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STEM EDUCATION IN THE USA AND UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS
In the article a comparative analysis of theoretical and content-procedural foundations of
STEM education development in the USA and Ukraine is conducted. The nature of the
phenomenon under study is revealed. The regulatory basis of STEM education in the USA and
Ukraine is characterized. It is proved that STEM education is a priority direction of national
education policy in both countries. The similarities and differences in STEM educational services
provision in the USA and Ukraine are found out. The prospects for further research are seen in the
developing guidelines for STEM education implementation in the secondary education
institutions based on the positive conceptual ideas of American experience.
Key words: STEM education, gifted and talented children and youth, USA, Ukraine.

Introduction. Nowadays, development of STEM education is a priority
area of education policy in many countries. For example, in Ukraine, the
Ministry of Education and Science recognizes the need to promote
development of STEM education by analyzing the effectiveness of the process
and dynamics of development, finding ways to improve the efficiency of
innovations implementation, identifying problems and predicting further
trends in the development of STEM education (НУШ: Нова українська школа).
At the same time, in determining trends of STEM education development, we
consider it expedient to focus on the positive conceptual ideas of foreign
experience, first of all, the USA as one of the world leaders in this field.
Analysis of relevant research. The current interest of domestic researchers
in STEM education is caused by the need to modernize the content, forms and
methods of teaching STEM disciplines in Ukrainian education institutions at
different levels in order to prepare new national intellectual elite, competitive at
the world labor market. For this purpose in 2016 in Ukraine a working group on
implementation of STEM education was created. The working group meeting held
3
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in 2019 approved the report on implementation of the Action Plan for STEM
education development in Ukraine for 2016–2018 and discussed and approved
the Action plan of the Ministry of Education and Science of Ukraine on STEM
education development for 2019–2022. The meeting was attended by
representatives of the Ministry of Education and Science of Ukraine, SSI “Institute
of Education Content Modernization”, Institute of Pedagogy of the National
Academy of Sciences of Ukraine, National Center “Minor Academy of Sciences of
Ukraine”, regional institutes of postgraduate pedagogical education. During the
discussion, the members of the working group presented the experience of
implementing STEM education in the regions. The reports were presented by
O. Patrykeieva, I. Vasylashko, O. Buturlina, O. Barna, S. Ivanov, N. Polykhun (STEM
coalitions. STEM – освіта в Україні активно розвиваютьсѐ).
Besides, different aspects of STEM education development in Ukraine
and abroad have been revealed in the studies of V. Andriievska, S. Babiichuk,
O. Barna, M. Boichenko, I. Chernetskyi, V. Chernomorets, S. Dembitska,
S. Halata, O. Hirnyi, O. Kiian, O. Korshunova, O. Kurnosenko, O. Kuzmenko,
S. Kyrylenko, R. Levytska, O. Lozova, N. Morze, O. Patrykeieva, N. Polikhun,
I. Savchenko, S. Sioma, I. Slipukhina, H. Skrypka and others.
Despite considerable interest in STEM education of domestic policymakers, education theorists and practitioners, there are only few studies on
STEM education development abroad, which could provide perspectives for the
development of this field in Ukraine.
In the light of the above mentioned the aim of the article is to compare
theoretical and content-procedural foundations of STEM education
development in the USA and Ukraine.
Research methods: analysis, synthesis, comparison, generalization,
concretization, classification, systematization – in order to study the sources on
STEM education and divide them according to their direction; comparative
analysis – for revealing similarities and differences in STEM education
development in the USA and Ukraine; scientific extrapolation – in order to find out
positive conceptual ideas of US experience that can be implemented in Ukraine.
Research results. In order to reveal peculiarities of STEM education
development in the United States and Ukraine, we find it necessary to define the
nature of the phenomenon under study. The term “STEM” is an acronym for the
first letters of such disciplines as Science, Technology, Engineering, and
Mathematics. In this context we’d like to emphasize, that Science refers to the
natural sciences, not science as a whole, as it is interpreted by Ukrainian
researchers.
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This term was proposed by the National Science Foundation (NSF) to
refer to these disciplines instead of the acronym SMET. For the first time the
term STEM is found in the text of the NSF project entitled STEMTEC (Science,
Technology, Engineering and Math Teacher Education Collaborative) in 1997.
In modern conditions the synonyms of STEM are:
 eSTEM (environmental STEM);
 METALS (STEAM + Logic), where the acronym STEAM stands for the first
letters of such disciplines as Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics, and also Logic is added;
 MINT is a less used term with the same meaning that is most commonly used
in Germany to refer to such disciplines as Mathematics, Information
Sciences, Natural Sciences and Technology;
 STREM – covers Science, Technology, Robotics, Engineering and Mathematics;
 STREM – is similar to the previous acronym, but instead of Mathematics, the
letter M stands for Multimedia;
 STREAM – includes Science, Technology, Robotics, Engineering, Art and
Mathematics;
 STEAM – unlike the previous acronyms where the letter A is used to denote
Art and letter M – Mathematics, in this case AM is Applied Mathematics;
 GEMS (Girls in Engineering, Math, and Science);
 STEMM – is used to refer to Science, Technology, Engineering, Mathematics,
and Medicine;
 AMSEE – includes Applied math, Science, Engineering, and Entrepreneurship
(Wikipedia).
According to American scientists H. B. Gonzales and J. J. Kuenzi, the
concept of “STEM education” covers teaching and learning in the field of
Sciences, Technology, Engineering and Mathematics. STEM education includes
educational activities at all levels of education – from preschool to doctoral,
both formal and informal (Gonzales & Kuenzi, 2012).
Although most scholars link emergence of STEM education phenomenon
with the launch of the Soviet satellite in 1957, US researchers H. B. Gonzales
and J. J. Kuenzi insist that the federal government’s attention to scientific and
technological literacy is much longer and has its roots in the first Congress. For
example, in his first address, President J. Washington urged members of the
Congress to develop such field of knowledge as natural sciences for the sake of
the Republic’s development.
After World War II, there was an increase in interest in STEM education as a
pledge of national welfare and state power. As noted, the launch of the artificial
5

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

Soviet satellite in 1957 was the impetus for the government to take action to find
the “best and smartest”, who will in the future make up the next generation of
leaders and innovators in Science and Engineering (S&E). This event, according to
American researchers (Preparing the next generation of STEM innovators), was
the beginning of a new era of unprecedented scientific and technological growth
of the Nation, which resulted in the creation of new businesses and jobs,
improving national security and quality of life for citizens. The Government’s main
objective was to achieve high results in such areas as STEM education and talent
development, along with research and development (R&D).
Unlike the USA, in Ukraine the interest to STEM education at the national
level arose in late 2010s. In particular, MES of Ukraine together with SSI
“Institute of Education Content Modernization” designed Action Plan for STEM
education development in Ukraine for 2016–2018, in the frames of which were
defined priority directions of STEM education development in Ukraine, namely:
 development of regulatory, scientific-methodological foundations of STEM
education implementation;
 promotion of STEM education development: analysis of the effectiveness of
the process and development dynamics, ways to increase the efficiency of
innovation implementation;
 identifying problems and predicting further trends in STEM education
development;
 conducting experimental work at the national level on the topic “Scientificmethodological foundations of creation and operation of Ukrainian
scientific-methodological virtual STEM center (USMV STEM-center) for 2017–
2021 (MES order No. 708 of May 17, 2017);
 implementation of the Innovative educational project program of the
national level “I am a researcher” for 2018–2021 (MES order dated April 13,
2018, No. 366);
 conducting educational and guidance work among young people to get
acquainted with STEM careers;
 organizing and conducting educational events aimed at popularization of
STEM learning: competitions, contests, STEM festivals, scientific picnics,
STEM tours, etc;
 dissemination of experience and achievements in the field of STEM
education through publications, presentations during various educational
events: international, national, regional scientific-practical conferences,
seminars, webinars, trainings, roundtables, competitions, hackathons, etc;
 initiating, fundraising and coordinating innovative educational projects;
6
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 raising the level of professional skills of scientific-pedagogical workers and
presentation of pedagogical work experience, in particular within STEM
schools (Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти…).
Taking into account the fact, that STEM education in Ukraine is a new
field (though in Ukrainian SSR as a part of USSR, Science, Technology,
Engineering and Mathematics separately were taught at a high level), we
consider it necessary to turn to foreign experience.
It should be also stressed, that despite the fact, that all students can be
involved in STEM education, the target category of most STEM programs are
gifted and talented.
There are numerous special STEM education programs for children and
youth in the United States. At the same time, as NSF experts note, performance
standards for gifted and talented should be raised, which will best meet their
needs and reach their potential.
In an analytical report “Preparing the next generation of STEM
innovators: Identifying and Developing our Nation’s Human Capital”, NSF
experts provide information on the current state of GT education, in particular:
 talented, motivated students are more likely to master the content of the
curriculum, and some of them have already mastered 40–50 % of the course
material during transition to the next class. The desire to receive new
information and learn quicklier can disappear if the necessary measures are not
taken. Growing popularity among educational policy makers of such strategy as
time on task that provides well-defined time limits for completing a certain type
of educational work (if the student did the work faster, it was not done well,
the material was not fully understood), has a negative impact on GT students’
development, as time is often allocated to the task that the student has long
completed. Therefore, learning activities should be appropriate to the student’s
learning style, his or her individual needs and abilities;
 survey shows that accelerated curriculum or accelerated learning is most
appropriate for gifted students, as it allows matching the pace and level of
learning of the material with intellectual readiness, emotional maturity and
motivation of the student without developing a special curriculum;
 organization of accelerated learning does not require large financial costs,
but it does require the flexibility of school administration, especially when it
comes to junior pupils, where accelerated learning needs to be addressed at
the state or district level. Similarly, the bureaucratic obstacles caused by the
specificities of the state or local education policy prevent school students
from moving to other classes/schools to meet their educational needs;
7
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 in the field of STEM education, all students, including the most gifted, should be
involved in experiential learning, collaboration with classmates, open-ended
real-world problem solving, STEM-based training, engagement with scientists,
engineers and other professionals. At the present stage of development of American education, such opportunities were realized mainly within the framework
of informal, extracurricular activities (enrichment of the curriculum) (for example, summer camps, visits to science museums, mathematical circles), rather
than as an integrated component of the STEM curriculum. Out-of-school enrichment of the curriculum is extremely valuable, mainly, in maintaining interest in
STEM, but insufficient, as students spend most of their time in the school, so
educational and extracurricular activities in this area should be synchronized;
 formal and informal enrichment of the curriculum is quite limited in poorly
financed districts and schools. However, curriculum enrichment is an extremely
effective measure and, together with accelerated learning, should be a musthave in teaching GT students. Content enrichment of STEM resources can be
achieved with the help of the latest information and communication
technologies. Using Internet GT students in deprived areas can take advantage
of formal and informal opportunities and receive advice from STEM specialists,
access online museum collections and a wide range of digital STEM content,
and work in virtual laboratories;
 early involvement in STEM education is of utmost importance, as interest in
STEM disciplines is most often manifested in junior pupils, and such an early
immersion in STEM will make it possible to make a future choice of the
carrer related to the subject of interest;
 engineering is an industry where innovations are being actively implemented,
and therefore involving GT students in engineering (e.g., robotics, inventive
competitions, etc.) can increase interest in STEM. However, involvement in
engineering is not widespread in the junior and middle classes of general
secondary schools;
 sometimes gifted and talented students are not sufficiently prepared for
enriched content because they lacked access to the necessary resources or
were not immersed in a stimulating learning environment. One of the ways to
overcome this contradiction is the so-called bridge programming. Specially
designed “bridge programs” help to increase the students performance in such
a way that it corresponds to his/her personal potential, to increase the
student’s confidence in his/her abilities, as well as to participate in the activity
with the classmates who have high educational achievements (Preparing the
next generation of STEM innovators).
8
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Thus, in the United States STEM education is provided in secondary schools
while in Ukraine the main emphasis is made on extracurricular activities. Furthermore, in the USA there is a tendency to creating STEM schools while in Ukraine –
to enriching curriculum with STEM disciplines and developing STEM programs.
As Ukrainian STEM experts note, transition to a competence STEM learning
model and application of new methodological approaches, above all, provides:
 fundamentally new goal setting in the pedagogical process, displacement of
the accents in educational activities from narrow subject to general ones;
 updating the structure and content of academic subjects, special courses, etc.;
 identifying and evaluating learning outcomes through key and subject
competences of the student;
 introducing end-to-end STEM training, competence oriented forms and
methods of teaching, systems-activity approach;
 introduction of innovative, game learning and case study technologies,
interactive group learning methods, problematic techniques aimed at
development of critical and systemic thinking, etc.;
 correction of the content of some topics of subjects with emphasis on personal
development, game teaching methods, value attitude to the issue under study;
 creation of pedagogical conditions for obtaining effective individual
experience of project activity and startup development (Методичні
рекомендації щодо розвитку STEM-освіти).
A special form of end-to-end STEM training is integrated lessons/classes
aimed at establishing cross-curricular relationships that contribute to the
formation of students’ holistic, systemic outlook, actualization of personal
attitude to the issues addressed at the lesson.
Action Plan for STEM education development in Ukraine envisages that
STEM education in Ukrainian secondary schools must be provided in the
framework of the special STEM curriculum – a normative document that defines
the range of basic competences that students need to form in learning a particular
subject (discipline) and the system of knowledge and skills they need to acquire.
The curriculum contains: explanatory note, list of topics of study material,
recommendations on the number of hours for each topic, distribution of topics by
year of study and time allocated to study the whole course, the amount of
knowledge, skills and competences in the given discipline for each age category,
list of literature sources for students, guidelines and manuals for teachers, criteria
for assessing knowledge, skills and competences in each activity, etc.
The STEM program in Ukrainian schools should meet the following
criteria: relevance and innovative content; understandability of the program
9
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implementation process (what the students do, what conditions and
equipment are needed for effective implementation); methodology that allows
using the program in any education institution; achievement of educational and
upbringing pedagogical result and availability of tools for its measurement
(Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти).
According to the terms of implementation of STEM programs in Ukraine
are divided into:
 short-term (2–24 hours);
 coursework (for summer schools, courses, etc.) (24–80 hours);
 medium-term (year) (80–120 hours);
 long-term, continuing education (300–600 hours).
STEM programs are developed in the following areas:
 integrated, interdisciplinary curricula;
 robotics and engineering;
 “Smart devices” of the Internet of Things;
 3D modeling (Програми STEM).
In the United States today, there are approximately 100 public schools
that specialize in STEM. The aforementioned schools create peer groups with a
common interest in STEM; learners master in-depth STEM content; students
are given the opportunity to engage in research and discovery; they can try
their hand at real STEM jobs; students are introduced to role models of STEM
careers. Such education institutions include charter schools, magnet schools,
boarding schools, as well as programs for the transfer of students from the
class in which they study to another during the school day in order to enrich
the curriculum (pull-out programs). More than 47,000 American schoolchildren
are educated in these institutions (Prepare and inspire…).
In Ukraine, in order to improve the quality of STEM educational services
MES of Ukraine initiated creation of STEM laboratories/centers that provide indepth, focused learning of profile subjects and acquisition of competences
necessary for further experimental, design, inventive activities.
The purpose of the STEM laboratory/center is to create organizationalpedagogical conditions for advanced scientific and technical training of children
and youth in accordance with priority areas of science and technology
development; formation of competences that determine competitiveness of
the personality in the labor market. Accordingly, the STEM laboratory/center
must form STEM literacy of student youth, which characterizes the degree of
mastery of both interdisciplinary knowledge and skills in using multidisciplinary
approaches to solving practical problems.
10

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

It should be stressed that the main problems in implementing STEM education in Ukraine and creating STEM schools and laboratories/centers is inadequate financing of education in general and STEM education in particular. One
more problem is lack of theoretical-methodological support of STEM educational
services provision and lack of qualified STEM specialists (teachers, experts, etc.).
Conclusions. The results of the conducted comparative analysis of
theoretical and content-procedural foundations of STEM education
development in the USA and Ukraine have confirmed that this field is a priority
direction of national education policy in both countries. To the similarities we
can also refer deep historical roots of STEM education in the USA and Ukraine,
where deep knowledge of STEM disciplines was considered to be the guaranty
of competitiveness at labor market. In both countries STEM education is
provided within the framework of formal and informal education. At the same
time USA have significant positive experience of STEM education provision and
sufficient financing of the field while Ukraine makes only first steps in this
direction and lacks adequate financing and theoretical-methodological support.
Taking into account the above mentioned the prospects for further
research are seen in the developing guidelines for STEM education
implementation in the secondary education institutions based on the positive
conceptual ideas of American experience.
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РЕЗЮМЕ
Бойченко Марина, Бойченко Виталий. STEM-образование в США и Украине:
сравнительный анализ.
В статье проведен сравнительный анализ теоретических и содержательнопроцедурных основ развитиѐ STEM-образованиѐ в США и Украине. Раскрыта природа
изучаемого ѐвлениѐ. Охарактеризована нормативнаѐ база STEM-образованиѐ в США и
Украине. Доказано, что STEM-образование ѐвлѐетсѐ приоритетным направлением
национальной образовательной политики в обеих странах. Выѐвлены общие черты и
различиѐ в предоставлении образовательных STEM-услуг в США и Украине. Перспективы
дальнейших исследований видѐтсѐ в разработке руководств по внедрения STEMобразованиѐ в средних учебных заведениѐх, основанных на позитивных концептуальных
идеѐх американского опыта.
Ключевые слова: STEM-образование, одаренные и талантливые дети и
молодежь, США, Украина.

АНОТАЦІЯ
Бойченко Марина, Бойченко Віталій. STEM-освіта у США та Україні: порівнѐльний
аналіз.
У статті здійснено порівнѐльний аналіз теоретичних та змістовопроцесуальних засад розвитку STEM-освіти. За допомогоя теоретичних методів
аналізу, синтезу, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, конкретизації, класифікації, систематизації
розкрито природу окресленого феномену. З’ѐсовано, що термін «STEM» ю акронімом, що
позначаю перші літери таких навчальних дисциплін, ѐк природничі науки (Science),
технології (Technology), інженерна справа (Engineering) та математика (Mathematics).
Результати проведеного порівнѐльного аналізу теоретичних та змістовопроцедурних засад розвитку STEM-освіти в США та Україні засвідчили, що цѐ сфера ю
пріоритетним напрѐмом національної освітньої політики в обох країнах. До спільних
рис віднесено глибоке історичне коріннѐ STEM-освіти в США та Україні, де
фундаментальні
знаннѐ
зі
STEM-дисциплін
вважалисѐ
запорукоя
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конкурентоспроможності на ринку праці. В обох країнах STEM-освіта забезпечуютьсѐ
в межах формальної та неформальної освіти. Зокрема, в закладах загальної
середньої освіти створяятьсѐ групи однолітків зі спільним інтересом до STEM; учні
опановуять поглиблений STEM-контент; школѐрам надаютьсѐ можливість
займатисѐ дослідницькоя діѐльністя й робити відкриттѐ; вони можуть
спробувати себе на справжніх робочих місцѐх у галузі STEM; учні знайомлѐтьсѐ з
рольовими моделѐми STEM-професій. Відмінним у досліджуваних кранах ю те, що США
маять значний позитивний досвід організації STEM-освіти та достатню
фінансуваннѐ галузі, тоді ѐк Україна робить лише перші кроки в цьому напрѐмку та
не маю достатнього фінансуваннѐ й теоретико-методологічного забезпеченнѐ.
Ураховуячи вищезазначене, перспективи подальших досліджень полѐгаять у
розробці керівних принципів щодо впровадженнѐ STEM-освіти в закладах загальної
середньої освіти на основі позитивних концептуальних ідей американського досвіду.
Ключові слова: STEM-освіта, обдаровані і талановиті діти та молодь, США,
Україна.
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ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
У статті з’ѐсовано роль освіти, зокрема вищої, у суспільстві та економіці країни.
Інвестиції в освіту визнано одним із чинників, ѐкі визначатимуть майбутню суспільства
та економіки країни. Розкрито моделі та форми (модальності) фінансуваннѐ закладів
вищої освіти у країнах Європи. Визначено моделі фінансуваннѐ закладів вищої освіти з
оріюнтаціюя на пропозиція і на попит та відмінності між ними. Наведено механізми
розподілу блок-грантів у країнах Європи. Проаналізовано послуги освіти, у тому числі
вищої, за джерелами її оплати в Україні та деѐких країнах Європи.
Ключові слова: автономіѐ закладів вищої освіти, блоковий грант,
постатейний бяджет, фінансуваннѐ вищої освіти, форми (модальності)
фінансуваннѐ, цільове фінансуваннѐ.

Постановка проблеми. Інвестиції в лядський капітал, і особливо в
молодь, ю клячовим пріоритетом длѐ країн Європейського Соязу. У документі під назвоя «Reflection paper on the social dimension of Europe»
(Аналітичний доклад із соціального виміру Європи 2017 р.) (European
Commission, 2017) зазначаютьсѐ, що освіта ю одним із чинників, ѐкі
визначатимуть майбутню суспільства та економіки. Освіта також перебуваю
в центрі Порѐдку денного щодо сталого розвитку ООН на період до 2030 р.
(United Nations, 2015), що виділѐю освіту ѐк окрему Ціль № 4
«Забезпеченнѐ всеохопляячої і справедливої ѐкісної освіти і заохоченнѐ
можливості навчаннѐ впродовж усього життѐ длѐ всіх» (United Nations) і
містить завданнѐ у сфері освіти в межах низки інших цілей, зокрема, у
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галузі охорони здоров’ѐ, економічного зростаннѐ та зайнѐтості, сталого
споживаннѐ і виробництва, зміни клімату.
У Повідомленні Європейської Комісії «Щодо оновленого порѐдку
денного длѐ вищої освіти» (European Commission, 2017) підкреслено, що
«вища освіта в Європейському Соязі відіграю унікальну роль. Зростаю попит
на висококваліфікованих, соціально задіѐних лядей. За прогнозами
експертів, до 2025 р. половина всіх робочих місць потребуватиме кваліфікації
високого рівнѐ. Найважливішоя характеристикоя ю здатність лядей бути
підприюмницькими, управлѐти складноя інформаціюя, думати самостійно і
творчо, використовуячи ресурси, у тому числі цифрові, бути розумними,
урівноваженими та ефективно взаюмодіѐти. Длѐ реагуваннѐ на ці виклики
потрібна взаюмодіѐ закладів та систем вищої освіти, досліджень та інновацій,
що пов’ѐзані з суспільством. Це потребую сталого, новаторського і цільового
фінансуваннѐ» (European Commission, 2017, с. 2).
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐм розбудови інституційної
спроможності, розвитку лідерського потенціалу й фінансуваннѐ закладів
вищої освіти присвѐчені праці таких провідних вітчизнѐних науковців, ѐк
В. Луговий, (2009); С. Калашнікова (2016); В. Андрущенко (2006) та зарубіжних
J. Salmi, A. Hauptman (2006); E. Bennetot Pruvot, A. Claeys-kulik, T. Estermann
(2013); E. Bennetot Pruvot, T. Estermann (2011).
Варто зазначити, що в наукових публікаціѐх висвітлено окремі
аспекти фінансуваннѐ сфери освіти, а комплексному дослідження
проблем фінансуваннѐ сфери вищої освіти приділено недостатньо уваги.
Це потребую подальших досліджень у цьому напрѐмі.
Мета статті – з’ѐсувати моделі та форми (модальності) фінансуваннѐ
закладів вищої освіти у країнах Європи і проаналізувати послуги освіти, у
т.ч. вищої, за джерелами її оплати в Україні й деѐких країнах Європи.
Методи дослідження. Длѐ виконаннѐ поставлених завдань використано метод аналізу нормативних, стратегічних та аналітичних документів.
Виклад основного матеріалу. Фінансуваннѐ освіти, у т. ч. вищої, маю
бути справедливим, ефективним за рахунок урѐдових бяджетних обмежень
та результативним завдѐки важливому внеску освіти в досѐгненнѐ соціальноекономічних цілей. Важливоя тенденціюя у фінансуванні сфери вищої освіти
ю поѐва нових механізмів перерозподілу ресурсів. J. Salmi, A. Hauptman у
праці «Innovations in tertiary education financing: a comparative evaluation of
allocation mechanisms» (Інновації у фінансуванні вищої освіти: порівнѐльна
оцінка механізмів розподілу) (Salmi & Hauptman, 2006) виділили інноваційні
моделі розподілу фінансових ресурсів на вищу освіту, що вклячаять:
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 прѐме фінансуваннѐ закладів освіти (забезпеченнѐ поточних витрат,
капітальних інвестицій, специфічних цілей, наприклад дігіталізаціѐ): постатейний бяджет (line-item budgets); фінансуваннѐ на основі «формули»
(funding formula); фінансуваннѐ на основі «перфоманс-контрактів»
(контракти на виконаннѐ поставлених завдань) (performance contracts);
 непрѐме фінансуваннѐ закладів освіти (у виглѐді підтримки студентів
та їх сімей): ваучери (цільові й універсальні); субсидії, надані студентам або
їхнім сім’ѐм у формі грантів та стипендій; податкові пільги; студентські
пільгові кредити (длѐ покриттѐ або відстрочки витрат на оплату навчаннѐ або
витрат, що не пов’ѐзані з освітоя (на харчуваннѐ та проживаннѐ).
У межах можливих сценаріїв майбутнього розвитку фінансуваннѐ вищої
освіти J. Salmi в документі OECD під назвоя «Higher Education to 2030 –
Volume 2: Globalisation» (Вища освіта до 2030 – Том 2: Глобалізаціѐ) (OECD,
2009) запропонував моделі фінансуваннѐ закладів вищої освіти з оріюнтаціюя
на пропозиція (Німеччина, Франціѐ) і на попит (Сполучене Королівство,
Фінлѐндіѐ). У цьому документі зазначено: «фінансуваннѐ освіти на основі
пропозиції відображаю традиційну модель фінансуваннѐ, спрѐмовану на
підтримку реалізації вищоя освітоя функцій суспільного блага й
забезпеченнѐ рівних можливостей доступу до вищої освіти. За такої моделі
заклади вищої освіти фінансуятьсѐ безпосередньо з державних джерел,
найчастіше виходѐчи з потреб «на вході» (input-based allocation) і не
враховуячи критеріїв результативності» (OECD, 2009, с. 307).
Фінансуваннѐ освіти, оріюнтоване на попит, передбачаю, що «система
фінансуваннѐ ґрунтуютьсѐ переважно на ринкових механізмах, відповідно до
ѐких державні ресурси слідуять за студентом, а не направлѐятьсѐ безпосередньо до закладів вищої освіти. Інструментами реалізації даного підходу ю
гранти, стипендії, студентські кредити, ваучери. За такого підходу споживачі
послуг вищої освіти стаять оріюнтиром і рушійноя силоя реформ в освітньому секторі. Такий механізм сприѐю більшій ефективності закладів вищої освіти
з точки зору вартості пропонованих послуг, крім того, його можна застосовувати незалежно від джерел надходженнѐ ресурсів» (OECD, 2009, с. 311-312).
Відмінності між зазначеними вище двома моделѐми фінансуваннѐ
подано в табл.1.
У країнах Європи прѐме фінансуваннѐ розподілѐять між університетами, використовуячи форми (модальності) фінансуваннѐ, а саме: блокгрантове, проектне, фінансуваннѐ за програмами «досконалості», а також
інші форми прѐмого фінансуваннѐ, вклячаячи цільове (EUA, 2015, c. 17).
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Таблицѐ 1
Моделі фінансування закладів вищої освіти
на основі попиту і пропозиції*
Фінансування закладів вищої освіти
на основі попиту
на основі пропозиції
(demand-led funding)
(supply-led funding)

типові умови ю дуже складними;
 конкуренціѐ за ѐкість потребую

витрати
варіяятьсѐ
від вибору
принаймні
між
двома
постачальника до постачальника (об’юкти, пропозиціѐми;
будівлі, ѐкість, ринковий потенціал та ін.);
 кількість (не зайнѐтих) місць маю

постійні витрати та часткова бути більшоя, ніж кількість потенційних
економії на масштабі;
студентів;

індивідуальні інтереси (батьків та
 за умови, що постачальник маю
студентів) не завжди відповідаять покривати свої витрати, потрібно, щоб
соціальним та суспільним інтересам;
сумарні доходи були достатньо високими

цілі та завданнѐ дубляятьсѐ та длѐ покриттѐ витрат (всіх) постачальників;
можуть бути неточними;
 додаткові надавачі освітніх послуг

ѐвні або неѐвні стимули часто маять бути заохочені длѐ виходу на ринок
маять непередбачені побічні ефекти
(тобто очікувані доходи маять бути
достатньо високими);
 ѐкщо пропозиціѐ низька, постачальники виберуть своїх студентів (найкраща
ситуаціѐ длѐ будь-ѐкого провайдера)
*Джерело: складено на основі Dohmen, D., 2018.

Як зазначено у звіті «Financially Sustainable Universities II. European
universities diversifying income streams» (Фінансово-стійкі університети ІІ:
диверсифікаціѐ джерел надходжень університетів) (Bennetot Pruvot &
Estermann, 2011) «блоковий грант (block-grant) ю фінансовим грантом, що
покриваю витрати на викладаннѐ (курси та семінари/практичні занѐттѐ),
адміністративні витрати та/або витрати на дослідженнѐ. Університет
приймаю рішеннѐ, ѐк використовувати це фінансуваннѐ, відповідно до своїх
потреб (вища роль закладів освіти, що більше відповідаю управлінській
моделі)» (Bennetot Pruvot & Estermann, 2011, c. 14).
Загальний розмір блок-гранту може визначатисѐ різними способами:
шлѐхом переговорів (negotiation), на історичній основі (історично
визначеного розподілу) (historical basis), через фінансуваннѐ «на основі
формули» (funding formula), на основі «перфоманс-контрактів» (контракти
на виконаннѐ поставлених завдань) (performance contracts).
Майже в усіх державах-членах ЄС університети отримуять державне
фінансуваннѐ у формі блокових грантів, ѐкі вони можуть розподілити на своя
внутрішня діѐльність. У межах університетської автономії більшість країн
вводѐть більш суворі обмеженнѐ щодо структури грантів длѐ внутрішніх
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потреб (витрати на персонал, обладнаннѐ, інфраструктуру, дослідженнѐ,
викладаннѐ); лише у восьми країнах (Австрії, Бельгії, Естонії, Норвегії, Польщі,
Словаччині, Швейцарії та Cполученому Королівстві) університети не маять
жодних обмежень щодо здійсненнѐ витрат розподілених ресурсів.
Наданнѐ блокових грантів на основі формули ю основним способом
державного фінансуваннѐ державних закладів вищої освіти. Блок-грантове
фінансуваннѐ, на основі переговорів, використовуютьсѐ в деѐких країнах,
таких ѐк Австріѐ, Німеччина та Іспаніѐ. На практиці застосовуять
комбінація методів длѐ визначеннѐ розміру гранту (табл. 2) (Bennetot
Pruvot et al., 2013, с. 26).
Таблицѐ 2
Способи розподілу блок-грантів
Перфомансконтракти (з
впливом на
фінансування
університету)

На основі
переговорів чи
історично
визначеного
розподілу

Механізм

Фінансування на
основі формули

Первинний
механізм –
передбачаю
застосуваннѐ
переважно блокгрантового
фінансуваннѐ

Бранденбург
(Німеччина),
Каталоніѐ
(Іспаніѐ), Чехіѐ,
Даніѐ*, Англіѐ,
Фінлѐндіѐ,
Фландріѐ і
Франкомовна
спільнота Бельгії,
Хессе (Німеччина),
Угорщина,
Ірландіѐ, Ісландіѐ,
Латвіѐ,
Нідерланди,
Польща,
Португаліѐ,
Румуніѐa, Швеціѐ*

Австріѐ

Даніѐ+, Естоніѐ,
Франціѐ, Італіѐ,
Північний РейнВестфаліѐ
(Німеччина),
Норвегіѐ,
Швейцаріѐ

Естоніѐ, Франціѐ,
Італіѐ, Північний
Рейн-Вестфаліѐ
(Німеччина),
Норвегіѐ, Швеціѐ+

Бранденбург
(Німеччина), Англіѐ
(Великобританіѐ),
Франціѐ, Гессен
(Німеччина),
Ірландіѐ, Латвіѐ,
Нідерланди,
Португаліѐ

Австріѐ,
Каталоніѐ
(Іспаніѐ), Чехіѐ,
Гессен (Німеччина),
Угорщина,
Польща, Швеціѐ

Вторинний
механізм –
передбачаю
застосуваннѐ
альтернативних
видів фінансуваннѐ

Примітки:* тільки фінансуваннѐ навчаннѐ;
+ тільки фінансуваннѐ наукових досліджень.

Постатейний бяджет (Line-item budget): постатейний розподіл длѐ
17

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

установ на основі інституціональної спроможності персоналу,
обслуговуваннѐ та експлуатації приміщень тощо (більше відповідаю моделі
державного наглѐду). Університети отримуять фінансуваннѐ на основі
витрат та/або діѐльності. Рішеннѐ про асигнуваннѐ витрат та/або діѐльності
приймаютьсѐ на рівні Міністерства або Парламенту; отже, університети не
можуть самостійно розпорѐджатисѐ своїми доходами або обмежені в
рішенні щодо розподілу коштів. Такий метод використовуять у країнах
Східної Європи: Болгарії, Кіпрі, Греції, Литві, Латвії, Сербії та Туреччині.
Інші механізми прѐмого фінансуваннѐ університетів містѐть цільове
фінансуваннѐ (targeted or earmarked funding) длѐ конкретних цілей, ѐке
розподілѐять на конкурсній основі. Наприклад, в Ірландії через модель
«Стратегічного фінансуваннѐ інновацій» (Strategic Innovation Funding), ѐку
започатковано в ѐкості механізму інституційної реструктуризації та модернізації університетів. Фінансуваннѐ може надходити й напрѐму до університетів, ѐк у випадку зі схемоя фінансуваннѐ інновацій у вищій освіті у Сполученому Королівстві (Higher Education Innovation Funding), що сфокусована на
обміні знаннѐми або «Успішні бакалаврські ступені» (Successful Bachelor
Degrees) у Франції, за ѐкоя фінансування підлѐгаять заходи, спрѐмовані на
підвищеннѐ загального рівнѐ успішності студентів бакалаврського рівнѐ
(упровадженнѐ індивідуального контроля, нових методів навчаннѐ).
Співфінансуваннѐ (Co-funding) визначаютьсѐ ѐк фінансуваннѐ, за ѐкого
сторона, що надаю фінансуваннѐ, вимагаю від закладу-отримувача надати
пропорційну частку вартості виду діѐльності або проекту, що фінансуятьсѐ,
з власного бяджету або з іншого державного чи приватного джерела.
Якщо державні органи влади прагнуть відійти від фінансуваннѐ галузі
вищої освіти до її субсидіяваннѐ, тобто розділити витрати на вищу освіту з
іншими фінансуячими організаціѐми, то фінансові внески студентів
(financial contributions from the students) ю найбільш доступним длѐ цього
джерелом (Bennetot Pruvot & Estermann, 2011, c. 30).
Інші джерела надходжень (other income streams) вклячаять дохід,
отриманий від: контрактів, укладених з приватним сектором (переважно
контрактів на проведеннѐ науково-дослідних робіт, а також на здійсненнѐ
інших видів діѐльності, пов’ѐзаних з освітоя); благодійних фондів; наданнѐ
послуг (інформаційно-консультаційні послуги, здача в оренду будівель,
бібліотек, музеїв тощо), фінансової діѐльності.
Контракти з приватними партнерами (сontracts with private
partners) (ѐк на здійсненнѐ досліджень, так і на викладацьку діѐльність) у
середньому створяять від 5 % до 7 % надходжень університету і, ѐк
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наслідок, ю важливим додатковим джерелом фінансуваннѐ.
Надходженнѐ з благодійних фондів (philanthropic funding) вклячаять
конкурсні гранти, ѐкі виділѐятьсѐ благодійними фондами на зразок Wellcome
Trust у Великій Британії. Іншим важливим джерелом філантропічних
надходжень ю бізнес-сектор – через пожертвуваннѐ, спонсорську підтримку
інфраструктури або кафедр університету. Це особливо актуально в Іспанії.
Практика залученнѐ коштів від колишніх випускників і фізичних осіб все ще
недостатньо розвинена – університети зазначаять, що бракую культури
донорського фінансуваннѐ. Фандрейзинг у більшості ювропейських
університетів все ще знаходитьсѐ на початковому етапі свого розвитку.
Доходи від наданнѐ послуг (Service-related income). Послуги, ѐкі
забезпечуять дохід, вклячаять наданнѐ приміщень і устаткуваннѐ длѐ
проведеннѐ конференцій, житлових приміщень (у тому числі студентських
гуртожитків), забезпеченнѐ харчуваннѐ, складаять більшу частину цього виду
надходжень. Інформаційно-консультаційні послуги в середньому посідаять
друге місце в цій групі, за ними йдуть освітні послуги та комерційне
використаннѐ результатів наукових досліджень. Дохід, отриманий від
наданнѐ культурних послуг (концертні зали, театри, музеї, бібліотеки, тощо)
значно нижчий. Заклади освіти зазвичай прагнуть покрити експлуатаційні
витрати, пов’ѐзані з наданнѐм цих послуг, тому отриманнѐ прибутку, ѐк
правило, не ю основноя метоя таких видів діѐльності.
Фінансуваннѐ
міждержавними
міжнародними
організаціѐми
(International public funding) містить фінансуваннѐ структурними фондами,
зокрема Європейським соціальним фондом (European Social Fund) і Європейським фондом регіонального розвитку (European Regional Development
Fund), а також міжнародними освітніми програмами, наприклад Еразмус+.
Зазначимо, що освіта взагалі й вища зокрема в ринковій економіці ю
одним із видів економічної діѐльності, результати ѐкої враховуятьсѐ у
валовому внутрішньому продукті країни, що ю одним із найбільш
використовуваних індикаторів результатів економічної діѐльності.
Проаналізуюмо послуги освіти за джерелами її оплати та рівнѐми
освіти МСКО (2011) в Україні та деѐких країнах Європи у 2014 р. (табл. 3).
Порівнѐннѐ за показником обсѐгу коштів у відносному вимірі (частка
витрат на освіту у ВВП), що спрѐмовано на оплату послуг освіти в цілому в
Україні з аналогічними показниками розвинених країн, свідчать, що вона
відповідаю їх рівня, або навіть перевищую його (табл. 3).
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Таблицѐ 3
Послуги освіти всього, у т. ч. вищої, за джерелами її оплати в Україні та
деяких країнах Європи у 2014 р., % ВВП *

1,03

Довідково:
ВВП, млн. дол.США

5,87

Приватні

Приватні

6,90

Держав
ні

Держав
ні

Україна

У т.ч.

Усі
джерела

Країни

Вища освіта
Total tertiary education
(ISCED2011 levels 5 to 8)
У т.ч.
Усі
джерела

Освіта в цілому як вид
економічної діяльності

2,65

1,85

0,8

133466

Сполучене
6,64
4,77
1,87
1,81
0,55
1,25
2630223
Королівство
Франція
5,28
4,75
0,53
1,48
1,21
0,27
2659363
Німеччина
4,29
3,73
0,56
1,23
1,06
0,17
3813669
Іспанія
4,27
3,54
0,73
1,26
0,9
0,36
1566855
Італія
3,97
3,55
0,42
0,97
0,73
0,24
2192714
OEСР середнє
5,21
4,43
0,78
1,54
1,15
0,39
ЄС 22 середнє 4,89
4,41
0,48
1,35
1,18
0,17
* Джерело: складено і розраховано автором на основі даних з наступних джерел: OECD,
2017; UNESCO Institute for Statistics; World Bank; Eurostat; Державна служба статистики
України, 2016, 2018.

Так, у 2014 р зазначена питома вага в Україні склала 6,90 % проти:
6,64 % у Сполученому Королівстві, 5,28 % у Франції, 4,29 % у Німеччині, 4,27 %
в Іспанії, 3,97 % в Італії, 5,21 % в середньому по країнам ОЕСР, 4,89 % в
середньому по країнам ЄС (22).
Порівнѐннѐ частки державних видатків на освіту в Україні, вираженої
у відсотках до ВВП, з аналогічними показниками розвинених країн також
засвідчую, що вона відповідаю їх рівня, або навіть перевищую його.
Так, у 2014 р зазначена питома вага в Україні склала 5,87 % проти:
4,77 % у Сполученому Королівстві, 4,75 % у Франції, 3,73 % у Німеччині,
3,54 % в Іспанії, 3,55 % в Італії, 4,43 % у середньому по країнам ОЕСР, 4,41 %
у середньому по країнам ЄС (22).
У структурі сфери освіти в Україні у 2014 р найбільший обсѐг коштів у
відносному вимірі (частка витрат на освіту у ВВП) спрѐмовано на оплату
послуг вищої освіти, що склала 2,65 % ВВП порівнѐно з іншими рівнѐми освіти
(початкова освіта – 2,11, перший етап середньої освіти – 1,25, повна середнѐ
освіта та післѐсереднѐ, не вища освіта – 0,89). Даний показник також
перевищую середню значеннѐ по країнам ОЕСР (1,54 % ВВП) та ЄС 22 (1,35 %
ВВП) на 1,11 та 1,30 п.п. відповідно, причому абсолятні обсѐги ВВП України ю
значно нижчими, ніж відповідні показники ювропейських країн зі співмірноя
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кількістя населеннѐ. Наведені дані даять підстави длѐ здійсненнѐ подальших
досліджень щодо з’ѐсуваннѐ пріоритетів державного фінансуваннѐ.
У 2016 р., ѐк зазначено в аналітичному звіті «Education and Training
Monitor 2018» (Моніторинг освіти та навчаннѐ 2018) (European Comission,
2018), державні витрати на освіту в країнах Європи продемонстрували незначну зростаячу тенденція, збільшившись на 0,5 % порівнѐно з 2015 р. Разом
із тим, деѐкі держави-члени скоротили бяджет на освіту. Середні державні
витрати на освіту в ЄС залишаятьсѐ стабільними впродовж останніх років на
рівні 10 % від загальних державних витрат (2016 рік: 10,2 %). Це становить
4,7 % ВВП ЄС. У ЄС приблизно 60 % бяджетів на освіту спрѐмовуютьсѐ на
діѐльність з викладаннѐ, тоді ѐк близько 6,5 % інвестуютьсѐ в інфраструктуру.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Достатню та
стабільне державне фінансуваннѐ вищої освіти ю необхідним длѐ виконаннѐ
університетами Європейського Соязу своюї місії й відповідальності перед
суспільством. Прѐме державне фінансуваннѐ ю важливим джерелом
фінансуваннѐ длѐ багатьох університетів країн Європи. Понад 70 %
фінансуваннѐ закладів вищої освіти надходить із державного бяджету
(EACEA, Eurydice, 2011). Його обсѐг варіяютьсѐ в різних національних системах
освіти, однак переважна більшість університетів значноя міроя залежать від
прѐмого фінансуваннѐ, що надане відповідними органами влади на
державному або регіональному рівнѐх.
У ювропейських країнах відбуваютьсѐ реформуваннѐ систем
фінансуваннѐ вищої освіти. Це знаходить свій проѐв у трансформації способів
розміщеннѐ державних фінансових ресурсів, частина ѐких надаютьсѐ
студентам у формі державних субсидованих позик або податкових пільг.
В Україні обсѐги державних видатків на освіту, у тому числі й вищу, у
відносному вимірі досѐгли оптимального рівнѐ, і збільшеннѐ їх кількісних
абсолятних показників можливе лише одночасно зі зростаннѐм ВВП країни.
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РЕЗЮМЕ
Власова Инна. Финансирование высшего образованиѐ в странах Европы.
В статье выѐснена роль образованиѐ, в частности высшего, в обществе и
экономике страны. Инвестиции в образование признаны одним из факторов,
которые будут определѐть будущее общества и экономики страны. Раскрыты
модели и формы (модальности) финансированиѐ учреждений высшего образованиѐ
стран Европы. Определены модели финансированиѐ учреждений высшего
образованиѐ с ориентацией на предложение и на спрос, а также различиѐ между
ними. Приведены механизмы распределениѐ блок-грантов в странах Европы.
Проанализированы услуги образованиѐ, в том числе высшего, по источникам его
оплаты в Украине и некоторых странах Европы.
Ключевые слова: автономиѐ учреждений высшего образованиѐ, блоковый
грант, постатейный бяджет, финансирование высшего образованиѐ, формы
(модальности) финансированиѐ, целевое финансирование.

SUMMARY
Vlasova Inna. Higher education funding in Europe.
The role of education, particularly of higher education, in a society and an economy of
the country is defined. Education is a key priority for the European Union, investment in
education is recognized as one of the factors that will determine the future of society and the
economy of the country. People’s ability to be entrepreneurial, to manage complex
information, to think independently and creatively, using resources, that include digital ones,
to be smart, balanced and to interact effectively are the most important characteristics
today. In order to respond to these challenges, interactions between higher education
systems and institutions, research and innovation are needed. It requires sustained,
innovative and targeted funding.
The models and forms (modalities) of funding of higher education institutions in Europe
are revealed. Innovative models of financial resources allocation for higher education
include: direct funding of higher education institution through line-item budgets, funding
formula, performance contracts; indirect funding of education institutions through vouchers
(targeted and universal), subsidies provided to students or their families as grants and
scholarships, tax benefits, student loans. Public supply-side funding (Input- or performancebased) and private (demand-led) funding models are defined. The forms (modalities) of
funding are identified. They are: block-grant, project-based, excellence funding, as well as
other forms of direct funding, including targeted ones. Allocation mechanisms for block
grants in Europe are provided. They include funding formula, performance contract with
impact on funding, negotiation/historical determination. The main way of public funding of
state higher education institutions is block grants based on the formula funding. Block grant
funding based on negotiations is used in Austria, Germany and Spain.
Education services (including higher education) by source of funding in Ukraine and
some European countries are analyzed. Indicators of the education expenditures and the
public expenditure on education shares in GDP in Ukraine compared to similar indicators of
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developed countries, indicate that it corresponds to or even exceeds its level. This requires
further research to determine the priorities of public funding. In Ukraine, the volume of state
expenditures on education, including higher education, in relative measure reached the
optimal level, and it is possible to increase their quantitative absolute indicators only at the
same time as the GDP of the country increases.
Key words: autonomy of higher education institutions, funding of higher education,
block-grant, line-item budget, higher education funding, funding forms (modalities), targeted
or earmarked funding.
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ: АНГЛІЙСЬКИЙ
ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
У статті представлено порівнѐльний аналіз науково-педагогічних джерел
англійських та українських дослідників освіти з проблеми професійної оріюнтації
старшокласників. Сформульовано основні напрѐми профоріюнтаційної роботи в
англійських закладах середньої освіти та визначено підходи до реалізації професійно
оріюнтованого навчаннѐ. Особливу увагу приділено останнім тенденціѐм підвищеннѐ
рівнѐ впровадженнѐ елементів професійно оріюнтованого навчаннѐ в освітній процес
шкіл Англії. Висвітлено розробки українських науковців у сфері підготовки
старшокласників до побудови кар’юри. Подальше дослідженнѐ запропонованої
проблематики ю перспективним длѐ впровадженнѐ конструктивних ідей
англійського досвіду у вітчизнѐне освітню середовище.
Ключові слова: професійна оріюнтаціѐ, старшокласники, англійські заклади
середньої освіти, професійно оріюнтоване навчаннѐ, побудова кар’юри, українські школи.

Постановка проблеми. Відповідно до Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 р., на першому місці серед основних
проблем національної системи освіти виділено недостатня відповідність
освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості та потребам ринку
праці. Тому на сучасному етапі реформуваннѐ вітчизнѐного освітнього
середовища особливого значеннѐ набуваять реальні зміни в системі
професійної оріюнтації старшокласників, ефективне плануваннѐ освітнього
процесу та створеннѐ курикулѐрної основи длѐ старшої школи. Переглѐд
змісту та методології середньої профільної освіти, ѐкі відповідаять вимогам
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сьогоденнѐ, відбуваютьсѐ ѐк на державному, так і регіональному рівнѐх.
Національний курикулум длѐ останнього року навчаннѐ у школі вимагаю
особливої ретельної розробленості, науково-практичної обґрунтованості й
підтвердженнѐ результативності щодо підготовки молодого поколіннѐ до
успішної життюдіѐльності в майбутньому.
Останні роки в освітніх колах активно обговоряютьсѐ передовий досвід
щодо підготовки учнівської молоді до побудови кар’юри. Вивченнѐ
прогресивного міжнародного досвіду, зокрема успішної реалізації
професійно оріюнтованого навчаннѐ в англійських закладах середньої освіти,
викликаю підвищений науковий інтерес. Дослідженнѐ психолого-педагогічних
особливостей організації підготовки учнівської молоді до професійної
діѐльності в Англії допоможе конкретизувати шлѐхи вирішеннѐ зазначеного
питаннѐ й поглибити розуміннѐ необхідності переформатуваннѐ
профоріюнтаційної роботи в українських закладах освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ психолого-педагогічних
науково-практичних джерел підтверджую зацікавленість освітѐн Англії
проблемами підготовки учнівської молоді до успішної побудови кар’юри
(Baker, 2014; Clayes et al., 2017; Frost et al., 2014; Hooley et al., 2014; Long &
Hubble, 2018; Sultana, 2013). Тому цілком очевидно, що зверненнѐ до
прогресивного англійського досвіду з питань організації освіти
старшокласників допоможе покращити процес підготовки вітчизнѐних
випускників до подальшої життюдіѐльності.
Протѐгом останнього десѐтиліттѐ спостерігаютьсѐ відчутний інтерес та
рівень залученості вітчизнѐних науковців до вирішеннѐ проблеми
модернізації освітнього процесу з урахуваннѐм важливості такого
складника, ѐк підготовка учнівської молоді до успішної життюдіѐльності
(Гуцан та ін., 2016; Мельник та ін., 2014; Піддѐчий, 2014). Особливу увагу
українських дослідників викликаять інноваційні підходи до актуальних
питань профоріюнтації старшокласників у школах Англії (Возняк, 2013;
Пономаренко, 2018; Tymenko, 2015).
Метою статті ю порівнѐльний аналіз теоретичного доробку англійських і
вітчизнѐних дослідників освіти та практичних підходів до процесу
професійної оріюнтації в англійських та українських закладах середньої освіти.
Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань були
використані такі методи дослідженнѐ: порівнѐльний аналіз психологопедагогічних англійських та українських наукових джерел з досліджуваної
проблеми; вивченнѐ та узагальненнѐ педагогічного досвіду у сфері
професійної оріюнтації учнівської молоді.
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Виклад основного матеріалу. Одне з провідних завдань сучасної
англійської старшої школи полѐгаю в побудові збалансованого освітнього
процесу таким чином, щоб це сприѐло підготовці учнівської молоді до
побудови кар’юри в майбутньому. Однак, відповідальність у забезпеченні
психологічного та профоріюнтованого супроводу кожного окремого учнѐ з
8 по 13 роки навчаннѐ покладаютьсѐ на заклад середньої освіти
(Department for Education, 2015).
У науково-педагогічних колах Англії особливої уваги набуваять
проблеми оновленнѐ та вдосконаленнѐ ѐкісної освітньої та професійної
підготовки старшокласників. Дослідники освіти ретельно вивчаять
янацький вік з метоя розробки універсального плану навчаннѐ та
вихованнѐ громадѐнина майбутнього (Hodgson & Spours, 2008, р. 3).
Особливе ставленнѐ до ціюї вікової категорії та розуміннѐ пріоритетності
освітніх інтересів старшокласників прослідковуютьсѐ ѐк на державному, так
і регіональному та місцевому рівнѐх: від створеннѐ окремої освітньої ланки
длѐ 14–19 річних та проведеннѐ в рамках ціюї віковій категорії реформ.
Професійно оріюнтоване навчаннѐ в англійських школах відіграю клячове значеннѐ длѐ успішної підготовки школѐрів старших класів до подальшого
професійного життѐ. Воно наближую освітній процес до світу професій, дозволѐю старшокласникам бути краще поінформованими щодо можливих шлѐхів побудови кар’юри та розвивати професійні вміннѐ і гнучкі навички. Загалом професійно оріюнтоване навчаннѐ маю на меті допомогти випускникам
шкіл відшукати свою місце в суспільстві та сприѐти зміцнення ѐк місцевої
громади, так і держави в цілому. Все більше старшокласників розуміять, ѐк
важливо отримати у школі освіту, потрібну на робочому місці, а можливість
добре зароблѐти длѐ багатьох стаю сильним мотиватором до навчаннѐ.
Важливо підкреслити, що професійна оріюнтаціѐ англійських старшокласників ю невід’юмноя частиноя вивченнѐ всіх предметів у межах дисциплін за вибором. Обираячи ту чи іншу дисципліну, кожен учень розумію кінцевий результат такого освітнього процесу: ѐкі вміннѐ та навички ю важливими
длѐ подальшої успішної професійної діѐльності; ѐка кількість уроків проводитьсѐ в установах чи на підприюмствах, де зможе в подальшому працявати
випускник; ѐкий сертифікат чи кваліфікаціѐ надаютьсѐ післѐ завершеннѐ того
чи іншого циклу професійно оріюнтованих навчальних курсів.
Освітній процес перетворяютьсѐ із простору длѐ засвоюннѐ знань на
платформу з набуттѐ вмінь та досвіду, де помилки вважаятьсѐ невід’юмноя
частиноя цього процесу та руху вперед. Група британських фахівців із питань
профконсультуваннѐ прийшли до висновку, що на кожному уроці учні
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повинні набувати такі чотири категорії навичок та вмінь, важливих длѐ подальшої професійної діѐльності: гнучкі навички, уміннѐ усвідомлявати власні
можливості, навички прийнѐттѐ рішень та самопізнаннѐ (Frost et al., 2014).
Вивченнѐ нормативної бази та практичних посібників даю підстави
сформулявати основні напрѐми з профоріюнтаційної роботи у школах Англії:
1) складаннѐ поетапного плану підготовки учнів до майбутнього
успішного працевлаштуваннѐ;
2) вивченнѐ інформації про ринок праці та сучасні професії;
3) забезпеченнѐ умов длѐ навчаннѐ з урахуваннѐм індивідуальних
потреб кожного з учнів;
4) модернізаціѐ змісту освіти під кутом професійного спрѐмуваннѐ;
5) співпрацѐ з роботодавцѐми та проведеннѐ практичних занѐть на
базі місцевих підприюмств;
6) упровадженнѐ принципу наступності длѐ отриманнѐ вищої освіти;
7) наданнѐ індивідуального профоріюнтаційного супроводу та
консультуваннѐ (Long & Hubble, 2018).
Детально розглѐдаячи загальні принципи функціонуваннѐ старшої
школи у Великій Британії, зокрема Англії, та визнаячи переваги організації
професійно оріюнтованого навчаннѐ старшокласників (безперервність,
варіативність, диференціаціѐ, альтернативність, гнучкість, постійна
модернізаціѐ та оріюнтаціѐ на майбутню, ранній професійно-проектувальний
характер),
український
дослідник
М. Піддѐчий
наголошую,
що
результативність
професійно
оріюнтованої
освіти
британських
старшокласників досѐгаютьсѐ лише за умови поюднаннѐ з фундаментальноя
освітоя та соціально-професійноя оріюнтаціюя (Піддѐчий, 2014, с. 61–63).
Діювим механізмом покращеннѐ підготовки учнівської молоді до
майбутньої професійної діѐльності англійські освітѐни вбачаять у першу
чергу в отриманні кваліфікаційних дипломів 14–19 Diploma, розробка ѐких
відбуваютьсѐ безпосередньо за участі роботодавців у кожній із
представлених спеціальностей. Набуттѐ мовної та математичної
грамотності в обсѐзі, необхідному длѐ отриманнѐ роботи в міжнародному
контексті, ю також одним із пріоритетних напрѐмів реформуваннѐ сучасної
школи Англії. Як наголошуять спеціалісти в галузі освіти, лише
комплексний підхід до кар’юрного розвитку старшокласників ѐк з позицій
економічних, так і моральних потреб особистості, дозволить не лише бути
успішним у пошуках та отриманні роботи, але й адаптуватисѐ до постійних
змін у контексті професійної діѐльності впродовж життѐ (Baker, 2014).
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Хоча практичне навчаннѐ протѐгом багатьох років ю одніюя з переваг
шкільної освіти в Англії, освітѐни ціюї країни не припинѐять працявати над
покращеннѐм умов та технологій підготовки випускників до дорослого
життѐ. Так, у 2017 р. у школах Лондону з ініціативи Національної фундації
досліджень в освіті (National Foundation for Educational Research) у
партнерстві з лондонськоя міськоя радоя (London Council) була
проведена ретельна шестимісѐчна перевірка рівнѐ ѐкості наданнѐ
учнівській молоді освіти длѐ подальшої життюдіѐльності. Серед основних
завдань, ѐкі постали перед виконавцѐми дослідженнѐ (London Ambitions
Research: Shaping a Successful Careers Offer for all Young Londoners), був
моніторинг досѐгнень закладів середньої освіти у сфері побудови кар’юри,
відповідність професійно оріюнтованого навчаннѐ потребам сучасних учнів
ѐк майбутніх спеціалістів, рівень упровадженнѐ елементів кар’юрного
навчаннѐ у шкільний курикулум. Фахівці центру досліджень надавали
пріоритетність таким важливим показникам, ѐк: рівень співпраці з
представниками ринку праці длѐ розширеннѐ уѐвлень школѐрів про світ
професій; розвиток професійних та гнучких навичок, важливих длѐ
подальшої професійної діѐльності; усвідомленнѐ професійних цінностей
длѐ побудови успішної кар’юри в майбутньому (Clayes et al., 2017).
Детальне вивченнѐ вищезазначеного дослідженнѐ даю змогу
констатувати, що в центрі уваги функціонуваннѐ закладів середньої освіти
постало питаннѐ вдосконаленнѐ концепції освітнього процесу, пріоритетним
завданнѐм ѐкого ю високоѐкісна та всебічна підготовка учнівської молоді до
побудови успішної кар’юри. Розглѐнемо основні із запропонованих шлѐхів
підвищеннѐ рівнѐ впровадженнѐ елементів професійно оріюнтованого
навчаннѐ в освітній процес усіх закладів середньої освіти Англії:
1) кожен учень школи повинен отримувати доступ до
індивідуального висококваліфікованого профконсультуваннѐ;
2) учнівська молодь у старших класах маю можливість та умови длѐ
проходженнѐ 100-годинної практики в місцевих організаціѐх, установах чи
на виробництві, результати та досѐгненнѐ ѐкої представлѐятьсѐ у виглѐді
особистого електронного портфоліо;
3) у кожному закладі середньої освіти необхідно переглѐнути навчальний курикулум з метоя поглибленнѐ його професійного спрѐмуваннѐ;
4) будь-ѐка професійно оріюнтована інформаціѐ передбачаю сучасний
характер та доступність длѐ використаннѐ всіма учнѐми;
5) у закладах середньої освіти повинен працявати відповідальний за
ѐкісне та результативне кар’юрне навчаннѐ учнів;
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6) у містах (за прикладом Лондону) бажано організовуватисѐ
своюрідні групи з питань побудови кар’юри, долучившись до ѐких учнівська
молодь завжди може отримувати інформація щодо світу професій, а
шкільні спеціалісти з кар’юрного навчаннѐ та профконсультуваннѐ мали
змогу обміняватисѐ ресурсами та ділитисѐ досвідом;
7) усім закладам середньої освіти рекомендовано приюднатисѐ до
загальної онлайн платформи, ѐка допомагаю підтримувати тісний зв’ѐзок із
місцевими роботодавцѐми, з метоя залученнѐ представників бізнесу до
професій професійно оріюнтованого навчаннѐ старшокласників та
реалізації різноманітних кар’юрних проектів (Clayes et al., 2017).
Варто зазначити, що в англійських школах постійно відбуваютьсѐ модернізаціѐ професійно оріюнтованого навчаннѐ. Одним із найбільших останніх цифрових проектів можна вважати освітніх портал BBC Bitesize, перевагами ѐкого сьогодні користуятьсѐ тисѐчі британських старшокласників длѐ поглибленого вивченнѐ не лише обов’ѐзкових шкільних предметів, але й опануваннѐ основ плануваннѐ та побудови кар’юри через безпосередню знайомство
зі світом сучасних майбутніх професій, переглѐд мотиваційних онлайн лекцій,
виконаннѐ певних завдань длѐ перевірки рівнѐ володіннѐ професійними та
гнучкими навичками, залученнѐ до громадських ініціатив та волонтерство.
Користуютьсѐ популѐрністя серед англійських школѐрів також
професійно оріюнтований освітній онлайн ресурс U-Explore. Інноваційний
портал ю одночасно дуже простим у користуванні та пропоную велику
кількість функцій: сконструявати свою резяме за останніми стандартами,
досліджувати світ професій та планувати розвиток професійної перспективи
відповідно до власних інтересів та цінностей, здібностей і нахилів, подати
віртуальну заѐвку на роботи та пройти тренувальну онлайн співбесіду, вести
власне професійне портфоліо, ѐке можна постійно оновлявати та
вдосконалявати й навіть набувати досвід роботи відповідно до віку.
Порівнѐльно-педагогічний аналіз організації професійно оріюнтованого
навчаннѐ в англійських та українських закладах середньої освіти засвідчив,
що вітчизнѐна практика поступаютьсѐ англійській системі в цілеспрѐмованості,
гнучкості, прогресивності та конструктивності. Важливоя перевагоя ю також
інформаційне, методичне і матеріально-технічне забезпеченнѐ закладів
середньої освіти Англії. Зверненнѐ до таких категорій, ѐк професійний успіх,
побудова кар’юри, професійне проектуваннѐ підтверджую наѐвність спільного
вітчизнѐного та англійського теоретичного матеріалу з теми дослідженнѐ.
Варто відмітити схожі уѐвленнѐ щодо активного конструяваннѐ образу
власного професійного майбутнього та плануваннѐ алгоритму його втіленнѐ.
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Проте практичні підходи до процесу професійної оріюнтації англійських шкіл
потребуять додаткового вивченнѐ та поступового впровадженнѐ відповідно
до реалій розбудови Нової української школи.
Розглѐнемо останні тенденції модернізації профоріюнтації учнівської
молоді в українському освітньому середовищі. Перш за все, важливо
наголосити, що згідно з Концепціюя Нової української школи, з 2027 року
починаютьсѐ впровадженнѐ оновленої парадигми профільної середньої
освіти, в основу ѐкої покладено компетентісний підхід та інтереси учнів.
Головноя метоя профільного навчаннѐ, ѐке за новими стандартами буде
тривати 3 роки (10–12 класи), ю допомога учневі зрозуміти свої таланти та
розпочати шлѐх до самореалізації. Функціонуваннѐ профільної школи
плануютьсѐ реалізовувати за двома освітніми напрѐмами: академічний та
професійний. Навчаннѐ за академічним напрѐмом головним чином
спрѐмоване на підготовку старшокласників до подальшого вступу до закладу
вищої освіти, у той час ѐк професійний напрѐм передбачаю опануваннѐ основ
першої професії. Суттювим длѐ нашого дослідженнѐ ю уточненнѐ
безпосередніх змін у роботі старшої школи, а саме трьох основних кроків длѐ
реальних змін у житті старшокласників: скороченнѐ кількості обов’ѐзкових
предметів з 22 до 9; можливість длѐ шкіл створявати власні спецкурси длѐ
поглибленого профільного навчаннѐ; упровадженнѐ інтегрованих дисциплін
«Математика», «Лядина і суспільство», «Історіѐ», «Література».
Найближчим часом Міністерство освіти України ставить за мету розробити засоби професійної оріюнтації базової та профільної школи, розробити
інноваційні навчальні матеріали длѐ профільної школи та забезпечити наповненнѐ ними національної електронної платформи (протѐгом 2019–2022 рр.);
розробити та забезпечити реалізація дистанційних курсів длѐ підвищеннѐ
кваліфікації вчителів старшої профільної школи (протѐгом 2022 року).
З оглѐду на державну стратегія реформуваннѐ профільної школи в
Україні виникаю потреба в реалізації конкретних кроків щодо переформатуваннѐ профоріюнтаційної діѐльності старшокласників. Одним із осередків
прогресивної науково-практичної діѐльності в оновленні змісту профоріюнтаційної роботи з учнѐми старших класів та їх ефективної підготовки до майбутньої професійної діѐльності стала лабораторіѐ трудового вихованнѐ Інституту проблем вихованнѐ НАПН України. Дослідниками вказаної вище лабораторії (Мельник та ін., 2014) розроблено комплекс навчальних програм «Побудова кар’юри» длѐ учнів 10–11-х класів, розраховані на 9, 17, 35 та 70 годин.
Освітній
матеріал
запропонованого
навчально-методичного
комплексу містить розділи, ѐкі ознайомляять учнів зі світом сучасних
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професій та місцем особистості на ринку праці, реалізаціюя концепції Япрофесіонал та стратегіѐми побудови успішної кар’юри. Послідовне
виконаннѐ завдань передбачаю поступове підвищеннѐ рівнѐ обізнаності й
готовності старшокласників до вибору певної професійної діѐльності.
Наѐвність самостійної творчої роботи, ѐка виконуютьсѐ в робочому зошиті,
дозволѐю додатково закріпити вивчений матеріал, краще зрозуміти свою
місце в сучасному суспільстві та спрогнозувати можливі кроки до реалізації
професійних планів. Три варіативні модулі націлені на допомогу
старшокласникам гуманітарного, технологічного й економічного профілів.
На думку авторів (Мельник та ін., 2014), запропонована ними
програма «Побудова кар’юри» спрѐмована на формуваннѐ у
старшокласників компетентності у виборі виду професійної діѐльності в
межах обраної професії (с. 59). У результаті опрацяваннѐ запропонованого
комплексу завдань учні старших класів зможуть узгодити власні
можливості з вимогами обраної професійної діѐльності та активізувати
професійне самовизначеннѐ й подальше кар’юрне становленнѐ. Слід
зазначити, що зміст навчального матеріалу повністя узгоджений з
державними вимогами до рівнѐ загальноосвітньої підготовки учнів, що
підтверджую актуальність та прогресивність діѐльності фахівців лабораторії
трудового вихованнѐ Інституту проблем вихованнѐ НАПН України.
Наголосимо, що шлѐхом участі в дискусіѐх, бесідах та диспутах, профоріюнтаційних іграх, під час виконаннѐ проектів та творчих завдань, у процесі
веденнѐ «Щоденнику вибору майбутньої професії» у старшокласників
формуютьсѐ позитивне ставленнѐ до себе та оточуячого світу; узгодженнѐ
особистісної емоційно-ціннісної сфери з майбутньоя професійноя
діѐльністя; подальший розвиток міжособистісних стосунків. Однак реалізаціѐ
ініціатив розробників запропонованої програми відбуваютьсѐ у відносно
обмежених предметних та часових рамках, що унеможливляю насиченнѐ
загальноосвітнього матеріалу професійно оріюнтованим змістом.
Сьогодні вітчизнѐні освітѐни говорѐть про важливість переходу від
пасивного навчаннѐ до активного, від технологій минулого до новітніх
методик вихованнѐ лядини майбутнього, а завданнѐ сучасної школи полѐгаю
у вихованні особистості, здатної до самоосвіти та самовдосконаленнѐ. Однак,
небагато сучасних українських шкіл можуть запропонувати учнѐм стратегія
плануваннѐ кар’юри та професійного розвитку, надати можливості длѐ
набуттѐ професійних та гнучких навичок, створити умови длѐ розкриттѐ
інтелектуального і творчого потенціалу.
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Ознайомленнѐ з передовими закладами середньої освіти в Україні
підтверджую, що саме альтернативні школи успішно та результативно
застосовуять досѐгненнѐ світових лідерів в освітній царині. Очевидно, що
саме зараз на етапі формуваннѐ Нової української школи впровадженнѐ
конструктивних ідей англійського досвіду у вітчизнѐних закладах середньої
освіти здатне принести позитивні результати. Длѐ забезпеченнѐ діювих
механізмів у межах профільної школи, де будуть навчатисѐ та виховуватисѐ
майбутні фахівці, важливо побудувати такий збалансований освітній процес,
у ѐкому б кожен старшокласник знайшов простір длѐ розкриттѐ свого
потенціалу та розвитку професійної перспективи: опануваннѐ важливих
навичок длѐ подальшої успішної професійної діѐльності, усвідомленнѐ
професійних цінностей та інтересів ѐк у процесі кваліфікованого професійно
оріюнтованого консультуваннѐ, так і під час практичної діѐльності.
В англійських закладах середньої освіти організаціѐ професійно
оріюнтованого навчаннѐ представлена розмаїттѐм методів освітньопрактичної діѐльності, серед ѐких найбільшої популѐрності набули такі:
виробнича практика, відвідуваннѐ місцевих організацій та установ,
волонтерська діѐльність, індивідуальні та колективні проекти, навчаннѐ
через залученнѐ, промислові дні, професійне портфоліо, спостереженнѐ та
інші. У шкільній та позашкільній діѐльності англійські старшокласники
залучаятьсѐ до інтегрованих освітніх заходів, ѐкі сприѐять реалізації
міжпредметних зв’ѐзків, поюднуячи декілька навчальних дисциплін. З
метоя формуваннѐ критичного та креативного професійно оріюнтованого
мисленнѐ впроваджуятьсѐ: основи
профільного навчаннѐ та
профоріюнтації в контексті таких дисциплін, ѐк математика, комп’ятерні
науки, іноземна мова та інші; занѐттѐ-ігри та конкурси профоріюнтованого
характеру, ѐкі залучаять школѐрів до практичних форм опануваннѐ основ
майбутньої професії; занѐттѐ-тестуваннѐ, ѐкі забезпечуять вивченнѐ
інтересів та нахилів учнів з метоя подальшого професійного
самовизначеннѐ; проектне навчаннѐ длѐ формуваннѐ гнучких навичок.
На противагу зазначеному, в українських школах професійно
оріюнтоване навчаннѐ відбуваютьсѐ головним чином у межах
профоріюнтованого консультуваннѐ. Питаннѐ, пов’ѐзані з майбутнім
професійним вибором, здебільшого обговоряятьсѐ під час дискусій на
виховних годинах чи шлѐхом професійно оріюнтованих тестувань
представниками закладами вищої освіти чи місцевих служб зайнѐтості. Крім
того, українські експерти наголошуять на важливості психологічної готовності
старшокласників ставити певні майбутні професійні цілі та досѐгати їх.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на
основі порівнѐльного аналізу науково-дослідницьких робіт англійських та
українських учених можемо зробити висновок про актуальність
досліджуваної проблеми ѐк серед англійських науковців, так і українських
дослідників. У результаті проведеного дослідженнѐ виѐвлено, що
реалізаціѐ теоретичних здобутків у практичній діѐльності середньої
старшої школи обох країн відбуваютьсѐ за рахунок різних форм та методів.
Оскільки одним з пріоритетних питань Нової української школи ю
оновленнѐ освітнього процесу старшої школи, діювим інструментом реалізації
досліджуваної проблеми вважаюмо впровадженнѐ елементів практичного та
професійно оріюнтованого навчаннѐ за прикладом англійських закладів
середньої освіти. Наближеннѐ процесу освіти учнівської молоді до реалій
сучасного ринку праці та вимог роботодавців дозволить старшокласникам
зробити перші реальні кроки у побудові професійного майбутнього.
Длѐ успішного та результативного впровадженнѐ конструктивний ідей
англійського досвіду ретельного аналізу та подальших наукових розвідок
потребую побудова такого збалансованого освітнього процесу, у ѐкому б
кожен старшокласник знайшов простір длѐ розвитку творчого потенціалу,
зміг набувати важливі навички длѐ подальшої успішної професійної
діѐльності та зрозуміти свої професійні цінності й інтереси ѐк у ході
кваліфікованого професійно оріюнтованого консультуваннѐ, так і під час
практичної діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Воронина Анна, Гуцан Леся. Проблемы профессиональной ориентации
старшеклассников: английский опыт и украинские реалии.
В статье представлен сравнительный анализ научно-педагогических
источников английских и украинских исследователей образованиѐ в сфере
профессиональной ориентации старшеклассников. Сформулированы основные
направлениѐ профориентационной работы в английских учебных заведениѐх
среднего образованиѐ и определены особенности подходов к реализации
профессионально ориентированного обучениѐ. Особое внимание уделено последним
тенденциѐм повышениѐ уровнѐ внедрениѐ элементов профессионально
ориентированного обучениѐ в учебный процесс школ Англии. Освещены разработки
украинских ученых в сфере подготовки старшеклассников к построения карьеры.
Дальнейшее исследование предложенной тематики ѐвлѐетсѐ перспективным с
точки зрениѐ внедрениѐ конструктивных идей английского опыта в украинское
образовательное пространство.
Ключевые слова: профессиональнаѐ ориентациѐ, старшеклассники,
английские
учебные
заведениѐ
среднего
образованиѐ,
профессионально
ориентированное обучение, построение карьеры, украинские школы.

34

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

SUMMARY
Voronina Hanna, Gutsan Lesya. Problems of Careers Education and Guidance of High
School Students: English Experience and Ukrainian Realities.
The article is devoted to the urgent issues of adolescents’ preparation to the
challenges of modern employment. It represents the comparative analysis of careers
education and guidance in England and Ukraine and discusses the theoretical issues and
practical approaches to career counselling for high school students. The methods used in the
study are comparative analysis of scholarly resources on research problems, generalization
and conclusion of information obtained.
Based on the analysis of legislative documents and current studies it has been
concluded that the problems of careers education and guidance are of great interest among
both English and Ukrainian educationalists. The latest innovations in work-related learning
for future specialists and current recommendations of the Department for Education for
career service provision in English schools are focused on. Numerous opportunities for English
high school students to gain working experience are highlighted and statutory requirements
for personal and professional development in modern learning environment are described.
English experience of successful careers offer for young Londoners illustrates relevant
governmental support and focus on the first stages of adolescents’ career design.
Today, Ukrainian educators emphasize on the importance of transition from oldfashioned passive teaching to active learning. They state that the task of modern school is to
educate young generation capable of self-learning and self-improvement. However, few
modern schools in Ukraine can offer students a strategy for career planning and professional
development or provide opportunities for acquiring hard and soft skills. Since New Ukrainian
school states the priority of high school reformation, it definitely needs active steps in
modernization of careers education and guidance for future specialists. Ukrainian scholars
suggest their vision of the researched issue through the complex of career design syllabuses
for high school students and career teachers.
Further research of this issue may result in successful transformation of careers
education and guidance in Ukraine which will help high school students build a successful
career in future.
Key words: careers education and guidance, high school students, England, workrelated learning, career design, Ukrainian schools.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ:
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Метоя статті ю аналіз організації оздоровленнѐ та відпочинку дітей за
кордоном. Методи дослідженнѐ: аналіз і синтез науково-методичної літератури. У
статті проаналізовано зарубіжний досвід організації дитѐчого оздоровленнѐ та
відпочинку. Досліджено особливості його організації в країнах далекого та близького
зарубіжжѐ. Сучасні закордонні табори розглѐдаятьсѐ ѐк важлива складова системи

35

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)
безперервної освіти, де дитина може не лише покращити свою здоров’ѐ, але й
збагатити свої знаннѐ. Визначено можливості впровадженнѐ зарубіжного досвіду
оздоровленнѐ та відпочинку дітей у вітчизнѐну практику.
Ключові слова: оздоровленнѐ та відпочинок дітей, табір, координаціѐ та
взаюмодіѐ, туризм, система дитѐчого оздоровленнѐ, вихованнѐ та освіти, рекреаціѐ.

Постановка проблеми. Сьогодні питаннѐ зростаннѐ здорової нації
стоїть особливо гостро, адже погана екологіѐ, недостатній рівень економічної
забезпеченості, зменшеннѐ рухової активності, зумовлене великим
навчальним навантаженнѐм, упровадженнѐ комп’ятерних технологій у
повсѐкденний побут негативно впливаять на стан здоров’ѐ дітей та підлітків.
Переважна більшість із них в Україні маять відхиленнѐ в стані здоров’ѐ,
близько половини – незадовільну фізичну підготовленість. Наѐвна система
охорони здоров’ѐ не може зупинити процес хронічних захворявань. Сталість
несприѐтливих тенденцій у стані здоров’ѐ підростаячого поколіннѐ вимагаю
нових рішень щодо організації оздоровленнѐ та відпочинку дітей.
Слід зазначити, що провідні держави світу визначили длѐ себе
пріоритетні завданнѐ щодо проблематики оздоровленнѐ та відпочинку дітей.
Ідеї зміцненнѐ здоров’ѐ розглѐдаятьсѐ в юдності і становлѐть основу
концепції літнього відпочинку. Європейські стандарти і підходи до
забезпеченнѐ оздоровленнѐ дітей викладені в «Конвенціѐ ООН про права
дитини» та основні напрѐми ѐких визначено Стратегіюя Ради Європи з прав
дитини (2016–2021). Рекреаційна сфера на Заході набуваю шалених обертів,
набираячи різноманітних форм ѐк одна з головних сфер суспільного життѐ.
Різноманітні рекреаційні програми та заходи спрѐмовані на підвищеннѐ
фізичного рівнѐ та психоемоційного стану дитини.
Дослідженнѐ організації літнього відпочинку дітей за кордоном
маловідомі. Тим часом, досвід роботи закордонних таборів міг би мати
величезне значеннѐ длѐ організації літнього відпочинку в Україні.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемні питаннѐ організації дитѐчого
відпочинку та оздоровленнѐ ю предметом розглѐду багатьох науковців. Зокрема, В. М. Горбинко та С. І. Вагнер відпрацьовуять технологія досліджень в
області оздоровчого відпочинку дітей і підлітків, ураховуять педагогічний
досвід західних країн в області дозвіллѐ дітей та підлітків. У статті «Світова історіѐ масових «дитѐчих таборів»» В. М. Горбинко дослідила історія виникненнѐ
та розвиток організаційних форм оздоровчої роботи з дітьми в Америці та
Західній Європі починаячи з середини ХІХ століттѐ. Вони вперше у вітчизнѐній
теорії дослідили підходи, технології та наѐвний в Україні досвід за диференційованими напрѐмами. Зазначену проблему досліджували Б. Лихачов, Б. Ломов (вільний час дітей та його організаціѐ), А. А. Бесюдіна, В. З. Васильюв (фіз36
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культура та спорт), С. Коновець, М. Ф. Дік (нормативно-правове забезпеченнѐ
табору з денним перебуваннѐм). Питаннѐм розвитку соціального туризму
присвѐчені роботи М. В. Биржакова, М. А. Морозова. Щодо монографічного
дослідженнѐ М. О. Наказного, то воно присвѐчене розробці концептуальних
підходів до проектуваннѐ діѐльності дитѐчого оздоровчого закладу та
визначення умов його впровадженнѐ (Наказний, 2010). При всій специфічності різних сучасних тенденцій у них відображені актуальні і глобальні підходи до управліннѐ, змісту, форм і методів вирішеннѐ означеної проблеми.
Учені відпрацьовуять технологія досліджень в області оздоровленнѐ
дітей, ураховуять педагогічний досвід західних країн в області дозвіллѐ
дітей. Здійснений аналіз вітчизнѐних та зарубіжних матеріалів свідчить про
зацікавленість даним питаннѐм науковцѐми різних галузей. Проте,
вивченнѐ закордонного досвіду та можливостей його імплементації у
вітчизнѐну практику – вкрай недостатньо.
Метою статті ю аналіз організації оздоровленнѐ та відпочинку дітей
за кордоном.
Методи дослідження: аналіз і синтез науково-методичної літератури.
Виклад основного матеріалу. Рекреаційно-оздоровча діѐльність у
ювропейських і північноамериканських країнах досить багатопланова. Тут
створені профільні цілорічні або літні табори, програми ѐких оріюнтовані на
спортивне вдосконаленнѐ вихованців, формуваннѐ в них лідерських ѐкостей,
активний відпочинок, творчу самореалізація. Оздоровчі програми таборів
припускаять ретельний моніторинг стану здоров’ѐ, навчаннѐ основам
здоров’ѐ, забезпеченнѐ безпеки в поюднанні з духовно-моральним удосконаленнѐм, спортивними іграми і змаганнѐми, доповняваними технологіѐми
іпотерапії та арт-терапії. Методологічним підґрунтѐм літнього оздоровленнѐ
та відпочинку дітей і підлітків за кордоном ю взаюмозбагаченнѐ ідеѐми різних
філософських концепцій і постійне накопиченнѐ досвіду з питань літнього
оздоровленнѐ, що, у цілому, формую уѐвленнѐ про систему соціальних
стосунків між лядьми та дружніх відносин між народами (Jensen, 1979).
Крім того, набуваю поширеннѐ і така форма дитѐчого відпочинку та
оздоровленнѐ, ѐк спортивно-оздоровчий туризм – одна з найбільш
ефективних оздоровчих технологій, ѐкі сприѐять формування здорового
способу життѐ лядини й суспільства в цілому. Адже ю важливим способом
передачі новому покоління накопиченого лядством життювого досвіду і
матеріально-культурної спадщини, формуваннѐ ціннісних оріюнтацій,
морального оздоровленнѐ та культурного розвитку нації. Тобто, по-суті, ю
одним із шлѐхів соціалізації особистості.
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З урахуваннѐм зібраного й вивченого матеріалу ми спробували
розглѐнути діѐльність західних рекреаційних центрів у таких напрѐмах:
рекреаційна; релігійна; діѐльнісно-екологічна; експериментальна освіта.
Рекреаційна діѐльність у роботах учених розглѐдаютьсѐ через розваги
й дозвіллѐ. Спочатку дозвіллѐ на Заході асоціявалосѐ з понѐттѐм «гра», що
вклячаю широкий спектр діѐльності (занѐттѐ спортом, мистецтвом,
ремеслом), виступаячи особливим у плані задоволеннѐ дозвіллювих
потреб, відновленнѐ психологічного балансу (Carlson, 1925).
Згодом структура рекреаційної діѐльності дітей привертаю увагу
відомих фахівців в області соціології. Так, наприклад, Дж. Б. Неш розглѐдаю
творчу діѐльність ѐк одну з головних, що вінчаять такі блоки: активну
діѐльність; емоційну розрѐдку; розваги і проведеннѐ часу (Butler, 1967).
Сфера рекреації звертаю на себе увагу Дж. Фітцджеральда. Значимість
рекреаційної діѐльності в години дозвіллѐ він бачить у «возвишенні і
схваленні» з боку оточуячих. Така позиціѐ підкресляютьсѐ багатьма
дослідниками, у ѐких конструктивність і цінність рекреації розглѐдаютьсѐ ѐк
длѐ окремого індивіда, так і длѐ суспільства в цілому (Jensen, 1979).
Наѐвність рекреаційних видів діѐльності, зазначаю О. П. Торговкіна,
характеризую суспільство ѐк економічно розвинене. Автор у своїй роботі
поділѐю вільний час на «дозвіллюву» та «рекреаційну» діѐльність. У
першому випадку акцент робитьсѐ на тій частині часу, ѐку характеризую
відпочинок, в останньому акцент переноситьсѐ на діѐльність у межах
вільного часу (Торговкина, 1999).
«Рекреаційний вибух» у розвинених країнах передбачаю
використаннѐ водних, земельних і матеріально-технічних організаційних
засобів із урахуваннѐм особистих і суспільних потреб длѐ організації
літнього оздоровчого відпочинку (Carlson, 1925).
Указуячи на гармонійний розвиток особистості, А. Камінський
передбачаю поюднаннѐ дозвіллювих функцій і власного інтелектуального,
соціального, художнього, технічного і фізичного розвитку (Jensen, 1979).
У сукупності з традиційними рекреаційними організаціѐми державного
і приватного типу виникаю необхідність доповненнѐ сформованої структури.
Під впливом історичних, соціально-педагогічних чинників розвитку
індивідуальних і суспільних потреб заміські табори набуваять особливої
цінності длѐ вихованнѐ дітей. Вивченнѐм історії цього руху займаятьсѐ різні
дослідники, серед них Е. Уілс, ѐка виділѐю чотири етапи їх становленнѐ:
Розглѐдаячи перший етап 1861–1910 рр. табірного руху, слід
виділити деѐкі особливості:
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- диференційований підхід;
- діѐльність приватних таборів;
- організаціѐ першого табору длѐ дітей-інвалідів.
Літні табори, представлені церковними інститутами, починаять
функціонувати ще на початку XIХ ст. Перший організований табір з’ѐвивсѐ в
Північній Америці в 1840 р. Організаціѐ дозвіллѐ веласѐ за трьома
напрѐмами:
1) пропаганда релігійних аспектів;
2) рекреаційна діѐльність;
3) соціальна діѐльність
Об’юднуячим аспектом виділених напрѐмів ю діѐльність христиѐнських
таборів, у ѐкій присутні ідеологічні, економічні мотиви. Широка програма цих
організацій ставить перед собоя такі цілі: розвиток навичок у домашніх
справах; вивченнѐ аспектів педагогіки; вихованнѐ здорового способу життѐ;
життѐ на відкритому повітрі. Церква стаю тим соціальним інститутом, ѐкий
займаю велике місце в структурі вільного часу підростаячого поколіннѐ.
Зокрема, у релігійному таборі США діти пізнаять релігійні цінності, беручи
участь у відповідних заходах (молитви, занѐттѐ тощо), адже такі табори
засновані на біблейських принципах (Jensen, 1979). Слід зазначити, що
діѐльність усіх літніх дитѐчих таборів маю свої особливості: вони маять термін
відпочинку від 1 до 8 тижнів та гендерні розмежуваннѐ (у них можуть
відпочивати або тільки дівчатка, або тільки хлопці).
Продовжуячи розглѐд першого етапу, слід зазначити, що в цей період
відбуваютьсѐ зародженнѐ скаутського руху в 1907 р. в Англії, у 1910 р.
(«Бойскаути») і в 1912 р («Герлскаути») – в Америці. Одніюя з форм роботи
Всесвітньої Асоціації скаутів ю організаціѐ міжнародних літніх таборів (Новые
ценности образованиѐ, 1998). Різноманітна за формами й методами робота
скаутської організації сприѐю розвиткові дитѐчої ініціативи, навичок і вмінь
здорового способу життѐ, гармонійного фізичного розвитку. Організаційні та
змістові засади діѐльності скаутів у літніх таборах відображено у табл. 1.
Скаутські організації існуять роздільно длѐ хлопчиків і дівчаток, але
принципи їх діѐльності однакові. Скаути за кордоном беруть на себе той
аспект соціалізації, ѐкий пов’ѐзаний із підготовкоя переконаних і активних
захисників
своюї
держави.
Закони
скаутів
висловляять
загальногуманістичні норми поведінки, виховуять патріотизм (Cross
Country University Running Camp).
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Таблицѐ 1
Організаційні та змістові засади діяльності скаутів у літніх таборах
Напрями діяльності
- занѐттѐ спортом;
- вивченнѐ
природи;
- воюнізовані ігри;
- підготовка скаутмайстрів;
- організаціѐ
міжнародних літніх
таборів

Вік дітей
Джерела підтримки
- 8–11 років – - урѐд;
початківці;
- церква;
- 11–17 років – - філантропічні
розвідники;
організації;
- 17–18 років – - приватний капітал
«розбійники»,
«бродѐги»

Фінансування
- членські внески;
- пожертвуваннѐ
фондів, приватних
осіб

Витоки табірного руху в США пов᾿ѐзані з діѐльністя Американської
асоціації таборів (ААТ). ААТ – це приватна некомерційна освітнѐ організаціѐ,
членами ѐкої ю директори таборів, адміністративні працівники, офісні
працівники, бізнесмени, студенти, пенсіонери, волонтери та інші особи,
пов’ѐзані з організаціюя і проведеннѐм відпочинку й оздоровленнѐ дітей. ААТ
– юдина організаціѐ, ѐка проводить акредитація таборів усіх типів, займаютьсѐ
освітніми програмами, видаю свій журнал на допомогу таборам, книги длѐ
працівників таборів, співпрацяю з ученими, бізнесменами, пропагую і вирішую
актуальні питаннѐ на урѐдовому рівні (Camp Eden).
На другому етапі 1910–1918 рр. відзначаять зростаннѐ табірного
руху в межах створеннѐ нових асоціацій і рухів. У 1912 р. у США виникаю
професійна Асоціаціѐ директорів таборів длѐ хлопчиків, а в 1916 р.
створяютьсѐ подібна Асоціаціѐ длѐ дівчаток. Р. Карлсон поѐсняю розвиток
табірного руху в розглѐнутий нами період «запитами й потребами молодих
лядей того часу», ѐкі визначаятьсѐ низкоя критеріїв: організований побут,
відсутність тиску урбанізації, знайомство з сільським побутом, близькість
до природи, розширеннѐ кола знайомств, знайомство з іншоя культуроя,
тимчасова незалежність, елементи пригод (Camp Eden).
Виділені критерії характеризуять такі типи таборів: літній табір із
житлом; цілодобовий літній табір у межах діѐльності сільського клубу;
денний табір при фермі, школі, парку, терміном на один день; спортивний
табір; шкільний табір; приватний табір; міжнародний табір. Оздоровча
спрѐмованість дитѐчих заміських таборів гармонійно поюднуютьсѐ з елементами навчально-виховної діѐльності, сприѐю зміцнення не лише фізичного
стану дітей, але і їх духовно-етичному розвитку, додаю роботі заміських
таборів системного й ціліснішого характеру, підвищую її педагогічний
потенціал (Страна, 2014).
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У педагогічних програмах американських таборів ураховуятьсѐ всі
сучасні потреби дітей. Традиційно в таборах проводѐтьсѐ різноманітні заходи
на природі: походи, плаваннѐ, спортивні та рухливі ігри, природоохоронними, екологічними справами. Найбільш поширені види діѐльності: навчаннѐ
скелелазіння, походи, катаннѐ на гірських велосипедах, сноубордінг.
Великоя популѐрністя в дітей користуятьсѐ водні види спорту (Camp Eden).
Характеризуячи третій етап 1918–1945 рр. слід виділити організація
клубів з проблем тваринництва длѐ учнів середніх шкіл в Австралії (1928 р),
Шотландії (1937), поділѐячи їх на сільський, шкільний, міський.
Визначальним фактором ю диференційований підхід. Розширяячи
можливості дозвіллювих організацій, на підставі виданого в 1925 р.
посібника з курсу гри, у закладах освіти вводѐтьсѐ предмети, пов’ѐзані з
організаціюя дозвіллѐ. Слід зазначити, що широко поширені пригодницькі
програми з різноманітними спортивними заходами, елементи квесту, де
необхідним ю поюднаннѐ розумових і фізичних навичок длѐ досѐгненнѐ
певної мети. Всі вони спрѐмовані на взаюмодія основних елементів
рекреації: у цікавій ігровій формі разом із колективом діти використовуять
фізичні дані та розумові навички (аналізуячи інформація).
Четвертий етап «Період визнаннѐ» (з 1945 р. по теперешній час) вже
в повному обсѐзі виходить на міжнародну співпраця, стираячи відмінності
між таборами різних країн і вироблѐячи універсальні педагогічні методи і
принципи формуваннѐ дозвіллѐ длѐ дітей.
Відзначаячи динаміку зростаннѐ західних таборів, більшість
дослідників (Дж. В. Сміт, Х. Димок) указуять у ѐкості основних причин
зростаннѐ міст, розвиток механізації. Останню стало поштовхом до
співпраці міських освітніх центрів із заміськими таборами. Сьогодні табір у
США – це важлива складова системи безперервної освіти, де дитина може
укріпити свою здоров’ѐ, збагатити свої знаннѐ, зрозуміти принципи життѐ
групи, використовувати різнопланові ситуації длѐ самовираженнѐ та
самореалізації (Из истории лагерного движениѐ в США).
Сучасні дослідженнѐ даної проблеми позначаять екологічне
спрѐмуваннѐ ѐк діѐльну (практико-оріюнтовну) екологічну освіту в таборі –
ДЕО. Концепціѐ ДЕО в країнах Західної Європи, Азії та Америки була
викликана інформаційним вибухом 1950–1960-х рр., кризоя системи
освіти, що призвело до становленнѐ «сфери експериментального освіти»
(“experiental education” – “experience” – життювий досвід). У даний час ДЕО,
вклячене в діѐльність заміського табору, передбачаю:
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- пізнаннѐ світу шлѐхом придбаннѐ особистого досвіду в процесі
знайомства з цінностѐми національної культури;
- подоланнѐ труднощів (шлѐхом прийнѐттѐ самостійних рішень);
- мотивація дій, учинків;
- осмисленнѐ своюї ролі й місцѐ в суспільстві, визначеннѐ своїх потреб;
- становленнѐ світоглѐдних функцій;
- розвиток індивідуальності, працездатності, волі в досѐгненні мети;
- динаміку особистості, внутрішньої свободи.
Методи і принципи експериментальної освіти використовуятьсѐ в
навчальних програмах шкіл, літніх таборів, клубів, у роботі реабілітаційних
центрів. Спеціально розроблені програми в цьому напрѐмі враховуять
прагненнѐ підростаячого поколіннѐ до небезпек і пригод, стимуляять до
прийнѐттѐ відповідальних рішень, вироблѐять навички взаюмопідтримки й
розуміннѐ. Застосуваннѐ в західній практиці експериментальної освіти
служить формування характеру дітей, виховання в них громадѐнської і
моральної відповідальності, сприѐю набуття власного досвіду. У 1977 р.
створяютьсѐ Асоціаціѐ експериментальної Освіти. У неї входѐть США,
Японіѐ, Лесото, Зімбабве. Вклячаячи всі соціальні та вікові верстви
населеннѐ, експериментальна освіта в повсѐкденному житті реалізуютьсѐ
через рух Аутвордбаунд і розвиваютьсѐ за трьома напрѐмами:
1) програми, спрѐмовані на розвиток професійних навичок;
2) програми соціального розвитку та розвитку особистості;
3) терапевтичні програми.
У даний час всі напрѐми чітко простежуятьсѐ в державних,
приватних школах, літніх таборах, співпрацѐ ѐких пропоную більш широкий
спектр діѐльного освіти – літні практики, експедиції, мережа безкоштовних
спортивних, туристичних шкіл, секцій, станцій яних техніків.
Крім того, набуваю поширеннѐ й така форма дитѐчого відпочинку і
оздоровленнѐ, ѐк спортивно-оздоровчий туризм – одна з найбільш
ефективних оздоровчих технологій, ѐкі сприѐять формування здорового
способу життѐ лядини і суспільства в цілому.
Аналіз програм таборів різних західних країн дозволѐю нам виділити
такі педагогічні складові:
- самостійність. У процесі табірної зміни в дитини вироблѐютьсѐ почуттѐ
впевненості в своїх діѐх і вчинках;
- взаюмодіѐ в групі – отриманнѐ подібного досвіду забезпечую
взаюморозуміннѐ по відношення до інших;
- набуттѐ вмінь;
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- реалізація набутих умінь у повсѐкденному житті;
- реалізаціѐ своїх здібностей на практиці;
- «прийнѐттѐ цінностей один одного» – відмінність соціальних систем
(мова, культура, звичаї) в таборі набуваю особливої значущості, слід
формувати позитивну позиція по відношення до цінностей іншої країни.
Таким чином, із розвитком табірного руху за кордоном відбуваютьсѐ
переосмисленнѐ функцій оздоровчого табору длѐ дітей. Розширеннѐ мережі
таборів робить акцент на вихованнѐ в підростаячого поколіннѐ екологічної
свідомості. Закордонна практика свідчить про те, що зміст оздоровленнѐ та
відпочинку спрѐмований головним чином на розвиток особисті дитини, а
саме: фізичних та творчих здібностей, культурних цінностей, що
супроводжуятьсѐ широким спектром форм, методів та прийомів.
Що стосуютьсѐ країн ближнього зарубіжжѐ, то Узбекистан входить у
десѐтку країн світу, де краще всього турбуятьсѐ про здоров’ѐ дітей. Отже,
92 % дітей у країні за параметрами свого розвитку відповідаять стандартам
Всесвітньої організації охорони здоров’ѐ (Страна, где все делаетсѐ во имѐ
детей, во имѐ будущого). Пріоритетом державної політики стало вихованнѐ
гармонійно розвинутого, фізично здорового та духовно зрілого підростаячого поколіннѐ. Вдвічі збільшено кількість спеціалізованих профільних
таборів (інтелектуального розвитку, соціальної адаптації, військовоспортивно-оздоровчих, еколого-біологічних, художньої та технічної творчості.
Казахстан ю одніюя з пострадѐнських країн, що маю значний досвід
організації літнього відпочинку дітей, в основу ѐкого закладено два
пріоритети – вихованнѐ та оздоровленнѐ. Принципами державної
підтримки дитѐчого оздоровленнѐ та відпочинку ю:
–рівних можливостей, що передбачаю наданнѐ соціальних гарантій всім
категоріѐм дітей;
–пільговості – забезпеченнѐ всіх видів державної допомоги у фінансовому
вираженні;
–безперервного аналізу та контроля всіх гілок влади щодо недопущеннѐ
расизму, насиллѐ та екстремізму, релігійних суперечок при плануванні
програм, забезпеченнѐ комфортабельного відпочинку дітей і підлітків;
–залученнѐ дитѐчих центрів до участі, на правах партнерів, у реалізації
республіканських, обласних, районних, міських програм щодо захисту
прав дітей (Стратегический план развитиѐ Республики Казахстан до
2020 года).
Особливостѐми організації оздоровленнѐ та відпочинку дітей у
країнах ближнього зарубіжжѐ ю наданнѐ великої уваги фізичній культурі та
43

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

спорту, військово-патріотичному виховання, створення організованих
форм роботи з дітьми на базі існуячих будинків творчості, дитѐчоянацьких спортивних шкіл, підліткових клубів, сільських будинків
культури, охоплення різними формами відпочинку та оздоровленнѐ дітей
із асоціальних сімей, зайнѐтості підлітків, в т.ч. маловитратними формами
відпочинку (трьох-п’ѐтиденними походами, екскурсіѐми).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, функціонуять різні типи таборів, з різноя тривалістя змін, різними
джерелами фінансуваннѐ, різної форми власності та з різними
педагогічними програмами. Сьогодні літні дитѐчі табори – це важлива
складова системи безперервної освіти, що надаю оптимальні можливості
особистості у сфері оздоровленнѐ та відпочинку.
Ми дійшли висновку, що закордонний досвід ю ѐскравим прикладом
того, ѐк можна ѐкісно реформувати процес оздоровленнѐ й відпочинку
дітей у нашій державі. Його аналіз, осмисленнѐ та належна оцінка
сприѐтимуть розвиткові різнопланових підходів до вирішеннѐ проблем у
галузі літнього оздоровленнѐ та відпочинку дітей в Україні. Відтак,
закордонний досвід організації оздоровленнѐ та відпочинку дітей
потребую подальших наукових досліджень із метоя забезпеченнѐ
реалізації права дітей на повноцінне та ѐкісне оздоровленнѐ.
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РЕЗЮМЕ
Докаленко Анна. Особенности организации оздоровлениѐ и отдыха детей:
зарубежный опыт.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ организации оздоровлениѐ и отдыха детей за
рубежом. Методы исследованиѐ: анализ и синтез научно-методической
литературы и электронных ресурсов. В статье проанализирован зарубежный опыт
организации детского оздоровлениѐ и отдыха. Исследованы особенности его
организации в странах дальнего и ближнего зарубежьѐ. Современный зарубежный
лагерь рассматриваетсѐ как важнаѐ составлѐящаѐ системы непрерывного
образованиѐ, где ребенок может не только укрепить свое здоровье, но и обогатить
свои знаниѐ. Определены возможности внедрениѐ зарубежного опыта оздоровлениѐ
и отдыха детей в отечественнуя практику.
Ключевые слова: оздоровление, отдых, лагерь, координациѐ и
взаимодействие, туризм, система детского оздоровлениѐ, воспитаниѐ и
образованиѐ, рекреациѐ.

SUMMARY
Dokalenko Anna. Peculiarities of children’s recreation and rest organization: foreign
experience.
The aim of the article is to analyze organization of children’s recreation and rest
abroad. Methods of research: analysis and synthesis of scientific-methodological literature.
The article analyzes foreign experience of organization of children’s recreation and rest. The
peculiarities of their organization in the foreign countries are studied. Recreation and health
activities in the European and North American countries are quite diversed. Modern camps
abroad are considered an important component of the system of continuous education,
where the child cannot only strengthen his health, but also enrich his knowledge. The
recreational orientation of children’s camps is harmoniously combined with the educational
and upbringing activities, promotes strengthening not only of the physical condition of
children, but also of their spiritual-ethic development, makes the work of suburban camps
more systematic and holistic, increases its pedagogical potential. The pedagogical programs
of American camps take into account all the modern needs of children.
With the development of the camp movement abroad, there is a rethinking of the
functions of the recreation camp for children. Expansion of the camp network emphasizes
upbringing in the younger generation of ecological consciousness. Foreign practice shows
that the content of recreation and rest is directed mainly at development of a child’s
personality, namely: physical and creative abilities, cultural values, accompanied by a wide
range of forms, methods and techniques.
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Thus, there are different types of camps, of various duration, different sources of
financing, different forms of ownership and different pedagogical programs. Today, summer
children’s camps are an important part of the system of continuous education, give the
person the best opportunities in the field of recreation and rest.
It is concluded that foreign experience is a vivid example of how it is possible to
qualitatively reform the process of health improvement and recreation of children in our country.
Its analysis, reflection and proper assessment will promote development of diverse approaches to
solving the problems of summer recreation and rest of children in Ukraine. Therefore, the foreign
experience of organizing children’s health and recreation needs further research in order to
ensure realization of the children’s right to full and qualitative improvement.
Key words: health improvement, rest, camp, coordination and interaction, tourism,
child health improvement, upbringing and education, recreation.

УДК 372.2(73+71)
Олена Огієнко
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
ORCID ID 0000-0002-3089-6288
DOI 10.24139/2312-5993/2019.05/046-057
ОСВІТА КОРІННИХ НАРОДІВ У США І КАНАДІ:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
Визначено історичні, соціально-економічні, політичні детермінанти
становленнѐ та розвитку освіти корінного населеннѐ у США і Канаді; показано
взаюмозв’ѐзок особливостей функціонуваннѐ системи освіти корінного населеннѐ з
процесами колонізації північноамериканських земель ювропейцѐми; розкрито
сутність політики асимілѐції корінного населеннѐ, ѐка породжувала расову
дискримінація корінного населеннѐ країн, посилявала їх маргіналізація і деградація;
закцентовано увагу на діѐльності шкіл-інтернатів длѐ дітей корінних народів ѐк
одніюї з форм освітньої асимілѐції, показано їх негативний вплив на вихованнѐ дітей
корінних народів; виѐвлено, що сучасноя тенденціюя освітньої політики щодо
корінних народів ю перехід від політики асимілѐції до політики інтеграції; показано,
що сучасна освіта корінних народів у США і Канаді базуютьсѐ на принципах
мультикультуралізму, демократії, гуманізму, на націоналістичному підході,
урахуванні освітніх потреб та потреб ринку праці.
Ключові слова: корінні народи, освіта корінних народів, законодавство, школиінтернати длѐ дітей корінних народів, освітнѐ політика асимілѐції, освітнѐ політика
інтеграції, США, Канада.

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому світі, в умовах активізації інтеграційних та міграційних процесів, розвитку мультикультурного
суспільства важливого значеннѐ набуваю проблема освіти корінного населеннѐ країн. У підсумковому документі Генеральної Асамблеї «Всесвітнѐ конференціѐ по корінним народам» (2014) зазначалосѐ, що необхідно забез46
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печити рівний доступ до ѐкісної освіти корінному населення, на основі поваги до культурного різноманіттѐ, реалізації ініціатив і стратегій та виділеннѐ ресурсів длѐ розширеннѐ прав і можливостей корінних народів (United Nations,
2014). Зауважимо, що освітнѐ політика по відношення до корінного населеннѐ стосуютьсѐ стратегічних цілей держави, сприѐю юдності нації та суспільства в цілому. До корінного населеннѐ в світі відносѐть майже п’ѐть тисѐч
груп лядей, ѐкі проживаять у 90 країнах світу, а їх кількість сѐгаю 380 млн
лядей (Огіюнко, 2017). Особливий інтерес становлѐть США і Канада – країни,
ѐкі пройшли складний та тернистий шлѐх у вирішенні даної проблеми, у ѐких
приблизно 2–5 % населеннѐ складаять коренні жителі, розроблено законодавчо-правову базу щодо регуляваннѐ питань корінного населеннѐ, проводитьсѐ освітнѐ політика, спрѐмована на реалізація сучасних підходів до
збереженнѐ та розвиток етнічного різноманіттѐ. Вивченнѐ північноамериканського досвіду щодо реалізації освітньої політики корінних народів може
бути корисним у вирішенні не тільки освітніх, а й політичних проблем в
Україні в етно-правових умовах.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури засвідчив,
що різні аспекти розвитку освітньої системи США і Канади стали предметом
чисельних досліджень таких вітчизнѐних учених, ѐк Н. Авшеняк, О. Барабаш,
Я. Бельмаз, І. Білецька, Л. Булай, М. Бусько, Л. Карпинська, М. Лещенко,
O. Магдач, Н. Мукан, М. Нагач, А. Сбруюва, О. Романовський, І. Руснак,
К. Шихненко та ін.). Окремим аспектам розвитку освіти у США і Канаді
присвѐчено роботи зарубіжних науковців, зокрема, особливості системи
освіти розглѐдали Ж. Едвардз (J. Edwards), Дж. Вайт (J. White), С. Девіс
(S. Davis), М. Фуллан (M. Fullan); з’ѐсування організаційно-педагогічних
особливостей педагогічної освіти приділена увага в роботах Д. Бредлі
(J. Bradley), Л. Вілст (L. Vilst), Т. Джонстон (T. Johnston), Дж. Келлі (J. Kelly) та
ін.); теоріѐ та практика полікультурної та міжкультурної освіти розкриваютьсѐ
у працѐх Дж. Бенкс (J. Benks), Р. Біббі (R. Bibby), Р. Гош (R. Gosh), С. Грант
(S. Grant), E. Естін (A. Astin), Л. Ліппман (L. Lippman), П. МакЛерен (P. McLaren),
С. Мей (S. May), В. Татор (V. Tator), Ф. Хоксі (F. Hoksi) та ін.); змістовопроцесуальні особливості навчаннѐ іммігрантів досліджено Р. Гірабаѐші
(R. Girabayashi), Д. Каммінз (D. Cammins), Ш. Шеймі (Sh. Sheymi) та ін.).
Особливої уваги заслуговуять праці вітчизнѐних (Н. Голуб, О. Козачук,
М. Запотічної, О. Ташликової, Г. Френк та ін.) та зарубіжних (М. Баттіст
(M. Battiste), Дж. Фрізена (J. Friesen), В. Кіркнес (V. Kirkness), C. МакФерсона
(C. McPherson), Дж. Міллоѐ (J. Milloy), Дж. Петерс (J. Peters) та ін.) науковців, у
ѐких розкриваютьсѐ ретроспектива розвитку освіти корінних жителів США і
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Канади, особливості їх шкільної та професійної освіти. У той самий час,
зазначена проблематика досліджена недостатньо ґрунтовно, що й зумовило
предмет нашого наукового пошуку.
Мета статті – виѐвити детермінанти становленнѐ та розвитку освіти
корінних народів США і Канади та з’ѐсувати особливості функціонуваннѐ
шкіл-інтернатів і їх вплив на вихованнѐ й навчаннѐ дітей корінних народів.
Методи дослідження. Окреслена мета дослідженнѐ зумовила вибір
комплексу взаюмопов’ѐзаних методів дослідженнѐ, зокрема, ретроспективний аналіз, що допоміг прослідкувати ґенезу становленнѐ та розвитку освіти
корінних народів США і Канади; структурно-логічний аналіз, що сприѐв вивчення законодавчо-правового забезпеченнѐ щодо корінного населеннѐ;
структурно-функціональний аналіз, що дозволив визначити специфічні особливості освіти корінних жителів США і Канади, з’ѐсувати особливості функціонуваннѐ шкіл-інтернатів; системно-структурний і компаративістський аналіз,
що сприѐли визначення спільного та відмінного в досліджуваних країнах.
Виклад основного матеріалу. Проблема освіти корінного населеннѐ у
США і Канаді маю глибоке історичне коріннѐ, починаячи з часів відкриттѐ
американського континенту. Дослідженнѐ істориків засвідчую, що перші
ювропейці, скандинавські вікінги з’ѐвилисѐ на американських землѐх у
X–XI столітті. Навіть у 1002 році було засновано поселеннѐ, ѐке проіснувало
декілька десѐтків років, але спроби колонізувати американські землі не
увінчалисѐ успіхом (Бейклесс, 1969).
Офіційноя датоя відкриттѐ Америки вважаютьсѐ 12 жовтнѐ 1492 року,
коли експедиціѐ Христофора Колумба досѐгла Нового Світу. Закцентуюмо на
тому, що до 400-літтѐ відкриттѐ Америки був зроблений пам’ѐтник у виглѐді
21-метрової колони з фігуроя Колумба. Проте, сам Х. Колумб і відкриттѐ ним
Америки сприймаютьсѐ американцѐми неоднозначно, оскільки саме з того
часу розпочаласѐ масова колонізаціѐ, винищеннѐ корінних народів,
поширеннѐ работоргівлі.
Початок колоніальної експансії Великоя Британіюя Америки розпочаласѐ в 1607 році. Корінне населеннѐ розглѐдалосѐ ѐк поданні англійського
монарха відповідно до існуячої на той час у Європі концепції феодального
суверенітету над новими землѐми та їх населеннѐм по праву першовідкриттѐ.
Спочатку колонізатори та корінне населеннѐ досить мирно співіснували, але
кількість іммігрантів збільшуваласѐ й вони почали захоплявати нові землі, ѐкі
належали місцевому населення. Це спричинило масові повстаннѐ та війни.
Але Американська револяціѐ 1776 року поклала край колоніальному періоду
і відіграла вирішальну роль у житті корінного населеннѐ.
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Розпочавсѐ так званий договірний період (1778–1871), на початку ѐкого
декларуваласѐ незалежність індіанських племен і відбуваласѐ передача землі
через підписаннѐ договорів. Проте, у 1871 році було прийнѐто Закон про
позбавленнѐ індіанських племен права вважатисѐ незалежними націѐми.
Слова конгресмена з Міннесоти найбільш ѐскраво відображаять настрої того
часу: «Володіти всіюя землея-годувальницея на цьому континенті, ѐка не
терпить, щоб на ній господарявали дикуни – ю призначеннѐ білої лядини…
Найбільша на Землі націѐ принизиласѐ до встановленнѐ договірних відносин
із жалягідними індіанцѐми, не здатними навіть підписати укладені ними
договори… Урѐд США не потребую більше приводів длѐ захопленнѐ їх
земель…» (Стельмах, 1990, с. 15).
Прийнѐтий закон про позбавленнѐ незалежності індіанських племен
став початком політики патерналізму, основноя метоя ѐкої була так звана
«цивілізаціѐ диких індіанців», що передбачала створеннѐ умов длѐ швидкого (насильницького) перетвореннѐ «американських індіанців в американців індіанського походженнѐ» (Стельмах, 1990, с. 16), знищеннѐ їх культури, релігії, звичаїв задлѐ відповідності американському стандарту життѐ.
Індіанців переселѐли у спеціально відведенні резервації, приймалисѐ закони, ѐкі спрѐмовувалисѐ на знищеннѐ їх соціальної організації – племені,
зокрема, замість суспільного володіннѐ землея, у резервації
впроваджували приватну систему землекористуваннѐ.
Результати політики патерналізму ю жахливими. Порушеннѐ та знищеннѐ економічних основ життѐ індіанців спричинив їхня соціальну деградації.
Так, наприкінці 20-х років XX століттѐ майже все корінне населеннѐ (більш ніж
90 %) проживало в резерваціѐх, долѐ неграмотних сѐгала 26 %, смертність від
хвороб перевищувала в десѐтки разів загальноамериканські показники. Якщо
на момент утвореннѐ Сполучених Штатів Америки корінних жителів, за
різними даними, нараховувалосѐ від 8 до 35 млн, то на початку XX століттѐ їх
залишилосѐ приблизно 200 тис. Вважаюмо, що мова може йти про геноцид
корінного населеннѐ США у XIX – на початку XX століттѐ (Keller, 1974).
Визначальноя подіюя длѐ корінного населеннѐ США стало прийнѐттѐ
Індіанського реорганізаційного акту (1934), ѐкий ознаменував закінченнѐ
процесів асимілѐції і початок відродженнѐ племінного самоуправліннѐ.
Проте, наступним кроком у політиці щодо корінного населеннѐ стала
термінаціѐ, ѐка розпочаласѐ в 50–60 роки XX століттѐ і була спрѐмована на
ліквідуваннѐ особового статусу корінного населеннѐ США, знѐттѐ
федеральної опіки та відмову від зобов’ѐзань надавати фінансову допомогу
індіанцѐм (Vine, 1992).
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Очікуванні зміни від приходу до влади президента Д. Кеннеді знову не
виправдалисѐ й політика термінації продовжуваласѐ і післѐ загибелі
президента Д. Кеннеді. Тільки в 1968 році Р. Ніксон у доповіді «Краще
майбутню длѐ американських індіанців» визнав, що «індіанці стали жертвоя
непродуманої та суперечливої політики» (Nixon, 1968). У 1970 році були
розроблені рекомендації щодо змін індіанської політики, ѐкий передбачав
збереженнѐ та укріпленнѐ внутрішньої автономії індіанських спільнот.
Зауважимо, що прийнѐті в 70-ті роки законодавчі акти не створили
додаткових переваг длѐ соціально-економічного розвитку індіанських спільнот, а лише дещо виправили несправедливість, ѐка була допущена в період
термінації по відношення до корінних американців. До таких правових актів
відносимо Закон про фінансуваннѐ індіанців (1974), Закон про самовизначеннѐ корінних народів та допомогу сфері освіти (1975), Закон про релігійну
свободу американських індіанців (1978), Закон про охорону дитинства серед
індіанців (1978), Акт про розвиток мінеральних ресурсів індіанців (1979), Акт
про статус індіанських племен щодо урѐдових податків (1979) та ін.
Зазначимо, що на початку 80-х років XX століттѐ було відкрито музеї
історії племен корінних народів США. В університетах з’ѐвилосѐ понад сто
спеціальностей, ѐкі стосувалисѐ вивчення корінних народів (Козачук,
2014). Наприклад, особливим інтересом користуютьсѐ у студентів такий
курс, ѐк «Федеральне право індіанців».
Часи правліннѐ президента Рейгана принесли нові випробуваннѐ длѐ
корінного населеннѐ Америки. Було суттюво скорочено витрати на
соціальні потреби індіанців. Якщо в 1982 році урѐд виділѐв приблизно
3,4 млрд. доларів, у 1983 році – тільки 2.5 млрд. доларів, то в 1984 році
допомога знизиласѐ до 1,8 млрд. доларів, а у 1985 – до 1,7 млрд. доларів
(Стельмах, 1990, с. 78). Це призвело до суттювого скороченнѐ програм
розвитку резервацій, освіти, охорони здоров’ѐ тощо.
Зазначимо, що США на сучасному етапі вирізнѐютьсѐ розгалуженоя
законодавчо-правовоя базоя щодо корінного населеннѐ, ѐка
представлена Конституціюя США, федеральним законодавством,
договорами з індіанцѐми, звичайним правом. У резерваціѐх діять тільки
федеральні закони та закони племен, а закони штатів не діять та не
платѐтьсѐ податки штатів. На думку Верховного Суду США, існуяча
законодавча система стосовно корінних народів спрѐмована на розвиток їх
самовизначеннѐ.
Як це не звучить суперечливо, але завдѐки створення індіанських резервацій була збережена культура, традиції, мова корінного населеннѐ США.
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Дослідженнѐ доводить, що на території Канади під час поѐви перших
переселенців було майже 250 тисѐч корінних жителів, а різноманітність їх
мов вражала – вони належали до 12 лінгвістичних груп порѐд із великоя
кількістя діалектів (Запотічна, 2016; Bercuson, 2006). Племена мали своя
культуру, свої відмінності, свої звичаї. Виховання молоді приділѐласѐ особлива увага, оскільки від цього залежало збереженнѐ роду, його виживаннѐ.
Основу вихованнѐ складала віра у Великого духа, основними постулатами
ѐкої були такі: лябити, поважати, допомагати один одному, ділитисѐ з іншими, жити в гармонії з оточуячим світом (Запотічна, 2016; Bercuson, 2006), а
також чотирибічне баченнѐ світу. За уѐвоя корінного населеннѐ Північної
Америки чотирибічне баченнѐ світу відповідало моделі свѐщенного кола, ѐке
містило чотири сегмента, що відображали духовний, емоційний, фізичний,
ментальний аспекти існуваннѐ лядини. Саме на їх розвиток та гармонізація
було спрѐмоване навчаннѐ і вихованнѐ у племенах. Крім того, виокремлявалосѐ чотири періоди розвитку лядини (діти, молодь, дорослі, літні ляди),
чотири сторони світу (північ, схід, південь, захід), чотири пори року (зима,
весна, літо, осінь) тощо (Запотічна, 2016; Integrating Aboriginal, 2003).
Дослідженнѐ доводить, що в Канаді досить тривалий час зберігалисѐ
досить дружні стосунки між владоя та корінним населеннѐ, ѐкі
регулявалисѐ через договірні відношеннѐ. Проте, в їх основі лежав
принцип необхідності трансформуваннѐ життѐ аборигенів та їх асимілѐції
до ювроканадської спільноти. Договори порушувалисѐ і все більше
поширяваласѐ практика відмови федеральної влади підписувати договори
з аборигенами, поширеннѐ «ѐвочного» освоюннѐ їх земель.
Одним із перших законодавчих актів Канади щодо корінного
населеннѐ була Королівська прокламаціѐ 1763 року (Royal Proclamation),
ѐку називаять «Індіанський біллем про права» (Indian Bill of Rights),
оскільки визнавалась автономність та самоуправліннѐ аборигенів, їх право
на земля (Taylor, 1976).
Проте, у 1876 році приймаютьсѐ Індіанський акт (The Indian act, 1876),
у ѐкому прописано процеси асимілѐції аборигенів у канадське суспільство,
умови втрати індіанського статусу та отриманнѐ канадського громадѐнства.
Упродовж наступних століть, майже до 1950 року, до цього акту вносилисѐ
поправки, ѐкі спрѐмовувалисѐ на посиленнѐ асимілѐційних процесів
Ситуація не змінив прийнѐтий у 1951 році новий Індіанський акт
щодо усуненнѐ дискримінації корінного населеннѐ, у ѐкому формально
декларувалисѐ положеннѐ щодо самоуправліннѐ, визнаннѐ прав на земля,
звільненнѐ від податків тощо.
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Проте, асимілѐційна політика виѐвиласѐ неефективноя, не сприѐла
повноцінному вклячення корінного населеннѐ в канадське суспільства, а
лише призвела до його маргіналізації і деградації. Це зумовило
переосмисленнѐ національної політики і з середини XX століттѐ соціокультурним принципом функціонуваннѐ Канади стаю мультикультуралізм,
ѐкий поступово витіснѐю асимілѐція ѐк принцип політики щодо корінного
населеннѐ; вносѐтьсѐ суттюві поправки до Індіанського акту, відповідно до
прийнѐтої в 1982 році Канадської хартії прав і свобод (Canadian Charter of
Rights and Feedoms); приймаятьсѐ Закон про землекористуваннѐ перших
народів (1999) (The First Nations Land Management Acr) та Закон про
управліннѐ першими націѐми (2002) (The First Nations Governance Act) та ін.
Отже, результати дослідженнѐ засвідчуять схожість та подібність у
соціально-економічному, політичному, історичному розвитку корінного
населеннѐ США і Канади, детермінантами ѐкого виступала національна
політика щодо корінного населеннѐ, основними постулатами ѐкої було:
індіанці у США та аборигени в Канаді, ѐкі були першожителѐми і мали
права на земля, розглѐдалисѐ ѐк перепона длѐ шлѐху колонізації земель;
здійсненнѐ асимілѐторської політики та расової дискримінації корінного
населеннѐ країн, що посилявало їх маргіналізація і деградація; перехід
від політики асимілѐції до політики мультикультуралізму.
Зауважимо, що соціально-економічні, політичні, історичні фактори
розвитку корінного населеннѐ США і Канади зумовлявали особливості
освіти корінного населеннѐ США і Канади.
Якщо основними методами навчаннѐ корінних народів у
доколоніальний період були здебільшого емпіричні (демонстраціѐ,
групова соціалізаціѐ, участь у культурних та духовних ритуалах, розвиток
умінь та навичок тощо) методи, а метоя навчаннѐ було засвоюннѐ
цінностей, переконань, навичок та знань, ѐкі необхідні в подальшому
житті, то з приходом ювропейців метоя навчаннѐ стала асимілѐціѐ корінних
народів (EagleWoman, 2016; Richards, 2009).
Першими школами длѐ корінного населеннѐ керували католицькі місіонери. Головноя цілля таких шкіл було «цивілізувати» та «христиѐнізувати»
корінні народи. Проте, досѐгнути цього було складно, оскільки міцними були
стосунки дітей із сім’юя, віра у своя релігія, звичаї тощо. Розуміячи це, урѐд
вирішую ізолявати дітей від своюї спільноти, сім’ї й створяю спеціальні школиінтернати (residential schools), у ѐких учнѐм давали нові англійські імена,
робили короткі зачіски (ганьба длѐ хлопців у багатьох племенах), не
дозволѐли розмовлѐти своїми мовами, змушували приймати христиѐнство,
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використовували тілесні покараннѐ. Таким чином, відбуваласѐ декультуризаціѐ корінних народів, крім того, погане фінансуваннѐ шкіл, низький
рівень медичного обслуговуваннѐ, переповненість шкіл, фізичні знущаннѐ
призводили до смерті багатьох дітей (приблизно 15–24 %, у деѐких школах
навіть 50 %) (Kirkness , 2013; Tremblay, 2010), а ті, хто вижив і повернувсѐ до
резервацій, не могли нормально адаптуватисѐ, втративши ціннісні оріюнтири.
Наукові розвідки засвідчуять, що перша школа-інтернат була відкрита
в 1860 році у штаті Вашингтон, і вже у 1885 році функціонувало 106 таких
шкіл. У 1900 році в індіанських школах-інтернатах перебувало 20 тисѐч дітей,
а в 1925 році їх кількість збільшиласѐ втричі (Гарипов, 2010). У Канаді в
1900 році працявало 64 школи-інтерната (Adams, 1995). Крім того, у кінці
XIX століттѐ з’ѐвилисѐ індустріальні школи – школи-інтернати, розміщені у
великих містах, ѐкі навчали велику кількість учнів (Miller, 1997). Вони були
прикладом проведеннѐ агресивної асимілѐції корінного населеннѐ.
На нашу думку, школи-інтернати длѐ дітей корінних народів ѐк
форми освітньої асимілѐції ю одніюя з найганебніших подій, що сталисѐ в
політиці північноамериканських країн щодо корінного населеннѐ. У США
лише в 1978 році з прийнѐтим Індіанського закону про благополуччѐ дітей,
а в Канаді – з 1970 року батьки отримали законне право не віддавати дітей
до шкіл-інтернатів. У 1996 році в Канаді було закрито остання таку школу,
а дітей переведено до загальних шкіл провінцій і територій Канади (White,
2013). Освітнѐ політика асимілѐції зміниласѐ на політику інтеграції.
Закцентуюмо на тому, що переведеннѐ учнів здійснявалосѐ за згодоя
батьків, що свідчило про демократизація стосунків із корінним населеннѐм.
Зауважимо, що 1 червнѐ 2008 року федеральним урѐдом було
створено Комісія зі встановленнѐ істини та примиреннѐ (Truth and
Reconciliation Commission of Canada (TRC) з метоя наданнѐ можливості
тим, хто вижив, розповісти про них та їх вплив на розвиток корінного
населеннѐ; наданнѐ фінансової допомогти постраждалим.
Важливо, що сучасна Канада та США розуміять ганебність політики
асимілѐції корінного населеннѐ, про що свідчать офіційні вибаченнѐ
прем’юр-міністра Канади С. Гарпер у 2008 році та Конгресу США у 2009 році.
Зазначимо, що сучасна освіта корінного населеннѐ у США і Канаді
відбуваютьсѐ на основі мультикультуралізму, демократії, гуманізму,
базуячись на націоналістичного підходу, ураховуячи потреби ринку праці.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене
дослідженнѐ дозволило зробити такі висновки: проблема освіти корінного
населеннѐ у США і Канаді маю глибоке історичне коріннѐ, починаячи з часів
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відкриттѐ американського континенту; основними детермінантами розвитку
освіти корінного населеннѐ північноамериканських країн ю соціальноекономічні, політичні, історичні, соціо-культурні чинники, ѐкі тісно пов’ѐзані з
колонізаціюя американських земель ювропейцѐми – індіанці у США та
аборигени в Канаді, ѐкі були першожителѐми й мали права на земля,
розглѐдалисѐ ѐк перепона на шлѐху колонізації земель; політика асимілѐції
корінного населеннѐ проводиласѐ в різних формах, зокрема, здійсняваласѐ
політика патерналізму, основноя метоя ѐкої була так звана «цивілізаціѐ
диких народів» та політика термінації, ѐка була спрѐмована на ліквідуваннѐ
особового статусу корінного населеннѐ, знѐттѐ федеральної опіки й відмову
від зобов’ѐзань надавати фінансову допомогу; політика асимілѐції корінного
населеннѐ виѐвиласѐ неефективноя, породжувала расову дискримінація
корінного населеннѐ країн, посилявала їх маргіналізація і деградація;
визначальноя подіюя длѐ корінного населеннѐ США стало прийнѐттѐ
Індіанського реорганізаційного акту, ѐкий ознаменував закінченнѐ процесів
асимілѐції і початок відродженнѐ племінного самоуправліннѐ, а в Канаді –
нового Індіанського акту щодо усуненнѐ дискримінації корінного населеннѐ;
політика асимілѐції поширяваласѐ на освітня політику щодо корінного
населеннѐ; школи-інтернати длѐ дітей корінного населеннѐ ю одніюя з форм
освітньої асимілѐції, ѐкі нанесли невиправну шкоду розвитку культури
корінного населеннѐ, їх метоя було знищеннѐ цінностей, принципів, звичаїв,
мови корінних народів, перетвореннѐ їх на американських індіанців та
канадських аборигенів; школи-інтернати – це ганьба національної політики
щодо корінного населеннѐ північноамериканських країн; сучасноя
тенденціюя освітньої політики ю перехід від політики асимілѐції до політики
інтеграції; сучасна освіта корінного населеннѐ у США і Канаді базуютьсѐ на
принципах
мультикультуралізму,
демократії
та
гуманізму,
на
націоналістичному підході, урахованні освітніх потреб та потреб ринку праці.
Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в детальному аналізі,
узагальненні та виокремленні позитивних і негативних ідей зарубіжного
досвіду, зокрема, ювропейського та австралійського, щодо освіти корінного
населеннѐ з метоя його врахуваннѐ у вітчизнѐних етноправових та
етноосвітніх умовах.
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РЕЗЮМЕ
Огиенко Елена. Образование коренных народов США и Канады: историѐ и
современные реалии.
Определены
социально-экономические,
политические,
исторические
детерминанты становлениѐ и развитиѐ образованиѐ коренного населениѐ США и
Канады; показана взаимосвѐзь особенностей функционированиѐ системы образованиѐ
коренного населениѐ с процессами колонизации североамериканских земель
европейцами; раскрыта сущность политики ассимилѐции коренного населениѐ,
котораѐ порождала расовуя дискриминация коренного населениѐ стран, усиливала их
маргинализация и деградация; акцентируетсѐ внимание на деѐтельности школинтернатов длѐ детей коренного населениѐ как одной из форм образовательной
ассимилѐции, показано их негативное влиѐние на воспитание детей коренных народов;
выѐвлено, что современной тенденцией образовательной политики в отношении
коренного населениѐ ѐвлѐетсѐ переход от политики ассимилѐции к политике
интеграции; показано, что современное образование коренного населениѐ в США и
Канаде основываетсѐ на принципах мультикультурализма, демократии, гуманизма, на
националистическом подходе, учете потребностей рынка труда.
Ключевые слова: коренные народы, образование коренных народов,
законодательство, школы-интернаты длѐ детей коренных народов, образовательнаѐ
политика ассимилѐции, образовательнаѐ политика интеграции, США, Канада.

SUMMARY
Ogienko Olena. Indigenous Education in the USA and Canada: History and Modern
Realities.
The article identifies and analyzes the determinants of formation and development of
the education of indigenous peoples of the United States and Canada, identifies the features
of functioning of boarding schools and their impact on the education and training of
indigenous peoples’ children.
In order to achieve the aim, we used a retrospective analysis that helped track the
emergence and development of the education of the indigenous peoples of the United States and
Canada; structural-logical analysis which contributed to the study of legislative provision for the
indigenous population; structural-functional analysis which allowed determining the specific
features of education of indigenous peoples in the United States and Canada, to find out the
features of the functioning of boarding schools; systemic-structural and comparative analysis
which contributed to the definition of the common and distinctive in the countries under study.
It has been established that the problem of indigenous education in the US and Canada
has deep historical roots since the discovery of the American continent; the main determinants of
development of indigenous peoples education in the North American countries are socioeconomic, political, historical, socio-cultural factors which are closely linked to the colonization of
American lands by Europeans; the policy of indigenous assimilation was carried out in various
forms, in particular, a policy of paternalism, the main purpose of which was the so-called
“civilization of wild nations” and the policy of termination, which was aimed at eliminating the
personal status of indigenous people, the abolition of federal care and waiver of obligations to
provide financial assistance; the policy of indigenous assimilation proved to be ineffective, gave
rise to racial discrimination of the indigenous people of the country, increased their
marginalization and degradation. It was found out that the policy of assimilation was applied to
educational policies concerning the indigenous population; boarding schools for indigenous
children have become one of the forms of educational assimilation that have irreparably
damaged the indigenous culture, their purpose was to destroy the values, principles, customs,
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and the language of indigenous peoples. It is revealed that the current tendency in educational
policy is transition from assimilation policy to integration policy. It is shown that modern
education of indigenous peoples in the USA and Canada is based on the principles of
multiculturalism, democracy, humanism, nationalist approach, taking into account educational
needs and labor market needs.
Key words: indigenous peoples, indigenous education, legislation, boarding schools
for indigenous children, educational policy of assimilation, educational integration policy,
USA, Canada.
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ТРАНСМЕДІЙНІ НАВИЧКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Метоя статті ю визначеннѐ комплексу трансмедійних навичок майбутніх
учителів музичного мистецтва на основі аналізу зарубіжного наукового досвіду. Автор
розглѐдаю теоретичне понѐттѐ трансмедійної грамотності ѐк такої, що забезпечую
створеннѐ, впровадженнѐ й використаннѐ трансмедійних продуктів в освітній
мистецькій діѐльності під час формуваннѐ професійної компетентності майбутніх
учителів музичного мистецтва. Методи дослідженнѐ: аналіз зарубіжнихнаукових
джерел, індукціѐ і узагальненнѐ отриманих даних, класифікаціѐ трансмедійних навичок.
Вивченнѐ зарубіжного наукового доробку (праць С. Лівінгстона, Д. Букінгема, Дж. Хартлі,
А. Сколарі, Г. Дженкінса та ін.) дозволило виокремити у складі трансмедійної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва п’ѐть груп навичок:
технічні, оцінно-рефлексивні, організаційні, комунікативні, безпека в Інтернеті.
Ключові слова: трансмедіа, трансмедійна компетентність, трансмедійна
грамотність, трансмедійні навички, професійна мистецька освіта, майбутні
вчителі музичного мистецтва.

Постановка проблеми. Соціальне життѐ молоді побудовано навкруг
цифрових технологій – від соціальних мереж до мобільних телефонів – і
суттюво відрізнѐютьсѐ від усталених освітніх практик. Інтегруваннѐ сучасних
цифрових технологій та поѐва нових форм ЗМІ сприѐли оновлення концептуальних підходів в освіті. Наразі набуваю поширеннѐ понѐттѐ трансмедійної
компетентності в професійній освітній діѐльності, зокрема в мистецькій освіті.
Трансмедійна технологіѐ змінила й розширила ѐк маркетингові,
соціальні та комунікативні сфери існуваннѐ соціуму, так і креативні технології
розвитку мистецької професійної освіти. Наразі на часі вести мову про формуваннѐ трансмедійної грамотності, ѐка виходить за межі традиційної медіаграмотності й виводить на новий рівень освітні практики. У даному дослідженні
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нас цікавить трансмедійна грамотність у складі відповідної компетентності,
володіннѐ ѐкоя забезпечую створеннѐ, впровадженнѐ і використаннѐ
трансмедійних продуктів у освітній мистецькій діѐльності під час формуваннѐ
професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва.
Аналіз актуальних досліджень. Про трансмедійну технологія й
відповідні навички ми дізналисѐ із зарубіжної літератури. У вітчизнѐному
науковому обігу понѐттѐ «трансмедіa» (transmedia) та похідні від нього
категорії «трансмедійної кометентності» (transmedia competence),
«трансмедійної грамотності» (transmedia literacy) та ін. з’ѐвилисѐ лише в
останні роки. Тому доречно оглѐнути зарубіжні наукові джерела.
Необхідність дослідженнѐ медійної грамотності вперше була
висловлена у 2004 році С. Лівінгстоном (S. Livingstone) «ѐк потреба
визначеннѐ нових навичок і практик сучасних медіакористувачів у ѐкості
привласненнѐ ІКТ у їх повсѐкденному житті…» (Livingstone, 2004, с. 11).
Згодом у 2006 році Д. Букінгем (D. Buckingham) продовжував актуалізувати
питаннѐ формуваннѐ сучасних навичок у сфері медіаграмотності молоді в
науковій праці «Вивченнѐ цифрової грамотності. Що молоді ляди повинні
знати про цифрові медіа?» («Defining digital literacy. What do young people
need to know about digital media?») (Buckingham, 2006). На його думку,
зміст понѐттѐ медіаграмотності маю коригуватисѐ використаннѐм цифрових
медіа і наближаютьсѐ до понѐттѐ «цифрової грамотності» (digital literacy).
У 2009 р. Дж. Хартлі (J .Hartley) окреслив проблему інтуїтивного
володіннѐ підлітками технологіѐми використаннѐ різних медіаплатформ у
повсѐкденному житті: «Підлітки, вочевидь, не розглѐдаять комп’ятери ѐк
технологія. Начебто вони володіять вродженоя здатність до текстових
повідомлень, використаннѐ леюрів iPod, ігор і реалізації багатьох задач на
декількох платформах. Вони можуть ділитисѐ історіюя свого життѐ на
Facebook, розважати один одного на YouTube, філософствувати в блогосфері,
сприѐти знаннѐм у Вікіпедії, створявати передові мистецтва на Flickr»
(Hartley, 2009). На думку науковцѐ, усі ці «вроджені здібності», набуті поза
школоя в процесі соціальних і технологічних змін, призвели до
переосмисленнѐ значеннѐ навчаннѐ впродовж життѐ і по всьому світу,
принципів співучасті під час набуттѐ досвіду і фактично сприѐли переглѐду
концепції медіаграмотності. У цьому контексті А. Сколарі (A. Scolari) презентую
ідея «трансмедійної грамотності» ѐк перехід від традиційної
медіаграмотності (викладаннѐ критичних навичок ЗМІ в школі) до «аналізу
практик спільних культур, вмісту, створеного молоддя, та неформального
навчаннѐ стратегії їх використаннѐ всередині формальної системи освіти»
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(Scolari, 2016; 2018). Ідея необхідності формуваннѐ трансмедійної
грамотності в педагогічній діѐльності активно підтримуять інші зарубіжні
науковці: Г. Дженкінс (Jenkins, 2006), Дж. Феррес-Прат (Ferrés-Prat, 2014),
Л. Тріпп (Tripp, 2010), Дж. Сефтон-Грін (Sefton-Green, 2013) та ін.
У вітчизнѐних дослідженнѐх понѐттѐ трансмедійної компетентності
майже не розглѐнуто, хоча технологіѐ трансмедіа поступово займаю все вагоміше місце в сучасній культурі, мистецтві, медіа засобах, збагачую традиційну
освіту інноваційними формами й методами. На нашу думку, питаннѐ формуваннѐ трансмедійної компетентності у професійній освіті ю надзвичайно
важливим, потребую усвідомленнѐ власне понѐттѐ «трансмедіа», актуальним
ю аналіз та систематизаціѐ трансмедійних навичок, що забезпечить
теоретичні підвалини формуваннѐ компетентнісного кола майбутніх фахівців
мистецької освітньої галузі, зокрема учителів музичного мистецтва.
Метою статті ю визначеннѐ комплексу трансмедійних навичок
майбутніх учителів музичного мистецтва на основі аналізу зарубіжного
наукового досвіду.
Методи дослідження. Під час вивченнѐ специфіки понѐть
«трансмедіа»,
«трансмедійна
компетентність»,
«трансмедійна
грамотність» були використані клячові методи наукового пізнаннѐ: аналіз
наукової літератури та інтернет-джерел із досліджуваної проблеми,
індукціѐ й узагальненнѐ отриманих даних, класифікаціѐ трансмедійних
навичок за певними критеріѐми.
Методологічноя основоя вивченнѐ трансмедійної компетентності
було обрано компетентністний підхід ѐк такий, що оріюнтую на досѐгненнѐ
практичних результатів та забезпечую умови длѐ професійної підготовки
майбутніх учителів мистецьких дисциплін, зокрема музичного мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні молодь ю активним
учасником цифрового Всесвіту: соціальних медіа, мережевих об’юднань,
електронного навчаннѐ тощо. Це підтверджую факт наѐвності низки
користувацьких цифрових навичок. Проте вони (цифрові навички) дещо
відрізнѐятьсѐ від трансмедійних, ѐкі необхідні в цифровому сьогоденні
длѐ отриманнѐ ѐкісної професійної мистецької освіти. Трансмедійні
навички забезпечуять доступ і вільне використаннѐ широкого кола
мистецького контенту, що постійно оновляютьсѐ і трансформуютьсѐ,
необхідного майбутнім учителѐм музичного мистецтва длѐ успішного
навчаннѐ й подальшої професійної діѐльності.
Проте наѐвний комплекс користувацьких навичок медіа грамотності
(навігаціѐ, пошук, інтерпретаціѐ змісту і критичне оціняваннѐ тощо) вже не
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забезпечую отриманнѐ глибоких знань та формуваннѐ необхідних умінь. Тож
актуальності набуваю понѐттѐ «трансмедійної компетентності», у складі ѐкої
виокремляютьсѐ низка навичок, пов’ѐзаних із виробництвом та спільним
використаннѐм інтерактивного контенту. Длѐ того, щоб визначити необхідні
трансмедійні навички в структурі професійної компетентності майбутніх
учителів мистецтва, звернемосѐ до зарубіжного досвіду.
Великий внесок у дослідженні трансмедійної технології зроблений
Г. Дженкінсом, ѐкий розглѐдаю трансмедійну розповідь ѐк специфічну форму
поданнѐ інформації через вербальну і невербальну комунікації різними
медіазасобами, де окремі історії доповняять одна одну з метоя
формуваннѐ цілісного інформаційного Всесвіту. Серед основних рис
трансмедійного продукту науковець виокремлявав такі: швидке поширеннѐ
інформації; розширеннѐ й зануреннѐ через гіперпосиланнѐ; серійність і
тривалість (незавершеність) інформаційного сяжету; суб’юктивність поданої
інформації через багатовимірність гіперпосилань; іммерсивність, створеннѐ
ефекту присутності шлѐхом використаннѐ новітніх технологій і
різноформатного медіаконтенту; активний взаюмозв’ѐзок автора (авторів)
трансмедійного продукту з аудиторіюя (Jenkins, 2006, с. 23).
У своюму дослідженнѐ Г. Дженкінс до складу трансмедійних навичок
відносить відтвореннѐ, судженнѐ (аналіз), трансмедійні навігації, мережеві
та комунікативні складові (Jenkins, 2006). Навички трансмедіа варіяять від
процесів вирішеннѐ проблем у відеоіграх до виробництва та обміну
контентом у контексті веб-платформ та соціальних мереж; створеннѐ,
виробництво, обмін і критичне споживаннѐ наративного змісту також ю
частиноя трансмедійної компетентності (Scolari et al., 2018).
Л. Флемінг вважаю, що використаннѐ новітніх інформаційних
технологій, зокрема трансмедіа, привнесе наѐвну користь в освітній
процес (Fleming, 2013, с. 371). Науковицѐ стверджую, що педагогічна
практика використаннѐ трансмедійної технології відображаю сутність
навчаннѐ ХХІ століттѐ і даю певні переконливі можливості длѐ ѐкісного
здобуттѐ освіти. Дослідницѐ вбачаю трансмедійну освіту в застосуванні
методів розповіді в поюднанні з використаннѐм декількох платформ длѐ
створеннѐ «захопляячого ландшафту навчаннѐ», що поширяю діапазон
сприйнѐттѐ освітнього досвіду і сприѐтиме навчання без меж. «Навчаннѐ з
використаннѐм багатьох засобів масової інформації забезпечую велику
безперервність у навчанні. Кожна частина головоломки працяю, щоб
залучити учнѐ» (Fleming, 2013, с. 371). Такий сучасний підхід в освіті
акцентую
актуальність
необхідності
формуваннѐ
трансмедійної
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компетентності й набуттѐ трансмедійних навичок у професійній освіті,
зокрема майбутніх учителів музичного мистецтва.
З метоя виѐвленнѐ трансмедійних навичок, ѐкі молодь набуваю в
умовах
неформальної
освіти,
було
організовано
проведеннѐ
експериментального дослідженнѐ у восьми країнах Світу (Австраліѐ,
Колумбіѐ, Фінлѐндіѐ, Італіѐ, Португаліѐ, Іспаніѐ, Великобританіѐ та Уругвай).
Дослідницький експеримент був організований за прописаними п’ѐтьма
основними кроками (Scolari et al., 2018):
 організаціѐ експериментальної платформи на базі освітньої
установи длѐ укладаннѐ згоди навчального закладу, батьків і підлітків про
поінформованість та безпеку;
 початкове анкетуваннѐ длѐ ознайомленнѐ з соціально-культурним
фоном молоді, виѐвленнѐ рівнѐ використаннѐ ЗМІ та сприйнѐттѐ
інформації через них;
 проведеннѐ навчальних семінарів длѐ вивченнѐ поведінки молоді під
час трансмедіації та залученнѐ їх до створеннѐ цифрового контенту і
«геймплеѐ»;
 поглиблені інтерв’я з найбільш активними учасниками експерименту,
аналіз
медіа-щоденників
длѐ
ознайомленнѐ
з
діѐми
й
висловляваннѐми щодо медіаконтенту, соціальних мереж та відеоігор;
 он-лайн-спостереженнѐ за улябленими веб-сайтами, он-лайнспільнотами та ін. (netgraphy).
На початковому етапі експерименту зарубіжними дослідниками було
проаналізовано і взѐто до уваги низку таксономій: традиційна таксономіѐ
Б. Блума (Bloom, 1956); Л. Андерсона и Д. Красвола (Anderson & Krathwohl,
2001), Дж. Феррес-Прата і А. Піскітеллі (Ferrés-Prat & Piscitelli, 2012),
Г. Дженкінса (Jenkins, 2006). За результатами проведеного експерименту і на
основі аналізу попередніх таксономій командоя експериментальних
дослідників сформовано великий перелік (близько двохсот) трансмедійних
навичок, ѐкі обертаятьсѐ навкруг різноформатного контенту, технологій і
процесів та детально відтворяять дії, пов’ѐзані з виробництвом,
споживаннѐм та розповсядженнѐм медіа в колі молодіжної трансмедійної
культури. Згруповані навички формально класифікуятьсѐ за напрѐмами
використаннѐ і рівнем складності: від написаннѐ (длѐ коротких оповідань) до
мультимодальних проектів (длѐ роботи з відеоконтентом); від простого (длѐ
пошуку інформації) до складного (длѐ керуваннѐ соціальними мережами та
блогами й архівуваннѐ змісту); від технічних (длѐ фотографуваннѐ) до
критичних і етичних практик (длѐ розпізнаваннѐ ризиків саморозкриттѐ в
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соціальних мережах); від когнітивних (длѐ розпізнаваннѐ й опису жанрів у
різних медіа та платформах) до прагматичних установок (длѐ вибору та
споживаннѐ, виходу з контенту на основі етичних і моральних цінностей).
Пропонуюмо длѐ розглѐду основні угрупуваннѐ трансмедійних навичок (за
версіюя А. Сколарі і дослідницької команди).
Таблицѐ 1
Трансмедійні навички(за А. Сколарі та ін.) (Scolari et al., 2018).
Назва навички
Виробнича

Опис
Здатність задумувати,
планувати, створявати,
редагувати
-й
розміщувати контент
на
різних
медіапдатформах
-

Основні вміння
Створеннѐ і редагуваннѐ (тексти, фото,
малянки, графіка, аудіо-відео контент);
використаннѐ (програмове забезпеченнѐ;
навички роботи із звуком, відео і фото
матеріалами, інструментами кресленнѐ
та проектуваннѐ);
кодуваннѐ,
побудова
та
зміна
програмового і технічного забезпеченнѐ;
- дизайнерські навички;
- управліннѐ контентом (здатність керувати
різними ЗМІ через низку платформ та
медіа: вибирати, завантажувати та
розповсяджувати контент)
- керуваннѐ архівами вмісту;
- керуваннѐ розповсядженнѐм і обміном
вмісту
Індивідуальна
Здатність
самостійно- Самоорганізаціѐ;
самоорганізаціѐ управлѐти ресурсами- особистісна індивідуальність;
та часом; власноя- управліннѐ емоційним станом
ідентичністя,
почуттѐми та емоціѐми
Соціальний
Здатність
до- Участь у соціальних медіа;
менеджмент
організації,
- співпрацѐ;
спілкуваннѐ, керуваннѐ- координаціѐ і керівництво;
і координуваннѐ
- здатність до навчаннѐ
Продуктивність Усі види діѐльності ЗМІ,- Гра у відеоігри;
(діювість,
що
використовуять- порушеннѐ правила;
активність)
фізичне тіло: реальні- дотриманнѐ правила
життюві
сценарії
(виконавське
мистецтво), віртуальні
сценарії (відеоігри)
Засоби
і Володіннѐ соціально- Прийнѐттѐ і опис інформації;
технології
політичноя ситуаціюя,
- порівнѐннѐ і аналіз інформацій;
технічними
-і оцінка й відображеннѐ;
комунікаційними
- застосуваннѐ знань і організаціѐ заходів
складовими, розуміннѐ
особливостей роботи
ЗМІ
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Продовженнѐ Таблиці 1
Розповідь
естетика

і Навички, пов’ѐзані -з
інтерпретаціюя історій
та
оповідальних
структур, заглибленнѐ -в
побудову
розповіді
через аналіз та оцінку
жанрів,
персонажів,
естетичних
особливостей;
здатність
реконструявати
трансмедійний контент
Ідеологіѐ
та Виѐвленнѐ та аналіз
етика
медіа
репрезентацій
стереотипів (з точки
зору статі, культури,
релігії, раси тощо) та
етичних
питань,
пов’ѐзаних
із
авторським правом і
шахрайством
Запобіганнѐ
Навички, пов’ѐзані -з
ризикам
пізнаннѐм і вживаннѐм
заходів
щодо
конфіденційності
та
безпеки у ЗМІ (зокрема
в соціальних мережах);
усвідомленнѐ
своїх
«трансмедійних
навичок», ѐк комплексу
компетенцій,
пов’ѐзаних
із
виробництвом
цифрового
інтерактивного медіа,
обміну та споживаннѐ
власної ідентичності;
можливих залежностей
від медіа

Інтерпретаціѐ;
визначеннѐ клячових моментів і опис;
порівнѐннѐ;
оціняваннѐ і відображеннѐ;
застосуваннѐ знань

Визнаннѐ і опис;
оцінка і відображеннѐ;
вживаннѐ заходів і застосуваннѐ знань

Визнаннѐ і прийнѐттѐ;
оціняваннѐ і відображеннѐ;
застосуваннѐ знань і вживаннѐ заходів

Отже, дослідницька група представила всебічний опис основних
трансмедійних навичок, ѐкими може володіти молодь. Результати
дослідженнѐ охопляять суттювий перелік: від конкретно технологічних до
навичок, пов’ѐзаних із ідеологічними та естетичними проѐвами. З даноя
диференціаціюя трансмедійних навичок не можна погодитисѐ цілком і
повністя, наприклад, «запобіганнѐ ризикам» – це фактично навички
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безпечної роботи в Інтернет-мережі, дотриманнѐ авторських прав та
принципів конфіденційності. До того ж слід було би виокремити навички
рефлексії щодо усвідомленнѐ своїх «трансмедійних навичок», ѐк комплексу
умінь, пов’ѐзаних із виробництвом цифрового інтерактивного медіа, обміну
та споживаннѐ власної ідентичності; можливих залежностей від медіа.
Вочевидь, студенти мистецьких спеціальностей маять неоднаковий
рівень володіннѐ такими навичками. Більш того, у контексті швидкої зміни
медіасередовища і культурної практики, питаннѐ трансмедійної
компетентності набуваю динамічності і постійної трансформації. Д. Бойд
відзначив: «Ані підлітки, ані дорослі не можуть залишатисѐ монолітними (по
відношення до трансмедійної грамотності) і немаю ніѐкого магічного зв’ѐзку
між віком і навичками. Будь-то в закладі освіти чи в неформальній
обстановці, молоді потрібні умови длѐ розвитку навичок і знань длѐ
ефективної взаюмодії з сучасними технологіѐми. Трансмедійна компетентність потребую важкої роботи, незалежно від віку» (Boyd, 2014, с. 338).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Проаналізовані нами результати дослідженнѐ А. Сколарі та ін., наведені
показники активних медіакористувачів різних спеціальностей та видів
діѐльності, аналіз зарубіжних наукових розвідок у галузі трансмедійної
грамотності дозволили звернути увагу на низку клячових положень щодо
володіннѐ трансмедійними навичками майбутніми вчителѐми мистецьких
дисциплін, зокрема музичного мистецтва.
1. Критичне сприйнѐттѐ наѐвного та створяваного контенту.
Вважаютьсѐ, що рівень володіннѐ навичками продуктивного спрѐмуваннѐ
дещо вищий, ніж ідеологічними й естетичними. Проте мистецька і викладацька професійна спрѐмованість вимагаю більш пильної уваги щодо просуваннѐ критичного підходу до створеннѐ, поширеннѐ й користуваннѐ медіа.
2. Трансформаціѐ трансмедійних навичок ѐк результат постійного
розвитку медіасередовища. Деѐкі навички (переважно технічного характеру)
залежать від постійних технологічних змін, тому їх класифікаціѐ вимагаю
періодичного оновленнѐ і корекції відносно технічних і технологічних
інновацій медіасередовища.
3. Безпека в Інтернеті. Одним із аспектів, ѐкий викликаю постійне
занепокоюннѐ, ю питаннѐ дотриманнѐ правил безпечного поводженнѐ в
Інтернеті. Хоча дослідниками було доведено, що навички запобіганнѐ
ризикам наѐвні в молоді, це питаннѐ потребую постійного контроля і
ситуативної корекції, оскільки охопляю широке коло ситуацій від самих
базових (розпізнаннѐ і опис мір безпеки та конфіденційності) до більш
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складних (організаціѐ розміщеннѐ контентів із урахуваннѐм питань
безпеки і конфіденційності).
Аналіз результатів зарубіжних досліджень трансмедійної
компетентності, урахуваннѐ специфічних особливостей професійної
підготовки фахівців у галузі мистецької освіти дозволили виокремити п’ѐть
груп трансмедійних навичок, ѐкі забезпечуять формуваннѐ відповідної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва:
1. Технічні навички, необхідні длѐ роботи з медійним контентом.
Серед них: навички створеннѐ, редагуваннѐ й розповсядженнѐ контенту;
навички роботи з текстом, аудіо, відеоматеріалами, зображеннѐми,
графіками, таблицѐми тощо; адаптуваннѐ контенту длѐ різних медіа
середовищ; навички створеннѐ мультимедійного продукту; володіннѐ
необхідним програмовим забезпеченнѐм.
2. Оцінно-рефлексивні навички, що забезпечуять дотриманнѐ
загальноприйнѐтих естетичних вимог щодо ѐкості цифрового контенту,
використаннѐ культурних цінностей та вирішеннѐ етичних питань;
усвідомленнѐ користувачем ступеня сформованості «трансмедійних
навичок», пов’ѐзаних із виробництвом цифрового інтерактивного медіа, та
можливих залежностей від медіа.
3. Організаційні навички, що забезпечуять організація спілкуваннѐ,
керуваннѐ і координуваннѐ: створеннѐ багатовимірного інформаційного
середовища за допомогоя різних медіа каналів; залученнѐ користувачів
до співпраці; координаціѐ й керівництво; здатність до навчаннѐ.
4. Комунікативні навички, ѐкі сприѐять коректному спілкування,
інтерпретації історій та оповідальних структур (storytelling), заглиблення
до побудови трансмедійної розповіді через аналіз та оцінку жанрів,
персонажів, естетичних особливостей; здатність реконструявати
трансмедійний контент: створеннѐ мікроісторії і мікроситуацій, що
розгортаятьсѐ; групова робота.
5. Навички безпечного поводженнѐ в Інтернеті: дотриманнѐ
конфіденційності в соціальних мережах; усвідомленнѐ рівнѐ залежності від
Інтернету; володіннѐ необхідним технічним забезпеченнѐм щодо
створеннѐ безпечних умов користуваннѐ в Інтернеті; дотриманнѐ норм
етикету й повага авторських прав.
Комплекс трансмедійних навичок у складі трансмедійної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва можна унаочнити
з допомогоя інфографіки (рис. 1).

65

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

Рис. 1. Групи трансмедійних навичок майбутніх учителів музичного
мистецтва
Отже, вивченнѐ й класифікаціѐ трансмедійних навичок майбутніх
учителів музичного мистецтва, подальше розробленнѐ форм і методів їх
формуваннѐ ю необхідноя передумовоя успішної професійної підготовки
фахівців, зокрема розвитку професійної компетентності музикантівпедагогів. Перспективи подальшого дослідженнѐ вбачаюмо в
упровадженні засобів трансмедійних технологій у традиційну та
неформальну мистецьку освіту.
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РЕЗЮМЕ
Орехова Валентина. Трансмедийные навыки в профессиональном
художественном образовании: анализ зарубежного опыта.
Статьѐ посвѐщена вопросу формированиѐ трансмедийной компетентности
будущих учителей музыкального искусства. Трансмедийнуя грамотность автор
рассматривает как средство созданиѐ и использованиѐ трансмедийних продуктов в
профессиональном художественном образовании. Длѐ разностороннего рассмотрениѐ
данного вопроса использовались методы научного познаниѐ: анализ зарубежного
опыта, индукциѐ и обобщение полученных знаний, классификациѐ трансмедийних
навыков по направлениѐм. В составе трансмедийной компетентности автор
выделѐет такие группы навыков: технического производства, культурноэстетические, организационные, коммуникативные, безопасность в Интернете. Также
комплекс трансмедийних навыков представлен в виде инфографики.
Ключевые слова: трансмедийнаѐ компетентность, трансмедийные навыки,
профессиональнаѐ подготовка будущего учителѐ музыкального искусства.
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SUMMARY
OriekhovaValentyna. Transmediate skills in professional art education: analysis of
external experience.
The article is devoted to the formation of transmedia competence of future music art
teachers. The author considers transmedia literacy as a way to create and use transmedia
products in the educational art process. The purpose of the article is to define a complex of
transmediа skills for the formation of transmedia competence as a necessary component of
contemporary artistic education, in particular training of future musical art teachers.
For versatile consideration of this issue, the methods of scientific research were used:
analysis of foreign experience, induction and generalization of the knowledge gained,
classification of transmedia skills in areas. The methodological basis for studying transmedia
competence was the choice of a competence approach that creates the conditions for the
professional education of future musical art teachers.
Foreign scholars actively developed the idea of transmedia literacy formation in
pedagogical activity: S. Livingstone, D. Buckingham, J. Hartley, A. Scolari, H. Jenkins, J. FerrésPrat, L. Tripp, J, Sefton-Green and others.
Based on the results of foreign studies and taking into account the specifics of vocational
art education, a Map of the main transmedia skills that form the transmedia competence of
future music art teachers is created. As part of transmedia competence, the author identifies the
following skill groups: technical production, cultural and aesthetic, organizational,
communication, security on the Internet. The research result is the infographics of transmedia
skills complex that form the transmedia competence of future musical art teachers. The author
stresses that creation of multimedia content and active involvement of students in the
transmedia skills use is one of the key aspects of transmedia competences formation as part of
the professional competences of future musical art teachers. A transmedia skills map can be a
useful tool for the development of didactic activities in professional artistic education. Special
attention should be paid to the strategy of transmedia competence formation both in the circle
of the actual educational trajectory and in format of informal education.
Key words: transmedia competence, transmedia skills, professional training of the
future musical art teacher.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РУХ І СПОРТ» В АВСТРІЇ
Статтѐ присвѐчена вивчення особливостей професійної підготовки
магістрів в Австрії. Мета статті полѐгаю в аналізі особливостей професійної
підготовки магістрів спеціальності «Рух і спорт» в Австрії. Визначено, що клячова
мета вищої педагогічної освіти в галузі спорту і фізичної культури в Австрії полѐгаю
в підготовці висококваліфікованих фахівців длѐ всіх ланок системи спортивнофізкультурної освіти. Програма професійної підготовки магістрів зі спеціальності
«Рух і спорт» австрійських закладів вищої освіти охопляю три приблизно однакові за
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обсѐгом складові – загально-професійну, спеціальну (предметну і предметнодидактичну) та науково-дослідницьку підготовку.
Ключові слова: професійна підготовка, фізичне вихованнѐ, рух і спорт,
підготовка магістрів.

Постановка проблеми. Особливості професійної діѐльності вчителѐ
фізичної культури та специфіка підготовки до її ефективного здійсненнѐ
займаю вагоме місце в українській науково-педагогічній літературі.
Наѐвність розвідок з проблем професійної підготовки кадрів з фізичного
вихованнѐ дітей і молоді, що даять змогу системно аналізувати теорія і
практику освіти педагогічних кадрів спортивно-фізкультурного профіля
різних країн і регіонів, з’ѐсувати її специфіку і вектори подальшої еволяції,
презентувати конструктивні ідеї длѐ вдосконаленнѐ відповідного
вітчизнѐного досвіду, без сумніву, ю вагомим здобутком сучасної
української педагогічної науки. Актуальність досліджень з оглѐду на запити
національної системи професійної підготовки фахівців з фізичного
вихованнѐ молодих поколінь у віднаходженні перспективних траюкторій
інтеграції у світовий і ювропейський освітній простір ю незаперечним
фактом, адже порівнѐльні студії в цій сфері позиціонуятьсѐ ѐк інструмент
досѐгненнѐ українськоя освітньоя системоя міжнародних стандартів
ѐкості професійної освіти педагогічних кадрів фізкультурного профіля.
Аналіз актуальних досліджень. З оглѐду на необхідність
удосконаленнѐ теорії і практики професійної підготовки фахівців з фізичного
вихованнѐ сучасні українські науковці, ѐк-от П. Єфіменко (Єфіменко, 2002),
М. Карченкова (Карченкова, 2006), Л. Демінська (Демінська, 2004), ґрунтовно
досліджуять педагогічні умови ефективної освіти педагогічних кадрів
фізкультурного профіля. Учені стверджуять, що формуваннѐ готовності
фахівцѐ з фізичного вихованнѐ до професійної діѐльності ѐк інтегрального
багаторівневого особистісного утвореннѐ, що вклячаю теоретичні знаннѐ,
практичні вміннѐ і навички, мотиваційно-ціннісні оріюнтації, професійно
значущі здібності й особистісні ѐкості, фізичну і психофізіологічну
підготовленість, вимагаю специфічних педагогічних умов.
У пошуках шлѐхів підвищеннѐ ѐкості професійної підготовки кадрів з
фізичного вихованнѐ українські дослідники активно вивчаять зарубіжний
досвід у цій сфері, результатом чого стали порівнѐльно-педагогічні студії з
проблем фізкультурно-педагогічної освіти. Дослідники-компаративісти
(О. Гайдук (Гайдук, 2013), І. Гринченко (Гринченко, 2014), Т. Дерека (Дерека,
2016), О. Пасічник (Пасічник, 2010) та ін.) спрѐмовуять увагу на досѐгненнѐ
цілої низки цілей, ѐк-от вивченнѐ історії становленнѐ системи професійної
підготовки педагогічних кадрів фізкультурного профіля в зарубіжних країнах,
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аналіз її концептуальних засад у тісному зв’ѐзку з соціальними, політичними,
культурними, освітніми реаліѐми і трансформаціѐми, характеристика змісту,
методів і форм організації професійної освіти фахівців з фізичного вихованнѐ,
розробка практичних рекомендацій щодо використаннѐ відповідного
зарубіжного досвіду у вітчизнѐних умовах.
Мета статті полѐгаю в аналізі особливостей професійної підготовки
магістрів спеціальності «Рух і спорт» в Австрії. У ході роботи ми
використовували низку теоретичних методів дослідження: аналіз, синтез,
історичний аналіз, зіставленнѐ, систематизаціѐ, узагальненнѐ, логікотеоретичний аналіз документів.
Виклад основного матеріалу. Порівнѐно з етапом бакалаврату, що
слугую базовій підготовці, достатній длѐ практичної професійної діѐльності,
етап магістратури забезпечую поглиблену професійну підготовку
відповідно до спеціальності. На відміну від бакалаврської програми,
магістерська програма професійної підготовки педагогічних кадрів зі
спорту характеризуютьсѐ більшоя міроя спеціалізованості й академічності.
Загалом, магістерська програма професійної підготовки педагогічних
кадрів зі спорту в системі вищої освіти Австрії спрѐмована на розширеннѐ,
поглибленнѐ, доповненнѐ всього спектру професійних компетенцій,
набутих на етапі бакалаврату. Зокрема, йдетьсѐ про компетенції та ѐкості,
що відповідаять запитам школи і суспільства, ѐкі невпинно розвиваятьсѐ
та спричинѐять щораз нові виклики длѐ освітѐн:
 готовність до розв’ѐзаннѐ проблем професійної педагогічної
діѐльності інноваційними та креативними способами;
 здатність до конструктивного опрацяваннѐ актуальної наукової і
професійно-практичної проблематики і в плані змісту, і в плані
методології;
 спроможність самостійного набуттѐ додаткових знань і вмінь та їх
застосуваннѐ в педагогічній діѐльності (Allgemeines Curriculum, 2015;
Curriculum, 2015; Curriculum, 2016; Curriculum, 2017).
Предметними компетенціѐми випускника магістерської програми з
педагогічної спеціальності «Рух і спорт» визначено:
 здатність до критичного осмисленнѐ спорту ѐк культурного феномену,
соціально значимого ѐвища, засобу вихованнѐ й самореалізації
особистості;
 володіннѐ теоріюя і методологіюя науково-пошукової діѐльності в
широкому спектрі релевантних щодо професійної діѐльності вчителѐ
спорту галузей науки;
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 знаннѐ й уміннѐ самостійного розширеннѐ власного репертуару
спортивно-функціональних навичок;
 умотивованість до активного вивченнѐ теорій, концепцій, моделей
спортивної підготовки, їх адаптації до умов шкільної спортивнофізкультурної освіти;
 обізнаність в актуальних тенденціѐх розвитку матеріального
забезпеченнѐ і технологій спортивної діѐльності та їх значеннѐ длѐ
шкільного фізичного вихованнѐ;
 усвідомленість ідей і принципів концепцій шкільної спортивнофізкультурної освіти та значеннѐ її реалізації длѐ повноцінного фізичного
розвитку і збереженнѐ здоров’ѐ молодих поколінь (Allgemeines
Curriculum, 2015; Curriculum, 2015; Curriculum, 2016; Curriculum, 2017).
Серед
предметно-дидактичних
компетенцій
випускника
магістерської програми за згаданоя спеціальністя акцент зроблено на:
 ґрунтовних знаннѐх нормативних засад, програмно-методичного
забезпеченнѐ шкільної спортивно-фізкультурної освіти;
 володінні широким репертуаром методів організації спортивнофізкультурної підготовки дітей і молоді в умовах шкільної освіти;
 готовності до взаюмодії з великим колом суб’юктів шкільного фізичного
вихованнѐ та співпраці з метоя розробки й апробації нових підходів чи
ідей щодо спортивно-фізкультурної підготовки школѐрів;
 уміннѐх застосуваннѐ інноваційних технологій у процесі шкільного
фізичного вихованнѐ та діагностики їх ефективності;
 здатності до критичної оцінки позашкільних спортивно-фізкультурних
пропозицій длѐ дітей і молоді з перспективи їх впливу на фізичний розвиток і здоров’ѐ та їх інтеграції з системоя шкільного фізичного вихованнѐ;
 готовності до організації ефективної спільної спортивної підготовки дітей
із різним рівнем фізичного розвитку, у тому числі і з його вадами, різного
віку, статі, національності, матеріальної забезпеченості тощо (Allgemeines
Curriculum, 2015; Curriculum, 2015; Curriculum, 2016; Curriculum, 2017).
Названі компетенції ю цільовими оріюнтирами й очікуваними
результатами процесу професійної підготовки педагогічних кадрів зі спорту в
австрійських закладах вищої освіти на етапі магістратури. Його тривалість –
здебільшого 2 семестри, а обсѐг – 120 кредитів ЄКТС. Відповідно до профіля
професійної компетентності майбутнього магістра з педагогічної
спеціальності «Рух і спорт», структура процесу професійної підготовки
вклячаю такі основні складові:
 загальнопедагогічна підготовка обсѐгом 20 кредитів ЄКТС;
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 предметна підготовка (Спеціальність 1 «Рух і спорт» та Спеціальність 2
(за вибором студента) максимальним обсѐгом по 20 кредитів ЄКТС;
 предметно-дидактична підготовка з двох спеціальностей мінімальним
обсѐгом по 5 кредитів ЄКТС;
 педагогічно-практичні студії в межах загально-педагогічної підготовки
обсѐгом 5 кредитів ЄКТС та предметно-дидактичної підготовки обсѐгом
1–2 кредити ЄКТС;
 підготовка і захист магістерської роботи – 30 кредитів ЄКТС (Allgemeines
Curriculum, 2015; Curriculum, 2015; Curriculum, 2016; Curriculum, 2017).
Зміст названих вище циклів професійної підготовки магістрів зі
спеціальності «Рух і спорт» реалізуютьсѐ через систему навчальних модулів,
длѐ прикладу, у табл. 1 подано перелік та обсѐги модулів відповідно до
навчального плану Інсбрукського університету:
Таблицѐ 1
Структура та обсяг професійної підготовки магістрів
зі спеціальності «Рух і спорт»
(на основі навчального плану Інсбрукського університету)
Назва модулѐ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основи педагогічної професіоналізації
Педагогічна лабораторіѐ
Методологіѐ і структура наукового дослідженнѐ
Науково-дослідна діѐльність у різних галузѐх науки І
Науково-дослідна діѐльність у різних галузѐх науки ІІ
Розвиток функціональних і методичних компетенцій
Фахово-дидактична спеціалізаціѐ

Обсѐг
(кредити ЄКТС)
12,5
7,5
5
5
5
5
5

Модулі забезпечуять різнобічний підхід і доступ до професійної
сфери з урахуваннѐм найновіших досѐгнень науки і професійної практики.
При цьому результати новітніх наукових досліджень у галузі освіти і спорту
та питаннѐ їх упровадженнѐ в систему шкільного фізичного вихованнѐ на
всіх її рівнѐх розглѐдаятьсѐ інтегровано, міждисциплінарно з урахуваннѐм
комплексного характеру повсѐкденних завдань професійної діѐльності
вчителѐ спорту. Завдѐки такому підходу в процесі неперервної
професіоналізації майбутнього вчителѐ спорту закладаютьсѐ інтегрована
наукова база длѐ педагогічного мисленнѐ і практичної професійної
діѐльності. Наскрізним елементом майже кожного модулѐ ю проблема
гетерогенності, різноманітності в процесі шкільної спортивно-фізкультурної
освіти, що актуалізую питаннѐ неоднорідності, гендеру, соціального
походженнѐ, індивідуальних здібностей і можливостей учнів у процесі
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шкільної спортивно-фізкультурної освіти, привертаю увагу до концепцій
інтеграції, інклязії, соціальної адаптації та реалізації їх клячових ідей у ході
шкільного фізичного вихованнѐ молодих поколінь суспільства.
Перші два модулі спрѐмовані здебільшого на загальнопрофесійну та
загальнопедагогічну підготовку магістрів спеціальності «Рух і спорт». Так,
модуль «Основи педагогічної професіоналізації» передбачаю розглѐд
широкого кола питань, систематизованих навколо актуальних тенденцій і
проблем розвитку освіти, науково-педагогічних студій та професіоналізації
педагога. Постановка навчальних завдань і цілей модулѐ оріюнтую на аналіз,
рефлексія, критичну оцінку названих тем із проекціюя на конкретні випадки і
реалії професійної діѐльності сучасного вчителѐ та варіанти дій у розмаїтті
типових і нестандартних ситуацій сучасної шкільної реальності, ѐк-от:
гетерогенність шкільного колективу, особистісна оріюнтованість навчальновиховного процесу чи інклязивний характер сучасної освіти. У межах модулѐ
передбачаютьсѐ також осмисленнѐ майбутніми вчителѐми спорту суті їх
професії з позицій сучасного розвитку суспільства, науки, освіти, їх рефлексіѐ
над наѐвним досвідом педагогічної діѐльності, самоусвідомленнѐ ѐк педагога, члена освітѐнської спільноти. У ході освоюннѐ модулѐ студенти набуваять ґрунтовних знань про науково-теоретичні, освітньо-політичні засади
освітньої системи, її дидактико-педагогічні традиції та інновації, а також
міжнародні перспективи в галузі освіти і шкільництва (Curriculum, 2017).
Реалізаціѐ таких завдань модулѐ забезпечуютьсѐ низкоя навчальних
курсів. Так, основна ідеѐ курсу «Розвиток шкільництва та професійна
спільнота» (2 кредити ЄКТС) криютьсѐ в поглибленні знань студентів про
концептуальні і теоретичні підходи до розбудови школи і освіти. Вихідним
моментом тут постаю оглѐд ґенези становленнѐ школи ѐк освітнього інституту
і сфери професійної діѐльності та перспектив їх розвитку в сучасних умовах.
На цій основі передбачаютьсѐ опрацяваннѐ й осмисленнѐ різноманітних
підходів та ідей щодо трансформації всіх компонентів освітньої системи, а
також розвитку професійної педагогічної спільноти, на ѐку покладаютьсѐ
обов’ѐзок безпосереднього втіленнѐ освітніх реформ. Другий курс «Наукові
дослідженнѐ в галузі освіти» (7,5 кредитів ЄКТС) слугую ознайомлення
майбутніх учителів спорту з новітніми здобутками наукових студій у галузі
освіти, озброюння їх концептуальними і методологічними підходами та
методичними інструментами їх здійсненнѐ. Це маю стати основоя длѐ
роздумів над проблемами освіти й педагогічної діѐльності під час практичної
частини курсу, що передбачаю безпосередню спостереженнѐ за реаліѐми
шкільної дійсності, а також підготовки науково-дослідного проекту, щоб
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уможливлявав удосконаленнѐ освітньо-виховного процесу, подоланнѐ його
прогалин. Третій курс у межах модулѐ пропонуютьсѐ на вибір студента, це,
наприклад, курс «Дидактичні дослідженнѐ» (3 кредити ЄКТС), що фокусую
увагу на розвиткові сучасних дидактико-методичних інновацій, курс
«Розвиток школи та освіти» (3 кредити ЄКТС), ѐкий висвітляю сучасні
ефективні підходи до забезпеченнѐ ѐкості освіти, чи курс «Педагогічна освіта і
професіоналізаціѐ» (3 кредити ЄКТС), що торкаютьсѐ проблем ѐкості
професійної підготовки педагогічних кадрів (Curriculum, 2017).
Другий модуль зі своюрідноя назвоя «Педагогічна лабораторіѐ» слугую
розширення загальнопрофесійних, загальнонаукових, загальнопедагогічних
компетенцій студентів через роботу над конкретними прикладами
інноваційної професійно-педагогічної практики та набуття відповідного суті
професії діапазону й обсѐгу знань, умінь, ѐкостей шлѐхом рефлексії над
ситуаціѐми шкільного життѐ й освітньої діѐльності. Прогнозованим
результатом вивченнѐ модулѐ визначено готовність до плануваннѐ,
організації та контроля ѐкості навчально-виховної роботи в усіх типах
закладів освіти на всіх ланках системи шкільництва, генеруваннѐ нових ідей
щодо вдосконаленнѐ теорії і практики освітнього процесу, упровадженнѐ
інноваційних досѐгнень і напрацявань у практику навчаннѐ і вихованнѐ.
Відповідно до такої постановки освітніх цілей модулѐ розроблено спеціальні
навчальні курси. Так, курс «Актуальні питаннѐ науково-педагогічних основ
шкільної освіти (2 кредити ЄКТС) уможливляю докладний розглѐд сучасної
теорії шкільної освіти, аналіз її проблемних аспектів, осмисленнѐ теоретичних
підходів до їх розв’ѐзаннѐ. Курс «Рефлексіѐ і розвиток у педагогічному
контексті» (2,5 кредити ЄКТС) передбачаю осмисленнѐ сучасних інноваційних
процесів в освіті та їх впливу на професійну педагогічну діѐльність на
конкретних прикладах і ситуаціѐх, дискусії щодо напрѐмів і перспектив
подальшого розвитку школи ѐк інституту освіти і професійної галузі, а також
плануваннѐ і проведеннѐ навчально-експериментальної роботи та
об’юктивної оцінки її результатів. Також у межах модулѐ запропонована низка
курсів за вибором студента, що акцентуять увагу на найгостріших проблемах
шкільної освіти в сучасних умовах, ѐкі, у своя чергу, зумовляять нові
виклики та непрості завданнѐ длѐ освітѐнської спільноти: «Гендер і освіта» (2
кредити ЄКТС), «Інклязіѐ і гетерогенність та система освіти» (2 кредити ЄКТС),
«Багатомовність та міжкультурність і система освіти» (2 кредити ЄКТС) та ін.
(Curriculum, 2017).
Інші п’ѐть модулів забезпечуять фахову підготовку магістрів із
педагогічної спеціальності «Рух і спорт». Зокрема модуль «Методологіѐ і
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структура наукового дослідженнѐ» передбачаю формуваннѐ здатності
студентів до науково-дослідної діѐльності зі спортивної проблематики, тобто
усвідомленнѐ концептуально-методологічної специфіки цього типу наукових
студій, осмисленнѐ можливостей використаннѐ широкої палітри наукових
підходів і методів відповідно до тематики дослідженнѐ, критичної оцінки
результатів науково-дослідницької діѐльності у сфері спорту. Так, навчальний
курс «Методи емпіричного дослідженнѐ» (2 кредити ЄКТС) докладно
знайомить майбутніх учителів спорту з методологіюя, структуроя,
технологіюя здійсненнѐ цього виду наукових студій, сприѐю усвідомлення
переваг і недоліків емпіричної дослідницької методології, розкриваю
особливості її застосуваннѐ. На подальший розвиток цих знань і вмінь студентів спрѐмовано курс «Застосуваннѐ кількісних і ѐкісних методів дослідженнѐ»
(2 кредити ЄКТС), що даю змогу практичної апробації розмаїттѐ методів длѐ
досѐгненнѐ різноманітних дослідницьких цілей і завдань, зокрема в межах
курсу передбачено використаннѐ кількісних методів дослідженнѐ на
прикладі застосуваннѐ різноманітних статистичних програм та ѐкісних
методів, ѐк-от: спостереженнѐ, опитуваннѐ, інтерв’я, експеримент тощо. Курс
«Структура наукового дослідженнѐ» (1 кредит ЄКТС) висвітляю особливості
структурно-організаційної побудови наукового дослідженнѐ зі спортивної
проблематики, етапами проведеннѐ дослідницької діѐльності, ефективними
способами викладу матеріалів і результатів тощо (Curriculum, 2017).
Функції модулѐ «Методологіѐ і структура наукового дослідженнѐ»
доповняятьсѐ й поглибляятьсѐ модулѐми «Науково-дослідна діѐльність у
різних галузѐх науки І-ІІ», що розкриваять специфіку організації науководослідницької діѐльності з проблематики розмаїттѐ спортивних дисциплін.
Тут мова йде, насамперед, про знайомство з актуальноя дослідницькоя
тематикоя і проблематикоя в межах таких галузей, ѐк біомеханіка спорту,
спортивна медицина, соціологіѐ спорту, психологіѐ спорту, педагогіка
спорту тощо, окресленнѐ концептуальних підходів до розв’ѐзаннѐ
відповідних дослідницьких проблем, визначеннѐ найбільш ефективної
методології дослідженнѐ розмаїттѐ відповідних проблем і питань.
Зокрема, на вибір студентам пропонуятьсѐ такі курси:
 «Проблематика та дослідженнѐ в біомеханіці» (5 кредитів ЄКТС);
 «Проблематика та дослідженнѐ в нейрофізіології» (5 кредитів ЄКТС);
 «Проблематика та дослідженнѐ у психології, соціології, педагогіці
спорту» (5 кредитів ЄКТС);
 «Проблематика та дослідженнѐ у спортивній медицині» (5 кредитів
ЄКТС) та ін.
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Названі курси слугуять підтримці і допомозі студентам у процесі
підготовки кваліфікаційної (магістерської) роботи, зокрема їх оріюнтації в
актуальній проблематиці дослідницької діѐльності відповідно до
спеціальності, усвідомлення критеріїв ѐкості наукового дослідженнѐ,
розуміння способів організації науково-пошукової роботи, визначеннѐ
методів дослідженнѐ відповідно до його теми, мети, завдань, викладу
результатів дослідницької діѐльності тощо (Curriculum, 2017).
Зовсім іншим функціональним навантаженнѐм характеризуятьсѐ
модулі «Розвиток функціональних і методичних компетенцій» та «Фаховодидактична спеціалізаціѐ». Перший передбачаю освоюннѐ студентами
дидактичних концепцій передачі учнѐм знань та формуваннѐ вмінь
самозахисту й релаксації, набуттѐ досвіду з плануваннѐ та проведеннѐ занѐть
із навчаннѐ дітей відповідних технік і методів на основі стандартів шкільної
спортивної підготовки, а також створеннѐ безпечних умов длѐ спортивнотренувальної діѐльності дітей та організації спортивних заходів і проектів з
урахуваннѐм розвивальних, виховних, соціалізуячих, адаптаційних,
інтеграційних функцій і можливостей спорту. Цим цілѐм підпорѐдковано
низку курсів, зокрема курс із боротьби (1 кредит ЄКТС), що слугую освоюння
спортивних методів і технік самозахисту з особливоя увагоя до гендерних
аспектів та оволодіннѐ заходами безпеки і профілактики травм; курс із технік
релаксації (2 кредити ЄКТС), ѐкий даю змогу ознайомитисѐ з різноманіттѐм
форм і методів релаксації та їх теоретичним обґрунтуваннѐм і усвідомити
можливості використаннѐ широкого діапазону способів розслабленнѐ з
урахуваннѐм вікових та індивідуальних особистостей школѐрів, гендерноспецифічних аспектів; курс із організації спортивних заходів (2 кредити ЄКТС),
ѐкий висвітляю особливості плануваннѐ і проведеннѐ спортивних змагань,
ігор із різних видів шкільного спорту. Отже, модуль виконую важливу роль у
процесі професійної підготовки майбутніх учителів спорту, ґрунтуячись
передовсім на реальних комплексних завданнѐх їх подальшої професійної
діѐльності (Curriculum, 2017).
У своя чергу, модуль «Фахово-дидактична спеціалізаціѐ» забезпечую
розширеннѐ й поглибленнѐ знань і вмінь студентів-магістрів спеціальності
«Рух і спорт» у межах різних видів спорту та теорії і практики їх викладаннѐ.
Так, його метоя визначено вдосконаленнѐ спортивно-функціональної підготовки майбутніх учителів спорту та їх дидактико-методичних знань і вмінь у
сфері викладаннѐ спорту ѐк шкільної дисципліни. Зокрема, курс «Предметнодидактична підготовка з базових видів спорту» (2 кредити ЄКТС) уможливляю
ґрунтовніше освоюннѐ техніки виконаннѐ і методики викладаннѐ одного з
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таких видів спорту за вибором, ѐк плаваннѐ, легка атлетика, спортивна
гімнастика тощо. Курс «Предметно-дидактична підготовка з лижного спорту»
(2 кредити ЄКТС) докладно розкриваю специфіку впровадженнѐ зимових
видів спорту в систему шкільної спортивно-фізкультурної освіти,
забезпеченнѐ належних умов длѐ тренувальної діѐльності дітей та, власне,
навчаннѐ школѐрів зимовим видам спорту. Курс «Здоров’ѐ і фітнес» (1 кредит
ЄКТС) висвітляю можливості і потенціал фітнесу длѐ фізичного розвитку,
збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ в дитѐчому і підлітковому віці, розкриваю
особливості ефективної організації занѐть з фітнесу залежно від вікових та
індивідуальних можливостей школѐрів, а також передбачаю освоюннѐ
студентами теорії і методики навчаннѐ дітей основ здорового способу життѐ.
Таким чином, модуль забезпечую вдосконаленнѐ професійних знань і вмінь
майбутнього вчителѐ спорту відповідно до актуальних завдань шкільної
спортивно-фізкультурної освіти та вимог суспільства щодо рівнѐ і ѐкості
спортивної підготовки дітей та молоді (Curriculum, 2017).
Отже, магістерська програма професійної підготовки магістрів зі
спеціальності «Рух і спорт» австрійських закладів вищої освіти охопляю три
приблизно однакові за обсѐгом складові – загально-професійну, спеціальну
(предметну і предметно-дидактичну) та науково-дослідницьку підготовку, ѐкі
завдѐки тісним взаюмозв’ѐзкам забезпечуять комплексну готовність
випускника до професійної діѐльності висококваліфікованого фахівцѐ з фізичного вихованнѐ, що ю міждисциплінарноя, інтегрованоя за своюя природоя,
та охопляю фізкультурну освіту, спортивно-тренувальну, спортивнооздоровчу роботу, науково-дослідницьку діѐльність тощо (Allgemeines
Curriculum, 2015; Curriculum, 2015; Curriculum, 2016; Curriculum, 2017).
Так, загальнопрофесійна підготовка забезпечую умови длѐ
професійного самоусвідомленнѐ майбутніх учителів спорту, їх становленнѐ ѐк
повноцінних членів педагогічної спільноти, глибокого осмисленнѐ освіти ѐк
сфери їх подальшої професійної діѐльності, розуміннѐ напрѐмів і динаміки
змін у ній та окресленнѐ на цій основі перспектив подальшого професійного
самовдосконаленнѐ. Загальнопрофесійна чи загальнопедагогічна підготовка
майбутніх фахівців з фізичного вихованнѐ дітей і молоді на етапі магістратури
маю не надто широкий обсѐг тематики, проте вона оріюнтую на найактуальніші
питаннѐ сучасної освітньо-виховної реальності та передбачаю їх опануваннѐ
на вищому теоретико-методологічному рівні, а наѐвність у структурі модулів
загальнопедагогічної підготовки елементів шкільної практики сприѐю
сформування в майбутнього фахівцѐ «живих знань» про педагогічну
дійсність, умінь і навичок, ѐкі даять змогу керувати нея.
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Спеціальна підготовка педагогічних кадрів зі спеціальності «Рух і
спорт» на етапі магістратури в австрійських закладах вищої освіти
здійсняютьсѐ у вузькому предметному полі, що відповідаю фаху підготовки,
та спрѐмовуютьсѐ на розвиток новаторського професійного мисленнѐ,
формуваннѐ здатності до виконаннѐ професійних завдань інноваційного
характеру. У центрі спеціальної підготовки магістерської програми
майбутніх учителів спорту постаю досѐгненнѐ високого рівнѐ розвитку
функціонально-фізичної, технічної й тактичної готовності з базових і
новітніх видів спорту, опануваннѐ дидактико-методичними знаннѐми і
вміннѐми з метоя впровадженнѐ цих видів спорту в систему шкільної
спортивно-фізкультурної освіти молодих поколінь.
Винѐтково важливим компонентом професійної освіти майбутніх
учителів спорту на етапі магістратури в системі вищої освіти Австрії ю
науково-дослідницька підготовка, що забезпечую їх готовність до
виконаннѐ таких видів професійної діѐльності відповідно до рівнѐ своюї
кваліфікації, ѐк науково-дослідницька, викладацька, навчально-методична,
консультаційна тощо. Її сутність полѐгаю в систематизації й неперервному
збагаченні теоретичних знань і пошукових умінь студентів, формуванні
навичок їх застосуваннѐ під час розв’ѐзаннѐ конкретних професійних
наукових і прикладних завдань. У межах цього циклу підготовки
передбачено належні умови длѐ самостійної науково-дослідної роботи й
досконалого оволодіннѐ методикоя теоретичних, експериментальних і
науково-практичних досліджень. Її завершальним етапом ю підготовка
магістерського проекту, основна мета ѐкого – актуальна проблемна галузь,
у розробці ѐкої задіѐні та інтегровані всі навички й понѐттѐ, набуті
студентами у процесі їх навчаннѐ за магістерськоя програмоя.
Висновки. Здійснений аналіз доводить, що клячова мета вищої
педагогічної освіти в галузі спорту і фізичної культури в Австрії полѐгаю в
підготовці висококваліфікованих фахівців длѐ всіх ланок системи
спортивно-фізкультурної освіти дітей і молоді на основі реального попиту
на їхні послуги, у формуваннѐ їх здатності забезпечити ѐкісний
педагогічний супровід усього різноманіттѐ спортивно-розвивальних та
фізкультурно-оздоровчих програм у різних освітніх установах і інших
організаційних структурах фізичної культури і спорту.
Здійснене дослідженнѐ дало змогу встановити низку типових ознак і
особливостей професійної підготовки педагогічних кадрів з фізичної культури
і спорту в системі вищої освіти Австрії, це зокрема: багаторівневість процесу
професійної освіти фахівців з фізичного вихованнѐ, що виѐвлѐютьсѐ в її
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структурній організації за схемоя «бакалаврат – магістратура» відповідно до
світових стандартів вищої освіти; пріоритетність розвитку особистості
майбутнього педагога в галузі фізичного вихованнѐ шлѐхом гуманізації
педагогічної взаюмодії, актуалізації особистісного потенціалу студентів,
задоволеннѐ їх індивідуальних запитів і потреб; компетентнісна
спрѐмованість освітнього процесу, що передбачаю формуваннѐ та розвиток в
майбутніх фахівців здатності практично діѐти і творчо застосовувати набуті
знаннѐ й досвід у різноманітних ситуаціѐх; оріюнтованість на реалії
професійної діѐльності вчителѐ спорту, що забезпечую набуттѐ вмінь і навичок
розв’ѐзаннѐ професійних завдань з урахуваннѐм їх динаміки, мінливості,
комплексності; інтегративність освітнього процесу, що відображаютьсѐ в
численних взаюмозв’ѐзках між усіма компонентами та елементами
професійної підготовки фахівців з фізичного вихованнѐ; модульність
навчального процесу, що забезпечую ефективне структуруваннѐ й організація
компонентів освітнього процесу, уможливляю його гнучкість та варіативність.
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РЕЗЮМЕ
Романчук Ольга. Организационные аспекты профессиональной подготовки
магистров специальности «Движение и спорт» в Австрии.
Статьѐ посвѐщена изучения особенностей профессиональной подготовки
магистров в Австрии. Цель статьи заклячаетсѐ в анализе особенностей
профессиональной подготовки магистров специальности «Движение и спорт» в
Австрии. Определено, что клячеваѐ цель высшего педагогического образованиѐ в
области спорта и физической культуры в Австрии состоит в подготовке
высококвалифицированных специалистов длѐ всех звеньев системы спортивнофизкультурного образованиѐ. Программа профессиональной подготовки магистров
по специальности «Движение и спорт» австрийских высших учебных заведений
охватывает
три
примерно
одинаковые
по
объему
составлѐящие:
профессиональнуя, специальнуя (предметнуя и предметно-дидактическуя) и
научно-исследовательскуя подготовку.
Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, физическое воспитание,
движение и спорт, подготовка магистров.

SUMMARY
Romanchuk Olha. Organizational aspects of professional training of masters in
specialty “Movement and sport” in Austria.
The article is devoted to the study of the peculiarities of professional training of
masters in Austria. The purpose of the paper is to analyze the peculiarities of professional
training of masters of the specialty “Movement and Sport” in Austria. It is determined that
the key goal of higher pedagogical education in the field of sports and physical education in
Austria is to train highly skilled professionals for all sections of the sports and physical
education system. The program of professional training of masters in the specialty
“Movement and Sport” of the Austrian higher education institutions covers three main
components: general, special (subject and subject-didactic) and research training. They
provide the graduate’s comprehensive readiness for the professional activity of a highly
qualified specialist in physical education, covering physical education, sports training, sports
and recreational activities, research activities. They form their ability to provide high-quality
pedagogical support to the entire diversity of sports-development and physical education
programs in various educational establishments. The study made it possible to establish a

80

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)
number of typical features and characteristics of professional training of teaching staff in
physical education and sport in the system of higher education in Austria. The most
important among them are multi-level professional education of specialists in physical
education, which is manifested in its structural organization according to the scheme
“baccalaureate – magistracy” in accordance with world standards of higher education;
development of the personality of the future teacher in the field of physical education,
updating the personal potential of students, satisfaction of their individual requests and
needs; orientation of the educational process towards formation and development of future
specialists’ ability to practically act and apply creatively the acquired knowledge and
experience in a variety of situations.
Key words: professional training, physical education, movement and sport, masters
training.
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
УДК 378.14:741/744
Микола Жулінський
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
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РОЛЬ НАУКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В
ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Сьогодні наука знаходитьсѐ в центрі уваги суспільства. Від її розвитку
залежить наше благополуччѐ. Без надійної матеріально-технічної бази неможливе
задоволеннѐ ані матеріальних, ані духовних потреб лядини. Але чи ю наука панацеюя
від усіх проблем? Який зв’ѐзок між наукоя і духовним розвитком лядини? Як вона
впливаю на зміст життѐ і чи здатна осѐгти істину? Чому при значному поліпшені
умов лядського життѐ стрімко розвиваютьсѐ духовна криза? Чому на тлі
«прогресивної освіти» прив’ѐзаність лядини до задоволеннѐ тілесних бажань
витіснѐю смислові оріюнтири? Яка роль науки в навчально-виховному процесі
майбутніх громадѐн і фахівців образотворчого мистецтва, і чи здатне мистецтво
зміцнити духовне середовище суспільства, і практично вплинути на наше життѐ? У
статті робитьсѐ спроба коротко схарактеризувати роль і місце науки при вивченні
предметів образотворчого мистецтва у педагогічному закладі вищої освіти, її вплив
на процес вільної творчості і на еволяційний розвиток лядства.
Ключові слова: мистецтво, розум, наука, інтелектуальна творчість, художнѐ
творчість, висока культура, креатив, свідомість, духовність.

Постановка проблеми. Ми стільки всього пережили в зовнішньому
житті, що в душі вже ніхто ні в що не вірить. Взаюмодіѐ між духовним і
матеріальним набула трагічного характеру. Здатність сучасної лядини
розуміти значеннѐ культури підірване. Відбуваютьсѐ незворотна мутаціѐ в
свідомості лядини по відношення до мистецтва. Культура знаходитьсѐ на
стадії самознищеннѐ. Повністя оволодівши умами лядей в усіх сферах
діѐльності, наука витіснила з першого плану філософія, мистецтво, поезія та
літературу і стала символом цивілізації. Відкриваячи за допомогоя інтелекту
об’юктивні закони природи, ѐкі дозволѐять ѐкнайліпше пристосуватисѐ до
умов життѐ, лядство побачило в розумі панацея до вирішеннѐ всіх своїх
проблем і повністя зосередилисѐ на інтелектуальній творчості. Вихованнѐ
всесторонньо розвинутих високоосвічених фахівців поступилосѐ місцем
механічному засвоюння знань, оріюнтованому на матеріальні вигоди. В освіті
запанувала ринкова психологіѐ. Виховуячи молодих спеціалістів ѐк
інтелектуальних високорозвинених пристосуванців, педагогіка звузила свої
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задачі до утилітарних і обмежилась сьогоденними потребами. Нездатність
молодих фахівців вибудувати своя життюву перспективу робить їх пасивними
споживачами чужих надбань. Використаннѐ науки, ѐк критерія педагогічної
майстерності, особливо в закладах освіти мистецького спрѐмуваннѐ,
примітивізую навчальний процес, звужую баченнѐ і шкодить цілісному
розвиткові особистості. Наукова діѐльність викладачів мистецьких кафедр
педагогічних закладів вищої освіти стала основним мірилом їх
кваліфікаційного рівнѐ, тоді ѐк художнѐ творчість розглѐдаютьсѐ ѐк щось, що
не варте уваги й робитьсѐ лише длѐ власного задоволеннѐ. Такий поглѐд на
виховний процес майбутніх фахівців образотворчого мистецтва дивую своюя
недалекоглѐдністя й вимагаю ѐкнайширшого обговореннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Художниками, науковцѐми і
теоретиками мистецтва був досконало вивчений і детально проаналізований
процес створеннѐ художніх творів, узагальнені естетичні категорії
прекрасного, визначені функції мистецтва, і сформовані закони композиції.
Наукове мистецтвознавство, ѐке займаютьсѐ проблемами розвитку мистецтва
і його функціональністя, об’юдную навколо себе цілі галузі інших наук, таких
ѐк: психологіѐ, фізіологіѐ, естетика, соціологіѐ, поетика, семіотика,
культурологіѐ, геометріѐ, фізика, медицина, математика та інші. Здаютьсѐ, що
післѐ такого прискіпливого різностороннього аналізу мистецтва, процесу
художнього мисленнѐ і творчого відтвореннѐ навколишнього світу,
художникам можна було б із легкістя створявати геніальні твори, але цього
не відбуваютьсѐ і мистецтво до цих пір залишаютьсѐ непізнаним, тому що, поперше, світ пізнаютьсѐ через таюмниця індивідуального і, по-друге, в основі
будь-ѐкого художнього твору лежить непідвладна інтелекту духовність. «Де
дух не водить рукоя митцѐ, там немаю мистецтва», – сказав колись Леонардо
да Вінчі. Сьогодні проблемами духовного та практичного аспекту мистецтва
займаятьсѐ багато відомих зарубіжних та вітчизнѐних художників,
мистецтвознавців і філософів, таких ѐк: Х. Ортега, А. Швейцер, Б. Хогарт,
Д. Горбачов, О. Зайцев, Л. Левчук та інші.
Мета статті: Культурний рівень суспільства неухильно падаю.
Мистецтво втрачаю своя високе призначеннѐ і поступово переоріюнтовуютьсѐ
на креатив. Такі духовні почуттѐ, ѐк совість, провина, каѐттѐ, віра, надіѐ і
лябов стали анахронізмами. Розум, перетворяячись на маніпулѐтивний
інтелект, притупляю відчуттѐ лядей про об’юктивний світ і про безпеку
нашого існуваннѐ. Покалічена, занехаѐна і випотрошена технікоя природа
втрачаю духовність і перетворяютьсѐ на безлику територія. Заклопотана
сьогочасними турботами лядина стаю нездатноя до самопізнаннѐ й не
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цікавоя длѐ самої себе. Духовний простір суспільства катастрофічно
звужуютьсѐ, що негативно впливаю на творчий потенціал індивідів.
Неспроможність віднайти свій власний творчий шлѐх призводить до повної
духовної залежності від інших, і, ѐк наслідок, до духовної деградації
особистості. Загіпнотизовані наукоя інститути культури стаять
меншовартісними і втрачаять своя корисність длѐ всебічного розвитку
суспільства. Тотальний практицизм бере гору над здоровим глуздом і робить
лядину, за висловом німецького і американського філософа та соціолога
Герберта Маркузе одновимірноя, діѐльність ѐкої обмежуютьсѐ лише
прагненнѐм матеріального достатку (Маркузе, с. 85). Питаннѐ «бути чи
мати?» одновимірна лядина розв’ѐзую на користь «мати». Раціоналізаціѐ
мисленнѐ відсунула культуру на задній план. Вилученнѐ мистецтва з
широкого вжитку, наносить непоправиму шкоду духовній природі лядини,
породжую різноманітні неврози, робить її психічно недовершеноя і негативно
впливаю на соціальне середовище. Порушеннѐ рівноваги між духовним і
матеріальним аспектами лядини руйную її цілісність і загрожую фізичному
існування. Світ пізнаютьсѐ через органи відчуттѐ і щось по-справжньому
зрозуміти можна лише об’юднавши чуттюве і логічне, ѐк рівноправне в сфері
юдиного. Утвердженнѐ верховенства науки в мистецтві і спрѐмуваннѐ
творчості в русло доцільності сковую духовну свободу митцѐ і примітивізую
творчий процес. Виходѐчи з розуміннѐ того, що світ творимий, показати
важливість мистецтва в житті лядини, його унікальність і неперевершеність
ѐк у духовному, так і в матеріальному житті суспільства.
Виклад основного матеріалу. Лядина – надзвичайно складна
духовно-тілесна істота, зрозуміти ѐку можливо тільки розглѐдаячи її ѐк
юдиний організм. «Вона не частка світу, а цілісний малий всесвіт одного з
космосом складу, – писав М. Бердѐюв. – Не розуміячи своюї природи, ми
не здатні зрозуміти світ. Усі спроби зовнішнього пізнаннѐ світу без
заглибленнѐ в лядину давали лише поверхневі знаннѐ. Зануреннѐ в себе –
це шлѐх до душі, шлѐх позбавленнѐ зовнішньої ілязії і виѐвленнѐ суті
речей» (Бердѐюв, 2016, с. 56).
Дослідження стану сучасної лядини та впливу на неї соціуму
присвѐтили свої праці такі визначні філософи і соціологи світу, ѐк іспанський
соціальний філософ Хосе Ортега-і-Гасет в своїй праці «Бунт мас»,
американський філософ Е. Фромм у праці «Бути чи мати?», німецький і
американський філософ, соціолог і культоролог Герберт Маркузе у своїй
праці «Одновимірна лядина», український філософ С. Дацяк та інші.
Дослідивши матеріальний та духовний рівні сучасного суспільства, вони
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прийшли до спільних висновків; сучасна лядина маю психологія «розбещеної
дитини», ѐка звикла жити на всьому готовому, невимоглива до себе і до
інших, але з великими претензіѐми до держави. Мінімальне накопиченнѐ
знань і висока інформованість зробили її «всезнайкоя», ѐка на всьому
розуміютьсѐ, усім стараютьсѐ давати поради і не бажаю розвиватисѐ, вважаячи
свої знаннѐ достатніми длѐ комфортного існуваннѐ. Така лядина всяди
бачить тільки себе і нічого окрім себе. «Інтелектуальний герметизм» звужую її
світосприйнѐттѐ, відчужую від інших, робить замкнутоя і егоїстичноя.
Пануваннѐ матеріальних мотивів над духовними призвело до викривленого
розуміннѐ освіти, що спонукаю молодих лядей не до пізнаннѐ, а лише до
механічного засвоюннѐ мінімальних знань, необхідних длѐ успішного
облаштуваннѐ в соціумі. Молода лядина прагне на ринку праці
ѐкнайдорожче продатисѐ, ураховуячи своя освіту, кваліфікація і
професійний досвід. Вона вимушена відмовлѐтись від свого «Я» і постійно
зміняватись згідно з ринковими вимогами – «ѐ такий, ѐкий вам потрібен».
Погонѐ за багатством зробила її байдужоя до свого ближнього, до своюї
історії і до своюї культури. Цілля життѐ длѐ багатьох став анархо-радикальний
гедонізм – розбагатіти будь-ѐким шлѐхом, нехтуячи законами і моральними
цінностѐми. Навіть самодостатнѐ культурна лядина, життюдіѐльність ѐкої
спираютьсѐ на внутрішні духовні потреби, під діюя зовнішніх соціальних норм
нестримно еволяціоную в лядину цивілізовану, длѐ ѐкої принципи
«розуму», «справедливості», «хороших навичок», «дотриманнѐ прав
лядини» і «безпеки», стаять головними. Відбуваютьсѐ незворотній перехід
від культури до цивілізації, від творчості до окостеніннѐ, від духовних
звершень до механічної роботи. Спустошеній, надто матеріалізованій душі
мистецтво не потрібне, а тому утверджуютьсѐ думка, що мистецтво
безкорисне длѐ суспільного розвитку, не маю цілі і існую само длѐ себе. Мріѐ
втратила духовну легкість і опустиласѐ до рівнѐ тілесних потреб. Високе
духовне і моральне життѐ стало матеріально невигідним. Попавши під прес
обставин, лядина втрачаю воля, стаю байдужоя і нездатноя до самостійних
дій.
Інфікована
машинним
виробництвом,
вона
позбуваютьсѐ
індивідуальності і перетворяютьсѐ на «одновимірного» члена суспільства, ѐке
на всіх парах прѐмую до «Країни щастѐ». Залежність від доцільності призвела
до примиреннѐ антагонізмів між добром і злом, між природоя і технікоя,
між середньоя одновимірноя лядиноя і індивідуальністя. Стрімкий
розвиток науки укріпив віру лядини в її всемогутність, а науково-технічний
прогрес виховав задоволеного своїм положеннѐм сучасного прикованого
невидимим мотуззѐм до машин і тотально залежного від об’юктивних законів
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раба. Пасивне відношеннѐ до всього, що не приносить прибутків породило
негативне ставленнѐ до високої культури і до мистецтва, а заодно і до творчої
інтелігенції. Елітна культура, ѐка відкриваю надзвичайну висоту –
«вертикаль» – лядську трансцендентність, просвітленнѐ, очищеннѐ,
духовність і прогрес, і висуваю низку високих вимог до особистості, потребую
певних духовних зусиль длѐ осмисленнѐ змісту життѐ, на ѐке в одновимірної
лядини не вистарчаю ні фізичних, ні духовних сил. Інтелектуальна
перенапруга і інтенсивний рівень експлуатації лядини машиноя зробили її
кволоя в усіх відношеннѐх. Втомлена життювими проблемами, вона шукаю
душевної розрѐдки, ѐка не вимагаю великої духовної напруги. Легка до
сприйнѐттѐ і, ѐк правило, нав’ѐзана згори масова культура, підміняячи
реальне життѐ світом ілязій або безсоромним підглѐданнѐм (відпочинок,
вечірки, одруженнѐ, сімейні чвари відомих лядей тощо), повністя
задовольнѐю ці потреби. Особливо варто виділити удавано оптимістичну
субкультуру і антикультуру (хворобу сучасного суспільства), ѐка, ѐк правило,
руйную національну культуру і служить окремій групі матеріально
зацікавлених лядей. Вона завжди знаходитьсѐ в конфлікті до високої
культури. Замість пропаганди краси, добра і гарних почуттів антикультура
демонструю міщанство, аморальність, секс, насиллѐ і жорстокість. Через
постійні зверненнѐ до теми смерті, некрофілії, романтизації злочинців,
демонстрації фільмів жахів, трилерів і бойовиків, вона вилучаю лядське з
лядини, вражаю зсередини її дух і служить інструментом руйнуваннѐ
уставлених моральних і духовних цінностей. Філософським підґрунтѐм
антикультури виступаю «естетика ескапізму», тобто, «сублімаціѐ почуттів в
несправжню», свідомо відвертаячи споживачів від протиріч реального буттѐ
й направлѐячи до підфарбованого ѐскравими кольорами віртуального світу.
Комерціалізаціѐ культури призвела до того, що комерційні ділки стали
вищими поціновувачами мистецтва і нав’ѐзуять митцѐм свої смаки,
спрѐмовуячи вільну творчість на креатив, де внутрішній зміст підміняютьсѐ
логікоя ринку. Духовна творчість втратила свою соціальне значеннѐ. «У
період німоти і сліпоти ляди найбільшого значеннѐ надаять зовнішнім
успіхам і потребуять лише матеріальних благ, – писав В. Кандинський. – Усе
інше їх мало турбую». Наука, прагнучи заклячити весь світ в
інтелектуалізовані закони, висновки й системи, ефективно використовую свої
знахідки длѐ покращеннѐ матеріальних умов лядини. Оперуячи наслідками,
вона спрѐмувала рух нашої цивілізації в бік, протилежний напрѐмку
еволяційних процесів. Лядський розум, за допомогоя науки, значно
поліпшив наші умови існуваннѐ і це безсумнівно, але маячи обмежені
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можливості, він не здатний оволодіти плинністя життѐ і кардинально його
змінити, тому що основноя його властивістя, ѐк доводить Шри Ауробіндо, ю
принцип розділеннѐ (Сатпрем, 1992, с. 175). Сьогодні лядина знаходитьсѐ в
зоні небезпеки, вона заблукала в лабіринті внутрішніх проблем і протиріч.
І. Кант, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, З. Фрейд, А. Бергсон, Ж.-П. Сарт, А. Камя та
інші, прийшовши до висновку про обмежені можливості розуму в пізнанні
світу, радѐть зробити переоцінку феномену лядського існуваннѐ та буттѐ
світу. Англійський філософ Бернар Рассел, досліджуячи духовноінтелектуальний і моральний клімат сьогоднішнього суспільства, виголосив
нещадно справедливі слова: «Лядство під керівництвом дурнів і за
допомогоя винахідливо розумних рабів зайнѐте великоя справоя
підготовки свого особистого знищеннѐ». Аналізуячи слова великого
філософа, можна дійти висновку, що і «дурнів», і «розумних рабів» у
підготовці особистого знищеннѐ об’юдную одна спільна риса – бездуховність.
Долѐ світу, ѐк доводить Бернар Рассел, сьогодні залежить не від науки та
економіки, не від масової інтелектуалізації суспільства, не від вихованнѐ
нових «вундеркіндів», ѐкі наситѐть життѐ новими фантастичними машинами,
ѐкі будуть за нас виконувати вся роботу, а від духовного розвитку лядини.
Український філософ Сергій Дацяк, досліджуячи духовну ситуація в Україні,
говорить, що длѐ успішного функціонуваннѐ країни повинен існувати
духовний простір, ѐкий стимулявав би збереженнѐ таких вищих духовних
цінностей лядини, ѐк совість, честь, віра, лябов, відчуттѐ провини і
справедливість. Без духовного суверенітету країна не маю самостійного
баченнѐ й не може довго існувати. Народ, ѐкий умію тільки запозичувати чужі
еталони, зразки, норми, ніколи не зможе стати вільним; він або
завойовуютьсѐ, або йде в добровільне рабство, або зникаю. Духовність
катастрофічно швидко зникаю з мови, ѐка бездумно наповняютьсѐ різними
спрощеннѐми, скороченнѐми і іншомовними з незрозумілим длѐ нас
внутрішнім змістом словами. Переповнена й затуманена чужоя
ментальністя принижена українська душа, втрачаячи ѐсність баченнѐ,
деградую. Духовний простір не відтворяютьсѐ в освіті. Чужі освітні практики,
теорії і різні запозиченнѐ продукуять духовних калік з інтерпретивним
мисленнѐм і обмеженими творчими здібностѐми. Наші бездуховні політики
не здатні виробити на власних засадах довготривалу стратегія держави длѐ
колективних перетворень фундаментального рівнѐ й потонули в актуальності
сьогоденнѐ, а бездуховне населеннѐ неспроможне еволяціонувати в
діюздатну громаду. Насаджувана позитивістська філософіѐ і анархо-гедонізм
стаять панівними в суспільстві й підриваять усі соціальні інститути, від
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родини до армії, від держави до суспільства і підприюмництва. Громадѐнам
нав’ѐзуютьсѐ широкий вибір штучних насолод, ѐкі відволікаять їх від життюво
важливих проблем, повністя поглинаячи вільний час. Лядина перестаю
розуміти себе і свою призначеннѐ. Підміна духовних понѐть інтелектуальними
переоріюнтовую її психіку з області вищих цінностей в область утилітарних.
Нерозвиненість індивідуального духу виражаютьсѐ в ототожненні себе
винѐтково із зовнішньоя лядиноя, вузько оріюнтованоя на соціальне
середовище. Це робить її легко керованоя і не здатноя дотримуватись
загальнолядських моральних норм і принципів.
Уперше про мистецтво, ѐк засіб розширеннѐ свідомості, сказав
Платон більше двох тисѐч років тому. Митці епохи Відродженнѐ, прагнучи
відділити мистецтво від ремесла, наповнили його наукоя. Єдність
інтелекту й духу дали могутній поштовх до розвитку мистецтва. Лядський
геній піднѐвсѐ до невидимих раніше вершин, але разом із цим це стало
початком занепаду мистецтва, так ѐк наука, розповсядивши своя владу на
творчість, скувала свободу духу. Мистецтво почало втрачати свої позиції ѐк
засіб пізнаннѐ світу і до кінцѐ ХІХ сторіччѐ поступово виродилосѐ в
натуралізм, тоді ѐк наука, потужно впливаячи на умови життѐ, повністя
оволоділа умами лядей. Новітні відкриттѐ у філософії в кінці ХVІІІ на
початку ХІХ сторіччѐ довели обмеженість інтелекту в пізнанні світу.
Філософіѐ ірраціоналізму доказала нездатність розуму змінити життѐ, що, з
одного боку, призвело до втрати лядиноя психічної рівноваги й посіѐло в
душах невпевненість і зневіру до науки, а з іншого – звільнило художника
від раціональних обмежень. Художник зануряютьсѐ в себе і прагне в
глибинах своюї свідомості віднайти істину життѐ і смерті. Прорвавши
матеріальну оболонку видимого світу, мистецтво вийшло на новий рубіж
свого розвитку. Художник вважаю себе інструментом, засобом
безпосереднього пізнаннѐ вищої Реальності. Він вільний. Він не хоче
нічого нікому поѐснявати і ѐк може відстояю свою право на свободу
творчості, оскільки відчуваю, що всѐке поѐсненнѐ перекриваю канал чистих
вібрацій. Відмовившись від інтелектуального осмисленнѐ творчості,
художник втратив оріюнтири і в мистецтві запанував хаос. Відмежована від
психічних переживань художнѐ творчість перестала бути емоційно
привабливоя і стала незрозумілоя широкому загалу лядей. Не маячи
духовної підтримки суспільства, художник зробивсѐ ізгоюм і випав із
науково-технічного прогресу. Мистецтво, ѐк і наука, ю інструментом
пізнаннѐ світу, але за особливими тільки йому притаманними законами.
Переповнене новими ідеѐми, концепціѐми й формами, ѐкі виходѐть за
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межі розуміннѐ сучасників, воно ю цінним матеріалом длѐ еволяційного
розвитку лядства, але тільки тоді, коли стане зрозумілим. Сьогодні, за
словами Бьорна Хогарта, перед наукоя стоїть титанічна задача – поѐснити
та усвідомити сучасне мистецтво, концептуально переосмислити, вернути
до нього повагу суспільства, розробити сучасну зрозумілу термінологія,
показати культурну необхідність у художниках, що дасть можливість
розширити суб’юктивні пошуки митців до соціального масштабу й
відновити їх здатність володіти собоя. Прагнучи утвердити нові,
нетрадиційні начала та оновити художні форми, сучасне мистецтво
розвиваютьсѐ чисто інтуїтивно. Ці пошуки навманнѐ даять підстави деѐким
«світилам» від науки звинувачувати художників у невігластві, забуваячи
при цьому, що Архімеду длѐ того, щоб вигукнути «Евріка», спочатку
потрібно було залізти у ванну, а Ньятону – отримати удар ѐблуком по
голові, щоб відкрити закон земного тѐжіннѐ. Як можна накреслити
програму, вивести закони, правила і категорії длѐ мистецтва, ѐкого ще
ніколи не було? Це подорож у країну, ѐкої не існую. Наука здатна
узагальнити духовні пориваннѐ лядини і втілити їх у практичне життѐ, але
вже тільки післѐ того, ѐк вони самі матеріалізувались. Не маячи свободи
творчості, вона дію в межах доступного й неспроможна вийти за його межі.
Наука легко контроляютьсѐ, передбачаютьсѐ і прогнозуютьсѐ. За допомогоя
знань, вона доступна широкому загалу лядей, що робить її легкоя длѐ
сприйнѐттѐ і до використаннѐ іншими. Обмежена в духовній свободі наука
з успіхом компенсую матеріальними благами, вилученими з
навколишнього світу. Явлѐячи собоя довгий ланцяг, наука ю
продовженнѐм колективних досѐгнень попередніх поколінь, тоді ѐк
мистецтво суб’юктивне. Це зануреннѐ в себе, постійні пошуки і помилки,
постійна невизначеність і постійне відкиданнѐ старого длѐ пошуків нової
гармонії. Мистецтво символічне. Воно неспроможне швидко донести
істини вищої реальності до широкого загалу і практично змінити життѐ, і в
цьому його слабкість. Але мистецтво здатне зруйнувати духовні
обмеженнѐ, зробити лядину вільноя від внутрішніх комплексів, відчинити
двері у світ невідомого й розширити свідомість, тобто дати поштовх до
інтелектуального осмисленнѐ нового. Вільна творчість відбуваютьсѐ на
тому плані буттѐ, до ѐкого науці немаю доступу, і це не фантазії
хворобливого розуму, ѐк нам стараютьсѐ піднести позитивістська філософіѐ,
а пошук сокровенного, відкриттѐ невідомого, спроба зрозуміти себе, щоб
краще зрозуміти світ. Творчість завжди первина, хвороблива і трагічна по
своїй суті, тоді ѐк знаннѐ – це пізнаннѐ того, що вже існую, до чого лядина
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змогла б прирівнѐти свої відчуттѐ. Сучасне мистецтво не маю оріюнтирів.
Хаос, ѐкий паную в ньому, призвів до падіннѐ професійної майстерності і до
багатьох безвідповідальних спекулѐцій навколо нього. Сьогодні не тільки
середній лядині, а навіть знавцѐм важко відділити справжню мистецтво від
підробки. Мистецтво надзвичайно складне. Це найбільш невловима
загадка з усіх видів лядської діѐльності. За період свого існуваннѐ лядина
пройшла через багато випробувань. Війни, револяції, релігії, наука – усе не
те. Ми завершуюмо руйнуваннѐ нашого матеріального світу, але так і не
наблизилисѐ до влади над ним. Ріки і озера, луки і полѐ стаять духовно
порожніми. Внутрішньо випотрошена й зовнішньо покалічена природа вже
не викликаю в нас ані лябові, ані естетичних почуттів. Як нам оволодіти
нашим прекрасним світом, не руйнуячи його? Як досѐгти соціальної
гармонії? Як використати наш розум, щоб зберегти світ і уникнути
самознищеннѐ? (Андрююв, 1992, с. 13). Релігіѐ працяю над духовним
самовдосконаленнѐм лядини, але тільки длѐ того, щоб гарно
облаштуватисѐ на небесах. Наука, законсервована науковими знаннѐми,
не здатна дати відповідь на найелементарніші питаннѐ – Хто ми? Куди
йдемо? Чому ми повинні робити добро, коли робити зло нам подобаютьсѐ
більше? (Андрююв, 1992, с. 429). Передбачаячи вичерпність природних
запасів, наука розроблѐю різні проекти майбутнього суспільного
облаштуваннѐ: «Штучний інтелект», «Золотий мільѐрд», «Сегретаційна
депопулѐціѐ», «Духовно-екологічна цивілізаціѐ» та інші форми
«суспільного щастѐ». «Скрижалі Джорджії» – відкритий маніфест
«надзвичайно гуманної» майбутньої цивілізації з конкретними
рекомендаціѐми, у ѐкій вистачаю місцѐ лише півмільйону лядей, посправжньому налѐкали лядство. Що це – відкрита погроза земній
цивілізації чи заклик до дії? Ф. Достоювський, досліджуячи психологія
лядини, дійшов висновку: щоб змінити життѐ, лядина повинна змінитисѐ
фізично. В. Вернадський, розглѐдаячи еволяція життѐ, вірив що лядина
стане безсмертноя, але не за допомогоя науки, а тільки тоді, коли
позбудетьсѐ у своїй природі рослинних і тваринних залишків. Г. Маркузе
бачить вихід із кризи лядства в розумному плануванні. Е. Фромм пропоную
вдосконалити лядину за допомогоя нової моралі і створити. Гуманітарну
науку про Лядину, ѐка допомогла б відмовитисѐ від хворобливої жадоби
до накопиченнѐ. К. Ціолковський, виходѐчи з розуміннѐ обмеженості
природних запасів, дав поштовх до освоюннѐ космосу. Радѐнська влада,
знищивши приватну власність, багато зусиль доклала до того, щоб
виховати лядину з новоя свідомістя, але сама будучи бездуховноя, не
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змогла нейтралізувати потѐг лядини до багатства і зазнала невдачі.
Проживши сімдесѐт років у злиднѐх, ляди знехтували вищими
моральними цінностѐми і, не думаячи про наслідки, стрімголов кинулись
ділити створені попередніми поколіннѐми матеріальні набутки.
Найдовершенішим інструментом пристосуваннѐ до земних умов ю
розум. У прагненні до пізнаннѐ він нестримний. Його інструментом ю логіка із
залізним принципом доцільності. Але розум – це чисто лядський діапазон
свідомості, ѐкий ефективно може діѐти лише в межах, ѐкі обмежуятьсѐ його
баченнѐм (Андрююв, 1992, с. 50). Він мислить сферично. Дорога, ѐка веде до
матеріального щастѐ, ю одночасно дорогоя до матеріальної смерті. Розум
поза добром і злом. Накопичуячи факти, наука виводить із них
закономірності, ѐкі допомагаять лядині краще облаштуватисѐ в житті, але
вона мало переймаютьсѐ наслідками, залишаячи їх осмисленнѐ на потім. Не
знаячи істини, наука може викликати такі потужні сили, з ѐкими лядина не
здатна буде справитись, і ѐкі б програми вона не пропонувала, вони все одно
приведуть нас до незворотних процесів, за ѐкими в лядства не буде
майбутнього. Сьогодні ми живемо в часи великої небезпеки. Наука
добраласѐ до основ матеріального світу, а земна цивілізаціѐ накопичила таку
велику кількість технічних засобів і зброї, що може знищити себе в будь-ѐкий
час. Великі мудреці радѐть поспішати й зосередити увагу лядства не на
матеріальних благах, а на розширенні свідомості. Їх розуміннѐ еволяції
виходить за межі матеріалістичного баченнѐ і стосуютьсѐ не морального
вдосконаленнѐ лядини, а очищеннѐ духу від важких вібрацій нижчого рівнѐ
(Сатпрем, 1992, с. 75). Світ постійно зміняютьсѐ, він творимий і лядина зі
споживача й руйнівника довкіллѐ повинна стати співтворцем природи. Це
творчий процес і вимагаю духовного росту кожної окремо взѐтої лядини.
Мистецтво, ѐк акт вільної творчості, відіграю найважливішу роль у цьому
процесі, оскільки допомагаю наповнити лядську свідомість духовністя й
відчути вищу гармонія світу. «Це не створеннѐ нового культурного продукту,
а потрѐсіннѐ, підйом лядської свідомості до іншого вищого життѐ, до нового
буттѐ» (Бердѐюв, 2016, с. 47). Важливо розділѐти інтелектуальну й художня
творчість. Наукове баченнѐ простираютьсѐ тільки на матерія. Будучи
цілеспрѐмованоя, інтелектуальна творчість обмежена в своюму пізнанні світу,
а тому не здатна охопити вся складність життѐ, що робить її небезпечноя,
тоді ѐк художнѐ творчість – не заплѐмована хватаннѐм і вільна. Художник
раніше інших здатний відчути вищу Істину, але він не здатний її поѐснити, а
тому длѐ практичного розуму високе мистецтво й висока культура
залишаятьсѐ незрозумілими. Скорочуютьсѐ викладаннѐ мистецтва у шкільних
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закладах, вилучаятьсѐ гуманітарні і культурологічні предмети з вищої школи,
знижуютьсѐ фінансуваннѐ на культуру. Суспільство, захоплене тотальним
анархо-гедонізмом, перейшло від накопиченнѐ матеріальних благ, до
накопиченнѐ розкоші. У його нестримному бігу вже ѐвно відчуваютьсѐ
духовне виродженнѐ цивілізації.
Висновки. Лядина, ѐк духовно-тілесна істота, пізнаю світ за допомогоя
інтелекту і духу. Розмежуваннѐ юдності духовного й інтелектуального
пізнаннѐ ю основноя проблемоя нашої цивілізації. Сила інтелекту полѐгаю в
тому, що наука даю можливість впорѐдкувати наше життѐ і найліпше
пристосуватись до умов існуваннѐ, але вона не знаю істини і в цьому її
небезпека, тоді ѐк сила мистецтва – в можливості одухотворити лядину,
вийти за межі інтелекту, наповнити життѐ новими ідеѐми й розширити
баченнѐ світу, але будучи не здатним поѐснити свої відчуттѐ, воно так і
залишаютьсѐ на рівні відчуттів і не маю практичного використаннѐ.
Сучасне суспільство, заколисане матеріальними благами, знаходитьсѐ в
духовній клітці, з ѐкої, здаютьсѐ, немаю виходу. Мистецька освіта, інфікована
науковістя, втратила свою соціальне призначеннѐ, а тому виставкова
діѐльність викладачів та студентів перестала бути об’юктом досліджень і
залишаютьсѐ поза увагоя педагогічної критики. Можливо, на сьогоднішній
день тільки високе мистецтво здатне відкрито поставити нагальні питаннѐ, ѐкі
стосуятьсѐ істинної природи лядини і її майбутнього, але його осмисленнѐ
боѐгузлива наука, керуячись наслідковими принципами, відкладаю на потім,
коли назбираю достатньо фактів, тоді ѐк духовні запити сьогоденнѐ, це,
насамперед, не осмисленнѐ історії, ѐка відійшла в минуле, а розуміннѐ
плинності життѐ. І це творчість, ѐка вимагаю від науковців піднѐтисѐ до рівнѐ
художника, ѐкому, ѐк ніколи, потрібна інтелектуальна підтримка. Дух ю
локомотивом освоюннѐ світу і це визнаять усі. А тому наука, з її методами
пізнаннѐ світу, не може бути мірилом творчості. Звичайно, мистецтво
минулого, ѐке життѐ вже реалізувало, вимагаю свого узагальненнѐ, але
сучасне мистецтво вимагаю його набагато більше, тому що це наше баченнѐ,
наша безпека і наше майбутню. Спрѐмована на креатив творчість ю черговоя
спробоя комерціалізації мистецтва, перетвореннѐ його на засіб накопиченнѐ
матеріальних благ, щоб вкотре відвернути увагу лядини від самої себе,
підмінити справжню розуміннѐ мистецтва й опустити його до рівнѐ прикраси.
Щоб відновити авторитет мистецтва в суспільстві, наповнити живим змістом
еволяційний поступ суспільства, зупинити руйнація природи, наповнити
науку духовністя і спрѐмувати її на гармонійне освоюннѐ світу, осмисленнѐ
виставкової діѐльності повинно стати невідкладноя справоя сьогоденнѐ, а
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художнѐ освіта з вивченнѐ художнього ремесла перетворитисѐ на
лабораторія сучасного мистецтва, у ѐкій наука, змирившись зі своюя
пихатістя, займе належне їй місце, а вільна творчість набуде діювого змісту. У
Національній спілці художників України існую практика постійного оновленнѐ
мистецьких пошуків, при ѐкій право на участь у виставках маять твори,
виконані не пізніше останніх двох років, що повинно позитивно впливати на
звільненнѐ свідомості від художніх стереотипів. Але система художньої освіти
з її пріоритетом науковості, самоусуненнѐ педагогічної критики від творчого
осмисленнѐ студентських творчих пошуків, залишаютьсѐ глухоя до потреб
сьогоденнѐ і спрѐмовую творчу енергія майбутніх митців не до суб’юктивних
творчих одкровень, а до створеннѐ художнього продукту, розрахованого
лише на пасивне милуваннѐ, що в підсумку робить їх малопідготовленими
до майбутнього творчого життѐ.
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РЕЗЮМЕ
Жулинский Михаил. Роль науки при изучении изобразительного искусства в
педагогическом учреждении высшего образованиѐ.
Сегоднѐ наука находитсѐ в центре общественного вниманиѐ. От ее развитиѐ
зависит наше благополучие. Без надежной материально-технической базы
невозможно удоволетворение ни материальных, ни духовных потребностей
человека. Но есть ли наука панацеей от всех проблем? Какаѐ свѐзь между наукой и
духовным развитием человека? Как наука влиѐет на содержание жизни и способна
ли постичь истину? Почему при значительном улучшенные условий человеческой
жизни стремительно падает духовность? Почему на фоне «прогрессивного
образованиѐ» привѐзанность человека к удовлетворения телесных желаний
вытеснѐет смысловые ориентиры? Какова роль науки в учебно-воспитательном
процессе будущих граждан и специалистов изобразительного искусства и способно
ли искусство укрепить духовнуя среду общества и практически повлиѐть на нашу
жизнь? В статье делаетсѐ попытка кратко охарактеризовать роль и место науки
при изучении предметов изобразительного искусства в высшем учебном заведении
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художественного направлениѐ, а также ее влиѐние на процесс свободного
творчестваи эволяционное развитие человечества.
Ключевые слова: искусство, ум, наука, интеллектуальное творчество,
художественное творчество, высокаѐ культура, креатив, сознание, духовность.

SUMMARY
Zhulinskyi Mykhailo. The role of science in the study of art in a pedagogical higher
education institution.
Today science is in the center of public attention. Our well-being depends on its
development. Without a reliable material and technical base, it is impossible to satisfy either the
material or spiritual needs of a person. But is science a cure for all problems? What is the
relationship between science and human spiritual development? How does science affect the
content of life and can it comprehend the truth? Why, with significantly improved conditions of
human life, spirituality is rapidly falling? Why, against the background of “progressive
education”, the attachment of a person to the satisfaction of bodily desires suppresses semantic
orientations? What is the role of science in the educational process of future citizens and
specialists of fine arts and can art strengthen the spiritual environment of society and practically
influence our life? The article attempts to briefly describe the role and place of science in the
study of objects of fine art in the higher education institution of artistic direction, as well as its
influence on the process of free creativity and evolutionary development of humanity.
Man, as a spiritual and physical creature, will know the world with the help of
intelligence and spirit. The division of the unity of spiritual and intellectual knowledge is the
main problem of our civilization. The strength of intelligence lies in the fact that science
makes it possible to organize our lives and adapt to the conditions of existence, but it does
not know the truth, and here is its danger, whereas the power of art is in the ability to inspire
a person, to go beyond the limits of intelligence, to fill life with new ideas and to expand the
vision of the world, but being unable to explain their feelings, it remains at the level of
feelings and has no practical use.
Modern society, laced with material goods, is in a spiritual caste, from which, it
seems, there is no way out. Artistic education, infected with science, has lost its social
purpose, and therefore the exhibition activity of teachers and students has ceased to be the
subject of research and remains out of the attention of pedagogical criticism. The activity of
National Union of Artists of Ukraine is directed at constant renewal of art searches, in which
the right to participate in exhibitions have works created within the last two years, which
should positively affect the release of consciousness from artistic stereotypes. But the system
of art education with its priority to scientificity, withdrawal of pedagogical criticism from the
students’ creative search remains deaf to the needs of present and directs creative energy of
future artists not to subjective artistic revelations, but to creating an artistic product for
passive admiration, which in the end makes them unprepared for the future of creative life.
Key words: art, intellect, science, intellectual creativity, artistic creativity, high
culture, creativity, consciousness, spirituality.
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Констатовано, що одніюя з важливих ланок управліннѐ діѐльністя в галузі
фізичної культури та спорту ю система комплексного контроля, ѐка даю змогу
оцінявати підготовленість організму на всіх етапах процесу фізичного вихованнѐ.
Зазначено про важливість упровадженнѐ в практику діѐльності фахівців
фізичної культури та спорту комплексного контроля, ѐкий передбачаю
використаннѐ ѐк педагогічного, так і медико-біологічного контроля.
Описано низку тестів, що запропоновано використовувати в процесі занѐть
фізичними вправами зі студентами длѐ оцінки морфо-функціональних показників
підготовленості організму.
Ключові слова: студенти, методи контроля, фізичні вправи, рухові ѐкості.

Постановка проблеми. З давніх давен у лядей виникала потреба у
з’ѐсуванні, хто спритніший, витриваліший, сильніший тощо. Це призводило
до утвореннѐ видів спорту та організації різноманітних змагань. Длѐ того, щоб
успішно займатисѐ будь-ѐким видом рухової діѐльності або обраним видом
спорту, необхідно знаті методи контроля за станом організму, ѐк з боку
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педагога, так і в процесі інформальної освіти (Рибалко та ін., 2016). Також це ю
важливим завданнѐм у підготовці фахівців галузі фізичної культури та спорту.
Аналіз актуальних досліджень. Діѐльність фахівців у сфері фізичної
культури та спорту характеризуютьсѐ різноманітним і складним змістом
(Чичкан та Кость, 2011). Длѐ досѐгненнѐ бажаної результативності такий зміст
повинен бути певним чином систематизований, підпорѐдкований чіткій логіці
функціонуваннѐ. У будь-ѐкій цілеспрѐмованій і раціонально-організованій
діѐльності можна виокремити такі взаюмопов’ѐзані між собоя компоненти:
плануваннѐ, реалізаціѐ запланованого, контроль і облік результатів (Круцевич
та ін., 2012). Наѐвність, юдність і ѐкість функціонуваннѐ цих компонентів
дозволѐю доцільно побудувати занѐттѐ фізичними вправами, ефективно
керувати педагогічним процесом та його результатами (Печко та ін., 2018).
Контроль ю одним із найважливіших елементів управліннѐ процесом
занѐть фізичними вправами. Він ю основним джерелом отриманнѐ інформації
про об’юкт, ѐким управлѐять післѐ виконаних команд (канал зворотного
зв’ѐзку). Основна мета – виѐвленнѐ адекватності педагогічних впливів та їхніх
ефектів запланованим результатам і, за умови виникненнѐ невідповідності,
прийнѐттѐ необхідних рішень щодо корекції дій управліннѐ (Костякевич,
2012). Контроля підлѐгаю й оцінка факторів зовнішнього середовища, метеорологічної інформації, гігіюнічних умов занѐть, обладнаннѐ, інвентаря, одѐгу.
У процесі занѐть фізичними вправами використовуятьсѐ два види
контроля: педагогічний контроль і самоконтроль. На думку Т. Ю. Круцевич
(2011), у віці 13–14 років ці види контроля можна доповнити взаюмоконтролем між тими, хто займаютьсѐ. Це твердженнѐ стосуютьсѐ й педагога, важливо
також здійснявати самоконтроль шлѐхом самоспостереженнѐ та інших
методів контролявати власні дії, вчинки, вказівки, повідомленнѐ, звернені на
вихованців. Тільки осмисляячи й оціняячи результати власної діѐльності,
можна підвищувати ѐкість занѐть і педагогічну майстерність.
Педагогічний аспект контроля полѐгаю в зіставленні наѐвних умов і
можливостей досѐгненнѐ передбаченого ефекту. У контролі специфічних
чинників чільне місце посідаю контроль рухової діѐльності ѐк чинника
впливу на організм тих, хто займаютьсѐ (Ковальчук та Присакар, 2012).
Контроль динаміки функціональних зрушень в організмі ю одним із
найбільш розроблених розділів контроля у фізичному вихованні.
Зазвичай, цей напрѐм пов’ѐзаний із медико-біологічним контролем.
Найважливішим у педагогічному контролі за процесом фізичного
вихованнѐ ю контроль за формуваннѐм знань, умінь, навичок, розвитком
рухових і вдосконаленнѐм особистих ѐкостей.
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Завдѐки контроля та обліку накопичуятьсѐ дані про фізичний стан,
техніко-тактичну підготовленість та кількісні досѐгненнѐ тих, хто займаютьсѐ
(Попичев, 2011). Крім цього, систематично перевірѐютьсѐ ефективність
засобів, методів і організаційних форм, ѐкі застосовуятьсѐ, з’ѐсовуютьсѐ
характер ускладнень в освітньому процесі, вольова стійкість і
працездатність тих, хто займаютьсѐ. Ці дані дозволѐять точніше планувати
й коректувати освітній процес, а також використовувати при підведенні
підсумків за певний період часу.
Мета дослідження – узагальнити методи контроля за станом
організму в процесі занѐть фізичними вправами зі студентами.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, узагальненнѐ,
систематизаціѐ, опис.
Виклад основного матеріалу. У сучасній системі фізичної культури та
спорту важливе місце належить контроля, на основі ѐкого здійсняютьсѐ
управліннѐ процесом рухової та спортивної підготовки різних верств
населеннѐ (Костякевич, 2015). Одніюя з важливих ланок управліннѐ
діѐльністя в процесі занѐть фізичними вправами ю система комплексного
контроля, ѐка даю змогу оцінявати рівень підготовленості на всіх етапах
освітнього процесу, а також раціональність обраного напрѐму підготовки,
рівень і динаміку тренованості організму. Комплексний контроль
передбачаю використаннѐ педагогічного та медико-біологічного контроля.
Педагогічний контроль ю основним джерелом отриманнѐ інформації
про стан і ефективність освітньої діѐльності. Серед основних завдань зазначено: облік навантажень; оцінка різних сторін підготовленості; визначеннѐ
можливостей організму длѐ досѐгненнѐ запланованих результатів.
Основними методами педагогічного контроля ю педагогічні
спостереженнѐ (Костякевич, 2105) та контрольні нормативи (тести).
Методи медико-біологічного контроля спрѐмовані на визначеннѐ стану
здоров’ѐ, рівнѐ фізичного розвитку, біологічного віку та рівнѐ
функціональної підготовленості організму.
У процесі занѐть фізичними вправами зі студентами оцінку
морфологічних показників і стану функціональної підготовленості можна
здійснявати за допомогоя таких тестів:
1. Показник оптимальної маси тіла: Маса тіла, кг
Зріст, дм
Критерії оцінки, ум. од.: надмірна – 5,3–4,4; нормальна – 4,3–3,2;
недостатнѐ – 3,1–2,8.
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2. Показник пропорційності фізичного розвитку:
Зріст сидѐчи, см – Зріст стоѐчи, см х 100%
Зріст сидѐчи см
Цей показник визначаю відносну довжину нижніх кінцівок стосовно
довжини тулуба. Критерії оцінки: мала довжина – до 87 %; пропорційний
розвиток – 87–92 %; велика довжина – понад 92 %.
3. Показник відношеннѐ м’ѐзової сили до маси (%) визначаютьсѐ за
допомогоя ручного динамометра. Силу найсильнішої кисті помножити на
100 %. Критерії оцінки: середній показник: 65–80 % – длѐ чоловіків, 48–
50 % – длѐ жінок.
4. Показник пропорційності окремих частин тіла.
Критерії оцінки:
– співвідношеннѐ обхвату грудної клітки до обхвату таза: 10 : 9;
– обхват шиї становить 38 % обхвату грудей або 2/3 обхвату стегна;
– (обхват правого передпліччѐ + обхват лівого передпліччѐ): 2 = 30 %
обхвату грудей;
– (обхват правого + обхват лівого плеча) : 2 = 36 % обхвату грудей;
– обхват талії = 75 % обхвату грудей;
– обхват стегна = 60 % обхвату таза;
– обхват гомілки = 40 % обхвату таза.
5. Показники самоконтроля. Якщо запланована робота чи програма
занѐть адаптована до можливостей тих, хто займаютьсѐ, то їхню
самопочуттѐ під час занѐть маю покращуватисѐ й можуть бути такими:
1) самопочуттѐ (три види оцінки – відмінне, добре, задовільне);
2) апетит (три види оцінки – відмінний, добрий, задовільний);
3) маса тіла (реюструютьсѐ перед занѐттѐми);
4) частота серцевих скорочень (перед занѐттѐми становить у
середньому 60–70 уд./хв.). Контроляятьсѐ частота, ритмічність пульсу, час
відновленнѐ післѐ навантаженнѐ;
5) артеріальний тиск;
6. Коефіціюнт
витривалості.
Коефіціюнт
витривалості
(КВ)
установляять длѐ аналізу функціонального стану серцево-судинної
системи за формулоя Кваса: КВ = ЧСС × 10 : Пульсовий тиск.
Пульсовий тиск – це різницѐ АТ систолічного та АТ диастолічного.
У нормі КВ становить 16. Збільшеннѐ цього показника свідчить про
ослабленнѐ серцево-судинної системи, зменшеннѐ – про її стомленнѐ.
7. Коефіціюнт економічності кровообігу. Коефіціюнт економічності
кровообігу (КЕК) установляять длѐ аналізу функціонального стану
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серцево-судинної системи. Обчисляютьсѐ за формулоя: КЕК = (АТ
систолічний – АТ диастолічний) × ЧСС. У нормі КЕК = 2600. Збільшуютьсѐ при
перетренуванні.
8. Тест Руф’ю. Використовуять длѐ аналізу функціонального стану
серцево-судинної системи. Усі виміри роблѐть з інтервалом 15 с.
У положенні сидѐчи, післѐ 5-хвилинного відпочинку виміряять пульс (Р1).
Потім виконуять 20 присідань за 30 с і знов виміряять пульс у положенні
стоѐчи (Р2). Далі в положенні сидѐчи, відпочивши 1 хв., знову виміряять
пульс (Р3). Індекс Руф’ю обчисляять за формулоя: J = 4 (P1 + P2 + P3 ) – 200
: 10. Якщо J менше 0, пристосуваннѐ до навантажень відмінне; менше 3 –
високе; 3–5 – добре; 6–10 – задовільне; 11–15 – слабке; більше 15 –
незадовільне. Зростаннѐ індексу J може бути також ознакоя
перетренованості або перевтоми.
9. Проба Серкіна. Використовуять длѐ аналізу системи зовнішнього
диханнѐ:
1) перша фаза – встановити час затримки диханнѐ на вдиху в
положенні сидѐчи;
2) друга фаза – виконати 20 присідань за 30 с та знову вимірѐти час
затримки диханнѐ;
3) третѐ фаза – відпочити 1 хв. стоѐчи і знову вимірѐти час затримки
диханнѐ в положенні сидѐчи (табл. 1).
Таблицѐ 1
Крітерії оцінки
Категорія випробуваних
Здорові треновані
Здорові нетреновані
Особи
з
прихованоя
кровообігу

Фаза
Перша
60 і більше
40-55
вадоя 20-35

Друга
30 і більше
15-25
12 і менше

Третя
Більше 60
35-55
24 і менше

10. Індекс Пінью. Використовуять длѐ оцінки фізичного розвитку
лядини, розраховуять за формулоя: І = – (Р + Т)
де: І – довжина тіла (см); Р – маса тіла (кг); Т – обхват грудей (см).
Чим менше цифра, отримана в результаті обчисленнѐ, тим кращоя ю
будова тіла (табл. 2).
11. Техніка антропометрії. Скелет разом із м’ѐзами та шкіроя даю
чітке уѐвленнѐ про загальні розміри, форму та пропорції тіла. Проводѐчи
виміряваннѐ тіла, використовуять так звані антропометричні точки, що
маять чітку локалізація: кісткові виступи, відростки, бугри, краї з’юднаннѐ
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кісток, постійні складки шкіри, специфічні шкірні утвореннѐ (соски грудних
залоз, пупок та ін.), ѐкі легко визначаятьсѐ під шкіроя (оріюнтири під час
оглѐду, зовнішні оріюнтири) і ю антропометричними точками під час
виміряваннѐ тіла та його частин.
Таблицѐ 2
Показники фізичного розвитку
Значеннѐ індексу
Менше 10
10-15
16-20
21-25
25 30
30 і вище

Оцінка фізичного розвитку
Дуже висока
Висока
Добра
Середнѐ
Слабка
Дуже слабка

Поздовжні розміри тіла в антропометрії встановляять ѐк відстань
між антропометричними точками, оріюнтованими у вертикальній площині,
поперечні розміри – ѐк відстань між точками, оріюнтованими в
горизонтальній площині. Виміряваннѐ слід проводити вранці, коли
організм ще не зазнав значних фізичних навантажень. Випробуваний
перебуваю в положенні стоѐчи, голова – у позиції очноѐмкововушної
горизонталі (верхній край зовнішнього слухового ходу та нижній край лівої
очної ѐмки розташовані в одній горизонтальній площині).
Обчисленнѐ поздовжніх розмірів тіла. За допомогоя антропометра
виміряютьсѐ довжина окремих частин тіла:
– довжина тіла (зріст) – висота верхньотім’ѐної точки над площея
опори;
– довжина тулуба – різницѐ висот між верхньогрудинноя та
лобковоя точками (проекційна відстань між ними);
– довжина верхньої кінцівки – різницѐ висот між плечовоя та
пальцевоя точками (проекційна відстань між ними);
– довжина плеча – різницѐ висот між плечовоя та променевоя
точками (проекційна відстань між ними);
– довжина передпліччѐ – різницѐ висот між променевоя та
шилоподібноя точками (проекційна відстань між ними);
– довжина нижньої кінцівки – різницѐ висот між вертляжноя та
нижньогомілковоя точками (проекційна відстань між ними);
– довжина стегна – довжина нижньої кінцівки з відніманнѐм висоти
верхньогомілкової точки;
– довжина гомілки – різницѐ висот між верхньогомілковоя та
нижньогомілковоя точками (проекційна відстань між ними);
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Обчисленнѐ поперечних розмірів тіла. За допомогоя товщинного циркулѐ виміряятьсѐ такі поперечні розміри: ширина плечей (між двома плечовими точками); ширина таза (між двома клубковогребеневими точками).
Обчисленнѐ обхватних розмірів тіла виконуютьсѐ й за допомогоя
сантиметрової стрічки в місцѐх найбільшого розвитку м’ѐза виміряять
обхватні розміри (або периметри) тіла:
1) обхват грудної клітки (під час вдиху, видиху і в середньому стані),
стрічка накладаютьсѐ позаду під нижніми кутами лопаток і попереду над навколососковими кружальцѐми (у чоловіків) або вище молочних залоз (у жінок);
2) обхват живота (талії), виміряять під час горизонтального
положеннѐ в найвужчому місці на талії – приблизно на середині відстані
між 10-м ребром і клубковогребеневоя точкоя;
3) обхват шиї, стрічку накладаять горизонтально: попереду вона
проходить під щитоподібним хрѐщем, а позаду розташовуютьсѐ в місці
найглибшої увігнутості шиї;
4) обхват плеча виміряять у ділѐнці, де найбільш випнутий
двоголовий м’ѐз у напруженому та розслабленому стані;
5) обхват передпліччѐ, виміряять на опущеній руці в найтовстішому
його відділі;
6) обхват стегна, виміряять у горизонтальному положенні:
безпосередньо під сідничноя складкоя, а також у середньому відділі стегна;
7) обхват гомілки, виміряять у найбільш потовщеному відділі м’ѐза.
12. Каліперометріѐ. Виміряваннѐ шкірно-жирових складок. Длѐ
визначеннѐ товщини жирового прошарку за допомогоя каліпера
виміряять такі шкіро-жирові складки:
1) на спині – під нижнім кутом правої лопатки (d1);
2) на грудѐх – на края правого великого грудного м’ѐза (d2) (тільки у
чоловіків);
3) на животі – праворуч, відступивши 5 см від пупка (d3);
4) на боку – приблизно на середині косого м’ѐза живота (d4);
5) 10-те ребро (d5);
6) на передній поверхні плеча – приблизно на середині двоголового
м’ѐза (d6);
7) на задній поверхні плеча – приблизно на середині триголового
м’ѐза (d7);
8) у верхній третині латеральної поверхні передпліччѐ (d8);
9) на передній поверхні правого стегна – над прѐмим м’ѐзом стегна
(d9);
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10) на задній поверхні правої гомілки – на ділѐнці литкового м’ѐза
(d10).
Отримані морфофункціональні показники обов’ѐзково заносѐть до
карт обстеженнѐ длѐ подальшого їх контроля.
Висновки. За результатами наукового пошуку зазначено про
важливість контроля в сучасній системі фізичної культури та спорту, на
основі ѐкого здійсняютьсѐ управліннѐ процесом рухової та спортивної
підготовки різних верств населеннѐ, зокрема студентів. Визначено й
систематизовано низку тестів длѐ оцінки морфологічних показників і стану
функціональної підготовленості, що доречно використовувати в процесі
занѐть фізичними вправами зі студентами.
Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в застосуванні
проаналізованих видів контроля у практичній діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Козерук Юлия, Борисенко Владимир, Денисовец Анатолий, Козерук Кирилл,
Кваша Наталия. Методы контролѐ в процессе занѐтий физическими упражнениѐми.
Констатировано, что одним из важных звеньев управлениѐ деѐтельностья в
отрасли физической культуры и спорта ѐвлѐетсѐ система комплексного контролѐ,
котораѐ позволѐет оценивать подготовленность организма на всех этапах
физического воспитаниѐ.
Указано о внедрении в практику деѐтельности специалистов физической
культуры и спорта комплексного контролѐ, который предусматривает
использование как педагогического, так и медико-биологического контролѐ.
Описан рѐд тестов, которые предложено использовать в процессе занѐтий
физическими упражнениѐми со студентами длѐ оценки морфо-функциональных
показателей подготовленности организма.
Ключевые слова: студенты, студенты-спортсмены, методы контролѐ,
физические упражнениѐ, двигательные качества.

SUMMARY
Kozeruk Yuliia, Borysenko Volodymyr, Denysovets Anatoly, Kozeruk Kyrylo, Kvasha
Nataliia. Methods of control in the process of doing physical exercises.
Since ancient times people wanted to know who is the most skillful, the most resistant
and the strongest. This desire led to the appearance of new kinds of sports and organization
of different competitions including power competitions. To go in for any kind of sport one
must know methods of control of the condition of the organism both on the part of the
teacher and during informal studying. This is an important task for training the experts in
physical education and sports.
There are often a lot of arguments about the thought of negative impact of load
exercises and real methodologies of using such exercises during general physical training in
different kinds of sports, particularly in volleyball for power development. Negative load
exercises impact includes: negative influence on the response rate, changing muscles into fat
as soon as the person stops training, negative influence on the joints and human height.
One of important branches of operational management in the sphere of physical
education and sports is the system of complex control which gives the opportunity to assess
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the readiness of the organism at all stages of educational process, the correctness of the
chosen direction of training, the level and the dynamics of the training.
The basic methods of pedagogical control comprise pedagogical observations and
control standards (tests). Control checks of the level of motor readiness must be carried twice
a year and the results must be recorded in the registry book.
Medical methods of control are directed at defining the health state, level of physical
development, physiological age and level of functional readiness of the organism. During
training students-sportsmen progress, current or operative kinds of control are used.
Progress control attempts to show the change in the state of training of the studentssportsmen during the long period of training and to compare the initial indices of motor,
technical and functional readiness with the same at the end of the year.
Current control characterizes the training effect of separate classes and monitors
functional changes of the organism and its response to typical load (heart rate in every
7–10 days).
Operative control shows the effectiveness of one training class by the indices of heart
rate, by physical signs (the color of the skin, respiratory rhythm etc.), by subjective feelings
(well-being, desire to train, sustain of trainings, activeness at classes, mood).
Key words: students, students-sportsmen, methods of control, physical exercises,
motor qualities.
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ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТЬ МЕХАНІКИ У СВІТЛІ
ПОКРАЩЕННЯ МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ
Пропонуютьсѐ цикл нових комплексних підходів до покращеннѐ методики
викладаннѐ механіки. Раніше запропоновані методи вдосконаленнѐ методики ще
знаходѐтьсѐ в ужитку, але їх потенціал виѐвивсѐ майже вичерпаним у даний час. Маю
багатообіцѐячі перспективи даний комплексний підхід, ѐкий базуютьсѐ на комплексному
застосуванні масиву з декількох базових засад, ѐкі креативно та нестандартно
комбінуятьсѐ між собоя в багатьох варіантах, у залежності від конкретної ситуації.
До мінімального масиву засад входѐть такі, ѐк: використаннѐ досвіду з історичної
еволяції базових понѐть механіки; основні понѐттѐ з теорії інформації; застосуваннѐ
комп’ятерної техніки та навчальних програмних продуктів; створеннѐ великої
множини математичних моделей; комбінаторне поюднаннѐ базових засад із метоя
одночасного використаннѐ декількох засобів длѐ вирішеннѐ конкретної проблеми. Їх
комплексне застосуваннѐ повинне дати мультиплікативний ефект.
Ключові слова: еволяціѐ, механіка, математична модель ѐвища, теоріѐ
інформації, діалектична взаюмодіѐ, комбінаторне поюднаннѐ, мультиплікативний
ефект.
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Постановка проблеми. Наш час характеризуютьсѐ значним зростаннѐм
вимог до рівнѐ кваліфікації випускників закладів вищої освіти ѐк з боку
суспільства, так і роботодавців. Проблема поглибляютьсѐ досить невисоким
рівнем шкільної підготовки студентів. Значну роль в одержанні кваліфікаційних знань та вмінь у випускників відіграю вивченнѐ технічної механіки, особливо це актуально длѐ авіаційних закладів ѐк розробників та носіїв передових
технологій у цивілізованому світі. На це впливаю низка важливих факторів:
1) глобалізаціѐ світової економіки, що впливаю на виробництво
матеріальних цінностей в усіх країнах, у тому числі в Україні;
2) конкуренціѐ за робочі місцѐ з випускниками кращих закладів освіти
світу;
3) невпинний розвиток нових технологій, що потребую значної
кількості кваліфікованих спеціалістів, ѐкі готові сприйнѐти та створити
технологічні новації;
4) необхідність компенсувати невисокий рівень шкільної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автору статті невідомі
більш ранні публікації, ѐкі розглѐдаять навчальний процес по вивчення
механіки ѐк юдиний діалектичний комплекс з таких пов’ѐзаних між собоя
складових:
1) теоріѐ інформації;
2) комп’ятерні технологій;
3) метод математичних моделей;
4) стандартна методика викладаннѐ механіки;
5) урахуваннѐ історичного розвитку базових понѐть механіки.
На думку автора, поюднаннѐ цих підходів повинне дати
мультиплікативний ефект, тобто загальний ефект буде значно більшим, ніж
просто арифметична сума складових.
Звичайно, що над покращеннѐм методики викладаннѐ працявало
багато спеціалістів.
А. Границька (Границкаѐ, 1991) запропонувала створити адаптивну
систему навчаннѐ, у ѐкій треба дорогоцінний час уроку ділити поміж
різними учнѐми в залежності від їх здібностей.
В. Д’ѐченко (Дьѐченко, 1989) створив та впровадив у дія систему
керуваннѐ структуроя навчального процесу в залежності від конкретної
ситуації.
Н. Тализіна (Талызина, 1975) запропонувала гнучко керувати вчителем
процесом засвояваннѐ знань учнѐми в залежності від здібностей учнів.
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І. Е. Унт створила систему диференціації навчаннѐ в залежності від
здібностей учнів, у ѐкій основна частка роботи припадаю на індивідуальну
роботу з учнѐми.
В. Д. Шадріков висунув ідея класів змінного складу учнів по кожній
навчальній дисципліні, що приведе до конкуренції між учителѐми за учнів.
Мета статті – привернути увагу педагогів до нових можливостей, ѐкі
виникаять у викладанні механіки внаслідок використаннѐ діалектичного
підходу, коли в органічній юдності співпрацяять та підсиляять один
одного теоріѐ інформації, комп’ятерні технології, метод математичних
моделей та аналіз історичного розвитку базових понѐть механіки.
Методи дослідження. Застосовуютьсѐ метод послідовних наближень
та метод порівнѐльного аналізу, при ѐких одержані результати поступово
ускладняятьсѐ та наближаятьсѐ до реальності. Використовуютьсѐ метод
запозиченнѐ понѐть із інших наук, що дозволѐю застосовувати більш
розроблені розділи інших наук у менш опрацьованих розділах науки.
Виклад основного матеріалу дослідженнѐ. Філософ давньої Греції
Геракліт із Ефесу стверджував: «Не можна вступити двічі в один і той самий
потік і до суті смерті ніхто не може доторкнутисѐ двічі». Цей вислів у наш
час більше відомий у варіанті: «Все тече, все зміняютьсѐ» (Гераклитъ
Ефесскiй, 1910). Він також говорив, що «Цей космос, однаковий длѐ всіх,
ніхто з богів чи лядей не створив, космос був вічно, і ю, і буде вогнем вічно
живим, ѐкий регулѐрно горить та погасаю».
Ці твердженнѐ можна віднести до багатьох напрѐмів діѐльності
лядини. Думку філософа можна розуміти по-різному, цілком можлива
така точка зору, що уѐвленнѐ лядства про оточуячий світ постійно
зміняятьсѐ, стаять повнішими знаннѐ про закони розвитку світу, а також
стаять більш ефективними засоби вивченнѐ реальності та
вдосконаляятьсѐ методи передачі знань наступним поколіннѐм.
На переконаннѐ автора, важливим ю факт передачі знань та корисної
інформації від поколіннѐ до наступного поколіннѐ лядей. Кваліфіковане
передаваннѐ знань та вмінь учнѐм – сутність педагогіки. Саме це сприѐю
розвиткові цивілізації та робить із просто лядини Homo sapiens. Процес
накопиченнѐ та транслѐції знань повинен бути максимально ефективним
длѐ успіху конкретної цивілізації. Учений Платон свого часу стверджував,
що голова лядини – це не пустий горщик, ѐкий треба чимось наповнити, а
факел, ѐкий треба запалити (Платон, 1899). Ефективне «горіннѐ факелу»
треба доповнявати знаннѐми та педагогічноя практикоя. Філософ Давньої
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Греції Протагор був упевнений, що лядина ѐвлѐю собоя міру всіх речей,
тобто ѐкі ляди, то таке й суспільство.
Фантастична складність навколишнього світу багато сотень років
притѐгую до себе увагу допитливих лядей. Академік Я. Б. Зельдович
стверджував, що «духовні потреби лядини ніколи не обмежувалисѐ
сприйнѐттѐм мистецтва, музики, краси природи. Знаннѐ та розуміннѐ будови
природи також ю одніюя з потреб лядини». Фундаментальна наука ю
чудовим зразком творчості лядського розуму. Взаюмні відносини між навколишнім світом і лядством ю складними, форми цих відносин багатогранні й
не ю до кінцѐ дослідженими. Важливу роль у дослідженні світу граю наука, ѐку
можна визначити ѐк систематичне зібраннѐ теоретичних законів і методів
експериментального дослідженнѐ сукупності предметів (Готт, 1988).
Тривалий час у первісних лядей елементи науки була тісно
переплетені з релігіюя, забобонами, мистецтвом. З часом у деѐких народів
об’юм знань досѐгав певної критичної межі, відповідно до законів
діалектики кількість переходила в ѐкість, наукові факти узагальнявалисѐ та
відокремлявалисѐ від релігії та мистецтва, сама наука продовжувала
розвиватисѐ та ускладняватисѐ із накопиченнѐм нової інформації.
Важливоя науковоя дисципліноя ю механіка, ѐка виникла кілька
тисѐч років тому, весь цей час вона безперервно розвиваласѐ і сприѐла
розвиткові цивілізації всього лядства. Тривалий час механіка була одним
цілим із математикоя, астрономіюя, природознавством, ѐкщо
використовувати сучасні терміни.
Одна з перших теорій світобудови ґрунтуваласѐ на тому, що Землѐ
знаходитьсѐ на спинах трьох китів, ѐкі пливуть у нескінченному океані.
Число «три» тут маю вирішальне значеннѐ – саме при такому
співвідношенні між числом ступенів свободи і числом матеріальних точок
забезпечуютьсѐ максимальна жорсткість конструкції при відомій геометрії
сучасного нам простору-часу. Не випадковим ю той факт, що мільйони
будівельних арок ѐвлѐять собоя сукупність десѐтків або сотень
трикутників, з’юднаних разом складним чином, таку оптимальну
конструкція пропоную розділ технічної механіки.
Число «три» знаходитьсѐ між двома фундаментальними
ірраціональними константами: одна з них – це основа натуральних
логарифмів, друга – це відношеннѐ довжини кола до його діаметру. У
цьому факті проѐвлѐютьсѐ одне з базисних понѐть науки.
Перші знаннѐ з механіки з’ѐвилисѐ в стародавньому Єгипті, але до
нас ці знаннѐ майже не дійшли. Інші народи створявали свої системи
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знань, але найдавніші письмові документи про механіку збереглисѐ у
стародавніх греків. Тому простежити за поѐвоя та розвитком перших
понѐть механіки можна на прикладі стародавньої Греції (Историѐ
механики, 1972; Веселовский, 1974).
Термін «механіка» позначав колись підйомну машину в давньогрецькому театрі, що піднімала та опускала акторів, ѐкі грали ролі богів у виставах
того часу (Веселовский, 1974). Це дало життѐ вислову «Бог з машини».
Розділи науки до початку XVI століттѐ були одним цілим та мали
назву «натурфілософіѐ». Зокрема, оптика, ѐк наука, теж зародиласѐ в
давньогрецькому театрі ѐк реакціѐ на потребу в створенні декорацій
театру з урахуваннѐм вимог перспективи.
Потім словом «машина» стали називати військові пристосуваннѐ і
спеціальні знарѐддѐ длѐ взѐттѐ міст під час війни.
Одним із перших творців механіки був Аристотель. Він залишив кілька
праць з механіки – «Метафізика», «Механічні проблеми» та інші. Аристотель
говорив, що «здивуваннѐ – це початок знань». (Аристотель, 1975).
Учений під рухом (у наш час це розділ механіки «Кінематика»)
розумів зміни взагалі, кількісні та ѐкісні зміни, а також зміни щодо місцѐ
положенні чого-небудь. Він рухом називав також перехід із буттѐ в небуттѐ,
зі здорового стану лядини в хворобу та навпаки. Такі уѐвленнѐ суттюво
відрізнѐятьсѐ від сучасного розуміннѐ понѐттѐ руху.
Длѐ мислителѐ вже в ті часи важливо було вказати початкову й
кінцеву точку руху, тобто він фактично використовував вектори
(впорѐдковану пару чисел) длѐ позначеннѐ руху. У закінченому виглѐді
векторна теоріѐ з’ѐвиласѐ через сотні років потому. Застосуваннѐ векторів,
тобто спрѐмованих відрізків, призводило до проблем у спробі наукового
опису обертального руху. Таким чином, використовуячи вектори в
тогочасному розумінні, було складно описати обертальний рух.
Аристотель круговий рух розглѐдав ѐк переміщеннѐ предмета з
одної точки простору знову до неї (Аристотель, 1975).
Він уперше у світі ввів у розглѐд понѐттѐ сили, ѐка виконую
насильницькі дії, ця силу він назвав «Дінаміс». Сучасна механіка маю
важливий розділ, названий «Динаміка», ѐкий вивчаю рух тіл під діюя сил. З
нього відомо, що сила дорівняю добутку маси тіла на прискореннѐ, з ѐким
це тіло рухаютьсѐ (це 2-й закон Ньятона).
Мислитель отримав вираз, у ѐкому сила дорівняю добутку маси тіла
на його швидкість. У сучасній механіці на це ю інша точка зору, добуток
маси тіла на його швидкість називаютьсѐ імпульсом.
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Аристотель у своїх працѐх не використовував такі понѐттѐ, ѐк тіло
відліку і система координат, кажучи сучасноя мовоя. Ймовірно, він навіть
не здогадувавсѐ про існуваннѐ таких понѐть.
Аристотель, з точки зору аналізу розвитку механіки, запропонував длѐ
широкого вживаннѐ іншими користувачами такі понѐттѐ:
1) маса;
2) швидкість:
3) сила;
4) рух по прѐмій лінії;
5) обертальний рух;
6) помилково думав, що рух тіла ю до тих пір, поки дію сила;
7) спробував зв’ѐзати між собоя силу, масу та швидкість тіла, вважав,
що швидкість падіннѐ пропорційна вазі тіла, це не так.
Длѐ класифікації видів руху давні греки ділили весь світ на
підмісѐчний і надмісѐчний. Надмісѐчний світ був, на їхня думку, вічним,
досконалим і незмінним. Підмісѐчний світ був схильний до змін, у ньому
все кипіло й вирувало, з’ѐвлѐлосѐ і зникало.
Тому види руху греки ділили на природні і примусові. Природні види
руху відбувалисѐ самі по собі, без втручаннѐ сторонніх сил (у наш час такий
рух називаять інерційним рухом). Примусовий рух вимагаю длѐ себе
наѐвності зовнішньої причини (або сили в нинішньому розумінні).
Греки розглѐдали природний рух ѐк прагненнѐ тіла зайнѐти свою
природне певне місце. Длѐ важких тіл природним місцем перебуваннѐ
була Землѐ – вважали греки. Тому камінь сам по собі падав на Земля, це
був його природний рух. Длѐ того, щоб камінь рухавсѐ вгору, необхідно
було докласти ѐкусь зовнішня силу, такий рух греки називали примусовим.
Як видно, це була одна з перших в світі спроб описати сили гравітації.
Якщо греки хотіли розглѐнути вогонь, то длѐ нього природним рухом
був рух угору, а длѐ руху вогня вниз необхідно було прикласти зовнішній
вплив.
Природне прагненнѐ греки позначили терміном «ропе», що
українськоя мовоя перекладаютьсѐ словом «рухатисѐ». Оскільки в
підмісѐчному світі все ю короткочасним і минущим, то рух повинен мати
свій початок і свій кінець, а сам рух маю здійсняватисѐ по відрізках прѐмої
лінії. У надмісѐчному світі все ю вічним, незмінним та ідеальним, отже,
природний рух там маю бути вічним, рівномірним і круговим. Рух по колу,
на думку греків, маю божествений характер.
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Термін «ропе» в чомусь близький до сучасного понѐттѐ «інерціѐ»,
але за сучасними понѐттѐми рух за інерціюя може бути лише
прѐмолінійним і рівномірним, це стверджую I закон Ньятона. При зустрічі з
перешкодоя рух за інерціюя припинитьсѐ.
Стародавні греки вважали, що «ропе» буде проѐвлѐти себе при
зустрічі з перешкодоя таким чином – ѐк тільки одна з точок тіла
зустрінетьсѐ з перешкодоя, то інерціѐ інших точок змусить їх
продовжувати рух. Отже, тіло далі буде обертатисѐ навколо нерухомої
точки, а інерціѐ призведе до виникненнѐ обертального моменту, на їх
думку. Можлива ситуаціѐ, вважали стародавні греки, коли інерціѐ одних
точок тіла буде компенсувати інерція інших, тоді тіло зупинитьсѐ. Такий
стан тіла греки називали рівномоментність, у перекладі сучасноя мовоя.
Сучасна механіка такий стан називаю рівновагоя, закріплену точку
звичайно називаять центром тѐжіннѐ. Греки ця точку називали центром
моментів, що не збігаютьсѐ з сучасними уѐвленнѐми. Викликаю повагу той
факт, що греки змогли створити струнку і без внутрішніх протиріч систему
знань із механіки.
Наступним кроком було визначеннѐ інерції чисельно. Сучасний підхід
під процесом вимірявань розумію зіставленнѐ виміряваної величини з
деѐким еталоном, ѐкий прийнѐтий за одиниця. Архімед використовував
інший підхід – пропорційності двох значень одніюї і тіюї самої величини.
Фактично мислитель використовував правило рівності моментів сил –
добуток першої сили на її плече дорівняю добутку другої сили на її плече, але
це сучасне трактуваннѐ цього правила механіки. Учений таким чином
вимірявав момент сили, у сучасних термінах. Також ним було відкрито
закон, ѐкий увійшов в історія під його іменем. Длѐ підтвердженнѐ тези, що в
той час всі види сучасної науки були одним цілим, необхідно сказати, що
Архімед також визначив відношеннѐ довжини кола до його діаметру ѐк 22/7 і
фактично ввів у вживаннѐ понѐттѐ паралакса.
Учений уперше розглѐнув питаннѐ визначеннѐ центру ваги різних
фігур. Це було важливо при розробці нових видів машин. Разом із тим
треба відзначити, що за часів мислителѐ понѐттѐ «швидкість» окремо не
існувало, у той час було прийнѐто говорити «більш швидкий, менш
швидкий» (Историѐ механики, 1972; Веселовский, 1974).
Архімед зробив такий внесок у розвиток механіки:
1) увів понѐттѐ моменту сили;
2) використав рівність моментів двох сил;
3) розглѐдав умови рівноваги тіла;
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4) запропонував метод вимірявання маси тіла;
5) увів понѐттѐ «центр ваги».
Учений Герон Олександрійський також зробив вагомий внесок у
розвиток механіки. Він круговий рух визначав ѐк рух двох половин одного
колеса – одна частина колеса рухаютьсѐ зліва направо, інша половина
колеса одночасно рухаютьсѐ справа наліво. Мислитель вивчав зв’ѐзок між
кутовоя швидкістя тіла при його обертальному русі і лінійноя швидкістя
точок цього тіла при цьому обертанні.
У його час була вирішена математична задача про подвоюннѐ куба,
що потім допомогло в розробці нових видів машин. Він переглѐнув підхід
до визначеннѐ понѐттѐ сили, оскільки ним було визнано непридатним те
визначеннѐ сили, що запропонував Аристотель. При новому підході
вважалосѐ, що тіло, ѐке рухаютьсѐ, на початку руху отримую деѐку рушійну
силу, ѐка підтримую потім рух, коли ж рушійна сила вичерпуютьсѐ, то тіло
зупинѐютьсѐ. У сучасних термінах цѐ «рушійна сила» називаютьсѐ «енергіѐ».
Подібний підхід потім застосовував Рене Декарт.
Герон зробив такий внесок в розвиток механіки:
1. Дав свою визначеннѐ кругового руху.
2. Запропонував понѐттѐ «рушійної сили».
3. Ввів понѐттѐ «енергіѐ», по суті.
Ішов процес зародженнѐ й розвитку небесної механіки, ѐка була
суттювоя складовоя механіки в ті часи. Спочатку накопичувавсѐ матеріал
спостережень, потім йшла пора узагальнень, потім мав місце розвиток
теорій. Цей процес описуютьсѐ діалектикоя, її законами. У цей розвиток
значний внесок зробили народи Близького Сходу. Саме там виникла
система численнѐ з базоя 60. Тому дотепер , вже більше трьох тисѐч років,
весь світ використовую систему відліку часу, у ѐкій 1 хвилина містить 60
секунд, 1 година містить 60 хвилин і так далі. Ясно, що без точного
виміряваннѐ часу неможливо виконати виміри ні швидкості, ні
прискореннѐ тіла, ні інших механічних характеристик. Спочатку вибір у
ѐкості бази числа 60 носив релігійно-містичний характер – по моделі Землі
давні народи Вавілону та Шумеру вважали, що Сонце вдень по небесній
півсфері ніс бог, ѐкий робив в дорозі 180 кроків, потім він робив 180 кроків
під землея. Згодом була помічена властивість числа 60 – воно ділилосѐ
без залишку, націло, на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 і 30. Як видно, це даю
значно більше переваг, ніж використаннѐ сучасної десѐткової системи, з
базоя 10. Десѐткова система була введена за часів Великої французької
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револяції, порівнѐно недавно в історичному плані. Єдиноя перевагоя
десѐткової системи ю той факт, що в лядини ю 10 пальців.
У сучасній техніці, ѐка базуютьсѐ на французьких стандартах,
вважаять за недолік множник 3, ѐкщо число 3 входить або в числове
значеннѐ відстані, або в числове значеннѐ інтервалу часу. Тому десѐткова
система не сприймаю одиниці лінійних розмірів дяйм, фут, ѐрд та похідні
від них одиниці площі та об’юму. Відомо, що 1 ѐрд містить 3 фути або
36 дяймів, 1 фут містить 12 дяймів. Англійська система мір базуютьсѐ
фактично на Вавілонських засадах одиниць вимірів.
Цѐ система мір дозволѐю вимірявати ѐк простір у ѐрдах, футах,
дяймах, так і час – у годинах, хвилинах, секундах, та також інші фізичні
величини, наприклад, температуру. Відомо, що в температурній шкалі
Фаренгейта інтервал між двома реперними точками поділено на
180 частин, що органічно поюднуютьсѐ з 60-річноя системоя. У шкалі
Цельсіѐ інтервал між двома реперними точками поділено на 100 частин.
Понад три тисѐчі років весь цивілізований світ використовую 60-річну
систему відліку часу, у тому числі і в механіці. Система виміру часу встоѐла, ѐк
не намагалисѐ її замінити. Це найбільш довгострокова система мір з усіх, ѐкі
коли-небудь існували на Землі. Відносно вимірів точного часу треба додати,
що в Англії до середини ХХ ст. у великих містах існувала служба по продажу
точного часу – спеціальна лядина з точним хронометром їздила за адресами
і коригувала покази годинників кліюнтів. Так тривало до створеннѐ служби
передачі сигналів точного часу по мережі радіоприймачів.
З геометрії відомо, що прѐмий кут дорівняю 90 градусів, кути
виміряятьсѐ в 60-річній системі, що також органічно витікаю з Вавілонської
системи мір.
В Античні часи був відкритий закон збереженнѐ маси. Емпедокл
вважав, що ніщо не може виникати з нічого і ніщо не може бути знищено.
Практика змушувала зіставлѐти між собоя різні предмети, тому були
винайдені ваги. Це привело до виникненнѐ еталонів ваги тих часів, ѐк,
наприклад, карат (Историѐ механики, 1972; Веселовский, 1974).
Тиск із боку десѐткової системи мір привів до зникненнѐ багатьох
традиційних методів виміряваннѐ маси, відстані, температури та інших
еталонів фізичних величин, ѐкі не вписувалисѐ в десѐткову систему,
наприклад: пуд, фунт, вершок, лініѐ, сажень тощо.
Кілька тисѐч років тому була помічена прецесіѐ точки веснѐного
рівноденнѐ по небу. У ті часи були складені списки затемнень Сонцѐ і Місѐцѐ,
що тоді трактувалосѐ ѐк гнів або милість давніх богів. По суті це були перші
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кроки в спробі відкрити закони небесної механіки і застосувати їх до опису
ѐвищ природи. У цей самий час починаять відділѐтисѐ один від одного
релігіѐ і наука, наука намагаютьсѐ знайти десь початок всіх початків – то в воді,
ѐк Фалес, то в повітрі, ѐк Анаксимен, то у вогні, ѐк Геракліт (Историѐ
механики, 1972; Веселовский, 1974).
За часів стародавньої Греції природні процеси намагалисѐ описати та
аналізувати в математичній формі. Явище зміни фаз Місѐцѐ було вперше
поѐснено Анаксогором, у той же приблизно час у Вавілоні длѐ поѐсненнѐ
фаз Місѐцѐ висунули теорія, що Місѐць складаютьсѐ з двох половин – одна
половина чорна, друга половина темна.
Першу кінематичну модель Сонѐчної системи на основі узагальнених
міркувань та відомих на той час механічних законів побудував Евдокс
Кнідський, ѐкий заперечував ідеальний характер кругового руху небесних
світил. Своя кінематичну модель Сонѐчної системи Евдокс створив на
основі системи складних сферичних рухів, на кожне небесне тіло було
потрібно залучити дві, три або навіть більше сфер длѐ поѐсненнѐ всіх
особливостей руху планет, Сонцѐ і Місѐцѐ.
З невеликими вдосконаленнѐми цѐ модель одержала назву модель
Аристотелѐ, вона визнаваласѐ коректноя до робіт Коперника. Цѐ модель
піддаваласѐ критиці, оскільки в ній центром Всесвіту вважаласѐ Землѐ, у
реальності це не так, тому ще в ті часи було зрозуміло, що модель містить
низку розходжень із результатами спостережень.
Длѐ усуненнѐ цих суперечностей було запропоновано певні
вдосконаленнѐ, найближчоя до реальності була пропозиціѐ від Тихо
Браге. Треба відзначити сміливість Коперника длѐ свого часу, він публічно
заѐвив про те, що Сонце, а не Землѐ, знаходитьсѐ в центрі системи планет
(Веселовский, 1974).
До ціюї ідеї за багато століть до Коперника прийшов грек Аристарх,
ѐкий вимірявав кутові розміри Місѐцѐ, Сонцѐ і орбіт світил. Аристарх
дійшов висновку, що діаметр Сонцѐ в 7 разів більше діаметру Землі, отже,
обсѐг Сонцѐ в 343 разів більше обсѐгу Землі. Йому було ѐсно, що велике
тіло не може обертатисѐ навколо маленького, насправді все навпаки.
Але теоріѐ Аристарха не отримала широкої підтримки свого часу. Цѐ
теоріѐ базуваласѐ на тих засадах, що обертаннѐ планет навколо Сонцѐ маю
здійсняватисѐ по кругових орбітах і цей рух повинен бути рівномірним. У
реальності, ѐк ми знаюмо, планети рухаятьсѐ по еліптичних орбітах і швидкість руху планет зміняютьсѐ від точки до точки. Деѐкі теорії та моделі світу
стародавніх учених з висоти сучасних знань здаятьсѐ далекими від істини.
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Але обґрунтована думка про закони природи завжди з великими труднощами долала перешкоди та знаходила розуміннѐ у відомих учених того часу.
Аристотель, ѐк відомо, у своїх працѐх не використовував такі понѐттѐ,
ѐк тіло відліку і система координат. Коперник вирішив вибрати тіла відліку,
відносно ѐких треба розглѐдати рух Землі і Сонцѐ. У ѐкості тіл відліку він
вибрав нерухомі зірки. Вдалий вибір точки відліку дозволив йому зробити
правильний висновок і помістити Сонце в центр Сонѐчної системи. Таким
підходом до вирішеннѐ складного завданнѐ Коперник показав те, що
правильний вибір системи координат значно спрощую вирішеннѐ
складного завданнѐ, чим користуятьсѐ мільйони механіків з тих пір.
Заслуга вченого ю також у стійкості відстояваннѐ своюї позиції і
наполегливість у широкій пропаганді своюї теорії. Його теорія далеко не всі
прийнѐли і не всі вчені були з нея згодні, вона витримала перевірку
жорсткоя критикоя.
Унесок Коперника в розвиток механіки був такий:
1. Запропонував використовувати понѐттѐ тіло відліку.
2. Використовував системи координат.
3. Пропагував у тогочасних ЗМІ, кажучи нашоя мовоя, свої
наукові теорії.
Чергове надбаннѐ механіки сталосѐ у Франції (Историѐ механики,
1972; Веселовский, 1974). Це було пов’ѐзано з поѐвоя «готичного стиля» в
архітектурі. Готичний стиль з’ѐвивсѐ на півночі Франції, одніюя з клячових
характеристик цього стиля ю споруда великих соборів. Усередині собору
часто збиралисѐ жителі длѐ вирішеннѐ гострих проблем, але таке
призначеннѐ собору вимагало великих внутрішніх площ і великих лінійних
розмірів споруди. А цей факт, у своя чергу, вимагав вирішеннѐ проблеми
перекриттѐ великих прольотів у ситуації, коли до відкриттѐ і впровадженнѐ
в практику будівництва виробів із залізобетону було багато сотень років.
На допомогу прийшла механіка, спираячись на досѐгненнѐ минулих
епох. Така річ, ѐк похила площина, була відома ще стародавнім югиптѐнам і
широко застосовуваласѐ при будівництві пірамід і храмів, але закони її дії
залишалисѐ таюмницея длѐ механіків тисѐчі років. Головна проблема була
в нерозумінні ѐвищ тертѐ при русі одного тіла по поверхні іншого.
Стародавні механіки навіть не могли уѐвити, що під час руху одного
тіла по поверхні іншого виникаю сила, ѐку згодом назвали силоя тертѐ.
Виѐвилосѐ, що простіше було придумати основи інтегрального численнѐ,
ніж усвідомити те, що факт тертѐ призводить до поѐви сили тертѐ. Природа
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тертѐ й зараз не до кінцѐ зрозуміла. Навіть у сучасних підручниках з
механіки про тертѐ говоритьсѐ дуже схематично і спрощено.
Завданнѐ про рівновагу тіла на похилій площині вирішив учений
Неморарій (Историѐ механики, 1972; Веселовский, 1974). Він першим у
світі усвідомив різниця між понѐттѐми «вага тіла» і «маса тіла». Правда, в
ті часи вагоя називали величину, ѐку зараз позначаять терміном «маса», а
замість нинішнього понѐттѐ ваги використовували термін «тѐжкість». Цѐ
різницѐ двох тісно пов’ѐзаних понѐть приводила до нерозуміннѐ.
Зрозуміло, що в цій ситуації важливу роль починаю грати сила, що
отримала в наш час назву реакціѐ опори. Реакціѐ опори істотно залежить
від кута нахилу площини до лінії горизонту, а сила тертѐ залежить від
реакції опори і від коефіціюнта тертѐ, ѐкий характеризую ступінь гладкості
тіла і похилої площини.
Знаннѐ законів тертѐ дозволило механікам того часу розробити
потрібні длѐ практики перекриттѐ, що призвело до поѐви характерних
гострих шпилів. Лише з початком космічної ери відмінність між понѐттѐми
«вага» і «маса» змогли побачити мільйони лядей.
Унесок Немораріѐ в розвиток механіки в цілому такий:
1. Розглѐнув похилу площину.
2. Знайшов умови рівноваги тіла на похилій площині.
3. Запропонував до вжитку понѐттѐ «сила тертѐ».
4. Указав на різниця між понѐттѐми «маса» та «вага».
Рене Декарт зробив значний вклад у розвиток механіки. Декарт не
вірив сліпо в авторитет знаменитостей і не вірив у містику, був проти
схоластики, виступав за науковий шлѐх розвитку механіки та науки в
цілому (Декарт, 1989).
Він піддав критичному аналізу отримані раніше іншими вченими
результати та діийшов висновку про те, що сумніватисѐ можна в будьѐкому твердженні, крім одного – «ѐ мисля, отже, ѐ існуя».
На цьому твердженні, ѐк на фундаменті, учений побудував своя
систему поглѐдів. Підхід Декарта до отриманнѐ нових знань будувавсѐ на
проведенні спочатку дослідів, а вже потім – на аналізі отриманих
результатів, саме дослід у нього стоѐв на першому місці.
Мислитель запропонував у вжиток декартову систему координат, ѐка
набула найширшого розповсядженнѐ в математиці і в механіці. Без системи
координат неможливе вирішеннѐ навіть найпростіших завдань з механіки.
Він фактично створив аналітичну геометрія, що також допомогло у вирішенні
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завдань механіки. Віра в силу механіки в нього була настільки великоя, що
навіть живі істоти він розглѐдав ѐк певні біологічні машини.
Декарт розробив своя теорія про еволяція світу, він був проти ідеї
створеннѐ світу відразу в «готовому виглѐді» кимось або чимось. Це теж
близько до сучасного поглѐду на світ ѐк на постійно мінливу систему. Учений
заперечував наѐвність порожнечі в природі, за його уѐвленнѐми весь світ був
заповнений матеріюя, ѐка мала різні форми. Матеріѐ між зірками та
планетами знаходиласѐ в постійному русі, цѐ матеріѐ одержала назву «ефір».
Мислитель вважав головноя формоя руху матерії вихори різних
масштабів в ефірі, саме вихори, на його думку, приводили в рух планети і
Сонце, Сонѐчна система була залучена в більш масштабний вихор. Цѐ картина схожа на сучасний поглѐд на сонѐчну систему, на її обертаннѐ навколо
центру Галактики, на рух нашої Галактики в місцевому скупчені галактик.
Картина створеннѐ світу в Декарта була універсальноя, в її основі
лежали три базові елементи матерії, ѐкі беруть участь у вихровому русі,
кожен на своюму рівні.
Кажучи сучасноя мовоя, це схоже на рух електронів по своїх орбітах
навколо ѐдра атома. Потім із вихрових рухів різного масштабу
утворяятьсѐ зірки та планети. Післѐ цього вихровий рух приймаю форму
органічного життѐ, а це потім призводить до поѐви лядини.
Від ідеї «суперсістоти» учений не відмовлѐютьсѐ повністя, але її роль
у теорії Декарта зводитьсѐ тільки до створеннѐ матерії, а далі все
відбуваютьсѐ без її втручаннѐ, за рахунок вихорів різного масштабу. Це
майже повністя збігаютьсѐ з сучасними поглѐдами на походженнѐ і
розвиток Всесвіту, лише ѐкщо «суперістоту» замінити на Великий Вибух.
Декарт запропонував свої закони інерції, перший – «всѐке тіло
залишаютьсѐ в тому стані, у ѐкому воно знаходитьсѐ, поки інші причини
його не змінѐть», а також другий – «матеріальне тіло, продовжуячи свій
рух, буде рухатисѐ по прѐмій лінії, ніколи не по кривій».
Декарт тѐжіннѐ тіл до Землі поѐснявав особливим вихором в ефірі.
Вихор, ѐкий бушую навколо Землі та навколо інших планет і Сонцѐ,
унаслідок свого руху відкидаю до центру всі тіла, що знаходѐтьсѐ на
поверхні. Він був упевнений, що птахи, ѐкі зможуть злетіти високо над
поверхнея Землі, зможуть вилетіти із зони дії вихору гравітації, а ѐкщо
вистрілити з потужної гармати вертикально вгору, то ѐдро гарантовано
полетить у далекий космос.
Ідеѐ Декарта про вихори ефіру не признаваласѐ сотні років. Але з
розвитком механіки в її надрах зародиласѐ і стала самостійноя наукоя
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квантова механіка. Стало ѐсно, що електрони – це не точкові згустки
зарѐду, ѐк вважалосѐ, а в деѐких випадках можна вважати, що електрони
ѐвлѐять собоя хмару зарѐду, ѐка крутитьсѐ навколо ѐдра атома. Це ѐвище
отримало назву «дуалізм», тобто кожна частинка мікросвіту ѐвлѐю собоя
ѐк частку, так і хвиля. Тому ідеѐ Декарта, на новому рівні розуміннѐ, маю
право на життѐ.
Він досліджував ѐвища, ѐкі маять місце при ударі двох матеріальних
тіл, що згодом привело до поѐви такого понѐттѐ в механіці, ѐк «імпульс».
Учений указав, що імпульс тіла залежить від маси тіла та від його
швидкості. Правда, мислитель вважав, що імпульс – величина скалѐрна,
але сучасний поглѐд на імпульс полѐгаю в тому, що імпульс – величина
векторна і збігаютьсѐ за напрѐмком із напрѐмком вектора швидкості тіла.
Також мислитель вважав можливим розширити понѐттѐ імпульсу на
всі тіла у Всесвіті і він вважав, що маю місце закон збереженнѐ суми
імпульсів всіх тіл. Це близько до сучасної точки зору на суму імпульсів
системи тіл (Декарт, 1989).
Роботи Декарта, та інші фактори, спонукали Ньятона до міркувань та
формуляваннѐ законів відносно істинної картини світобудови.
Внесок Декарта в розвиток механіки в цілому такий:
1. Запропонував ортогональну систему координат.
2. Дав сучасну математичну символіку та дослідив нові розділи
математики, що застосовувалосѐ також при розглѐді проблем механіки.
3. Ввів понѐттѐ вихори «ефіру», ѐким заповнений Всесвіт.
4. Відкрив 2 закони інерції, ѐкі близькі по суті до сучасної точки зору.
5. Запропонував понѐттѐ «імпульс», але ѐк скалѐр, що ю помилкоя.
6. Ввів понѐттѐ «сума імпульсів» системи тіл.
Висновки. Історичний досвід розвитку механіки та інших наук
показую, що оточуячий нас світ можна розглѐдати ѐк велику «чорну
скриньку», ѐку цивілізоване лядство поступово досліджую. У процесі
дослідженнѐ ми створяюмо різні математичні моделі внутрішньої будови
ціюї скриньки, моделі спочатку прості, ѐкі потім ускладняятьсѐ. Ці моделі
поступово наближуятьсѐ до істинної будови світу, унаслідок поступового
збільшеннѐ інформації в дослідників, ѐку вони згодом опрацьовуять.
Масив учених різних епох і різних народів можна розглѐдати ѐк своюрідний
аналоговий комп’ятер, у ѐкому кожен дослідник ѐвлѐю собоя по суті
окремий процесор, всі ці біологічні процесори разом працяять над
складним та масштабним спільним завданнѐм. Логічно допустити, що при
викладанні механіки буде корисно слідувати за історичноя послідовністя
117

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

розвитку понѐть та ідей, ѐкі виникали в процесі розвитку ідей та еволяції
механіки. Є вагомі підстави вважати, що в процесі вивченні понѐть
механіки студентами такий шлѐх забезпечить у цілому мінімум труднощів,
тобто маю місце мінімум затраченої на навчаннѐ енергії, ѐкби це було не
так, то тоді еволяціѐ механіки в цілому пішла б іншим шлѐхом.
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РЕЗЮМЕ
Королёв Сергей. Зарождение и эволяциѐ понѐтий механики с точки зрениѐ
улучшениѐ методики ее преподаваниѐ.
Предлагаетсѐ цикл новых комплексных подходов по улучшения методики
преподаваниѐ механики. Ранее предложенные методы совершенствованиѐ методики
еще находѐтсѐ в употреблении, но их потенциал оказалсѐ почти исчерпанным в
настоѐщее времѐ. Имеет многообещаящие перспективы данный комплексный подход,
основанный на комплексном применении массива из нескольких базовых принципов,
которые креативно и нестандартно комбинируятсѐ между собой во многих
вариантах, в зависимости от конкретной ситуации. В минимальный массив базисов
входѐт такие, как: использование опыта исторической эволяции базовых понѐтий
механики; основные понѐтиѐ по теории информации; применение компьятерной
техники и учебных программных продуктов; создание множества математических
моделей; комбинаторное сочетание базовых принципов с целья одновременного
использованиѐ нескольких средств длѐ решениѐ конкретной проблемы. Их комплексное
применение должно дать мультипликативный эффект.
Ключевые слова: эволяциѐ, механика, математическаѐ модель ѐвлениѐ,
теориѐ информации, диалектическое взаимодействие, комбинаторное сочетание,
мультипликативный эффект.

SUMMARY
Koroliov Serhii. Origin and evolution of the concepts of mechanics in the light of
improving the methodology of its teaching.
A series of new approaches are proposed to improve methodology of teaching
mechanics by making extensive use of the experience of the historical evolution of basic
concepts of mechanics and dialectically related concepts in information theory, computer
technology, and mathematical models. Their comprehensive application should have a
multiple effect. The fact of transferring knowledge and useful information from one
generation to next generation is very important. Qualified transfer of knowledge and skills to
students is the essence of pedagogy. This is what promotes civilization and makes Homo
sapiens from just human being. The process of knowledge accumulation and translation must
be as effective as possible for the success of a particular civilization. Scientist Plato claimed
that the head of a person was not an empty pot that neededs to be filled with something, but
a torch that needed to be lit. Effective “torch burning” needs to be complemented by
knowledge and pedagogical practice. The philosopher of Ancient Greece, Protagoras was
convinced that man was a measure of all things, that is, people reflected society. Over time,
in some peoples the amount of knowledge reached a certain critical limit, according to the
laws of dialectics, the quantity passed into quality, scientific facts generalized and separated
from religion and the arts, all science and mechanics continued to evolve and became more
complicated as new information was accumulated. For a long time mechanics was one whole
with mathematics, astronomy, science.
The historical experience of development of mechanics and other sciences shows that the
world around us can be regarded as a large “black box”, which civilized humanity is gradually
exploring. In the process of research, we create different mathematical models of the internal
structure of this box, the models are simple at first, then complicated. These models are gradually
approaching the true structure of the world as a result of the gradual increase in information
from researchers that they subsequently process. An array of scientists of different ages and
different peoples can be seen as a kind of analog computer, in which each researcher is a
separate processor, all these biological processors working together on a complex and large-

119

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)
scale joint task. It is logical to assume that in teaching mechanics it will be useful to follow the
historical sequence of development of concepts and ideas that arose in the process of
development of ideas and evolution of mechanics. There is a good reason to believe that, when
studying the concepts of mechanics in such a way, students will face a minimum of difficulties,
i.e. there is a minimum of energy spent on learning and a multiplicative effect, if this were not the
case, then the evolution of mechanics as a whole would go the other way.
Key words: evolution, mechanics, mathematical model of phenomenon, information
theory, dialectical interaction, multiplicative effect.
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SOME ASPECTS OF FORMING STUDENT POSITIVE MOTIVATION TO LEARN
FOREIGN LANGUAGES
The article deals with the problem of forming student positive motivation to learn
foreign languages. In the research the following ways of student motivation are proposed:
encourage students to visualize their success; implement all the learning styles; use individual
methods for every student; take the class beyond the classroom walls; tell students
expectations and standards for learning; change in style and authority; give rewards to
students; be firm with the class, etc. The ways for keeping students motivated while teaching
a foreign language (let students know aims and objectives of learning; give learners what
they need; present directions for learning; recognize work well done; personalize teaching;
use team building activities; support practicality in actions, etc.) are offered. In further
articles it is planned to consider innovative methods and means in teaching foreign
languages in higher education institutions.
Key words: motivated student, encourage, foreign language learning activity,
communicative situation, teaching methods, motivation, praise, learning style, teambuilding.

Introduction. Motivation in learning English plays a great role for
mastering the foreign language material. For intellectual activity it is necessary
to take into account that conscious external motivation (e.g. a sense of
responsibility, duties in society, a motive of own well-being, mastering a foreign
language for the future career; or a lack of desire to learn, realizing own failure
due to a lack of language knowledge, etc.) and the internal one (e.g. availability
and practicality of an educational material, topic variety, methods, techniques
and means of informing) help to stimulate students’ speech and mental
activity, their thoughts and cause a desire to learn more and think in a foreign
language. It creates positive conditions for learning a foreign language. It
should be mentioned that without taking into account these factors, student
speech activity becomes detached from real points of view, thoughts, interests,
i.e. it loses a source that activates speech activity.
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Analysis of relevant research. An important contribution to the study of
the problem of motivation in teaching a foreign language is made by J. Catapano,
T. Dawe, L. Davies, А. Markova, T. Matis, Т. Kharchenko and others. The issue of
implementing the innovative multimedia technologies while studying English is
considered by both native and foreign scholars: I. Zymnia, S. Nikolaieva,
Т. Pakhomova, Yu. Hapon, V. Liaudis, E. Nosenko and others. Such psychologists,
scientists and teachers as V. Acieiev, Yu. Babanskyi, І. Bekh, І. Vasyliev, D. Elkonin,
А. Leontiev, S. Rubinshtein, L. Slavina and others state that the most important
aspect of modern education is forming learning motivation. The analysis of literary
and scientific sources confirms lack of complex studying of the mentioned
problem and the need to research some aspects.
Aim of the study. The aim of research is to consider the problem of
forming student positive motivation to learn foreign languages; to propose a
number of ways to motivate learners; to give tips on effective teaching English
and suggest methods for encouraging students in learning a foreign language.
Research methods. Taking into account the specifics of the aim such
methods as pedagogical observation, study, analysis and generalization of pedagogical experience, literary and scientific sources are used in this study. It allowed
obtaining reliable data and making full conclusions; getting to the essence of the
outlined problem and passing logically from the general idea to specific one.
Results. Increasing international relations of Ukraine provide
internationalization of all aspects of public life. A foreign language is necessary
in different fields of human activity. It is an effective factor in socio-economic,
scientific-technical and general cultural development of society.
Learning English is a difficult and lengthy process that requires patience,
strong concentration and to feel confidence in its successful completion. In
order to achieve serious learning results, every student needs motivation, in
fact without it the initial enthusiasm passes very quickly and studying the
language turns into a routine.
Therefore, when students begin to master the language, they must clearly
recognize needs and opportunities that can be opened before them. Knowing
language helps to develop intellectual potential, expand the world view,
professional growth, respect and recognition among friends and colleagues.
One of the strongest motivation factors for continuing language learning
is awareness of future prospects. In fact nothing does not motivate so
perfectly, as a positive result in performing any activity. Gradually, progress will
become more noticeable, and further learning will only be a pleasure.
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Mastering the material performs faster with each new lesson, and, therefore,
learning the language will be more effectively.
It is important to remember that motivation is a powerful psychological
tool, because it helps not to stop moving forward, but to persevere towards a
goal and to overcome all the difficulties in learning English.
Motivation is interests, needs, aspirations, emotions, persuasions, ideals,
settings that encourage learners to work. Motivation promotes student learning
initiative and love to study, encourages to act with maximum energy in different
learning situations. In the methodological literature there are lots of theories of
learner motivation, but for the teacher it is important to master the ways to
create such learning environment in which students feel an internal need to learn.
It is found out that even the best students have days when they are not
motivated for learning. So, the main teacher’s purpose is to turn this routine
into successful activity in their perspectives. In this research such ways to
motivate students today are proposed.
1. Encourage students to visualize their success. Learners perform
expectations that everyone around them communicate. It does not imply that
every student will be excellent on every test is done. It means that if teachers
tell students that they are failure, they will fail. If teachers tell the same
students that they will succeed, such result will be found. At every stage of the
study a teacher should encourage students that they are making progress in
their language learning. Show them the areas in which you see progress and
improvement of knowledge. For fields in which a student efforts, try to depict a
situation of what success will look like. Encouraging students to visualize their
success will aid them in accomplishing goals a teacher set before them.
2. Implement all learning styles. Another way to motivate students is to be
sure we are teaching to all learning styles in lessons. It is incredible to expect
learners to be successful and motivated if the only instruction comes from reading
a coursebook. Also, a kinesthetic learner will be frustrated listening to a teacher’s
lecture class after class. Make sure, as you plan your lessons that you implement
all learning styles in the classroom. If you follow this item, you will engage learners
who might otherwise struggle to pay attention in lessons (Dawe, 2018).
3. Bring additional resources to the class. Motivating students is as simple
as changing learning materials. As a rule, education institutions choose a
curriculum that is expected to follow by every teacher at lessons. If it is true, it
does not mean that a teacher cannot use additional resources in a class. Learners
are sometimes tired by the styles or approaches of proposed curriculum of
authors. Implementing new resources into the lesson will re-engage students who
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are tired by certain learning materials. Also it will motivate those learners who are
already having success in the appointed curriculum.
4. Use individual methods for every student. When a student is outside
the class, it’s a good opportunity for a teacher to analyze what means, methods
and techniques were implemented in the lesson. Although some activities may
be good for most learners, there will be students who do not interact with
these means and methods and who feel uncertainty when a teacher uses them
in a lesson. If it happens think of the methods which are used and look for
alternative. Despite of some difficulties that exist in the classroom of foreign
language learners, a teacher can take efforts to avoid such methods when it is
possible to help students doing better at lessons. Also it will help a teacher to
be deliberate about using an amount of methods in the class and further
involving all of them (Catapano, 2017).
5. Take the class beyond the classroom walls. Changing learning
environment can also be the thing that reluctant learners need to feel new
motivation. Trips made by students to study something at first hand are always a
good idea to learn in a practical way, but if that is not possible, a teacher can take
students outside the class (e.g. a class meeting in the gallery; cinema; library;
bank; café; shop, etc.). It is found out that daily class aims are achieved even if the
teacher takes students outside the class. Organize students to research at the
library, communicate at the cinema (café; shop, etc.), or listen to native foreign
speakers in public places (e.g. public organizations for studying foreign languages).
A foreign language to be learned and mastered always exists, so meet learner’s
speaking, listening, and reading aims outside the education institution walls.
6. Tell students your expectations and standards for learning. Giving
students responsibilities in learning is an important factor of teaching foreign
languages. Without knowing information on terms and evaluation, many learners
would never have self-motivation that is required for learning a language
successfully. A teacher must be well-defined with students telling them
expectations for learning. It is important to be sure that learners know terms for a
project’s ending and a system of evaluating this project. The teacher may also
determine prospective assessments with students who have more advanced level
(Teach Thought Staff, 2017). When a teacher and students clarify features of
evaluation they sign an agreement that defines the requirements for receiving
“excellent” and “good”. It is noteworthy that the teacher should not give
requirements for lower assessments. The learners choose which mark to receive
in the class and then they have to perform proper requirements completely. From
the beginning of studying students know what they need to achieve and they
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recognize that their success fully depends on themselves. This fact will help
learners to be self-motivated and involve themselves into learning activity.
7. Change style and authority. Some students have stressful behavior
when they come to a lesson. For some teachers they misconduct constantly,
but a skilled teacher can help them to cope with this uncertainty, can break
learners out of this state by bringing fresh impacts into the class (e.g. inviting
native speakers; changing classes for a period with a fellow teacher; holding
TED-talks conference or teleconference, etc.). Changing style and authority,
even for a short time, may be enough to bring some motivation to students
who get used to teacher’s style and perspectives (Catapano, 2017).
8. Use the spirit of competition. Another method to motivate learners is
implementing the spirit of competition. It does not mean to inform students
about their marks publicly or otherwise embarrassing them, but there are lots of
ways to encourage a friendly spirit of competition among learners. For example, a
teacher can use games for revision learning materials, motivating and involving
students into studying foreign languages; or can also group learners into teams
and put challenge. It is important to use the right level of challenge, i.e., offer a
variety of fun and challenging activities. Who can make a music video or design a
poster to explain a grammar point? Which team can find the most original
examples of the studied grammatical structure in texts of fiction? Who can write
the most amusing essay with topic vocabulary or deliver a speech? So, the teacher
has lots of opportunities to create the spirit of competition into learning activity.
9. Give rewards to students. As a rule, giving rewards is also the
motivational method for learners. A teacher should tell students about praising
them, if the most of them get higher marks on a test or write essays successfully
they will go to the cinema, café, pizzeria, have a picnic in the forest, park or on the
river bank, etc. Sometimes for keeping learner’s motivation it can be enough to
use a sticker as a smile on a student’s copybooks. To praise students the teacher
can design special rewards according to learner’s personality. It is always pleasant
for students to get assessments for well done work, and all rewards are enjoyable
things for great success (Davies, 2018).
10. Be firm with the class. It is proved that means of positive motivation
are more effective for stimulating students to foreign language activities.
However, do not forget about negative motivation. Students usually study well
not because of the fear of punishment, but because they like to do it or their
responsible attitude to learning activity, that is, because of self-motivation. But
sometimes it is impossible to perform without punishment. When student selfmotivation is low and methods of encouraging do not work, it is necessary to
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appeal to punishment as to the extreme degree of influence on the unmotivated
learner, and thus impact both on one student and indirectly on other students
(e.g. keep students (a group) after classes; talk to student’s parents if it is possible
and necessary, etc.). Negative motivation is most needed where there are clear
rules that require control. The peculiarity of negative motivation is that not the
desire to achieve something better forces the student to act, as in positive
motivation, but the desire to avoid trouble. So, negative means of motivation
perform indirectly. In addition, means of punishment are demonstrative and
therefore impact both on the unmotivated student and the whole class.
Everyone who studies foreign languages recognizes that teachers work
hard to help their students to master languages fluently and have progress in
their language learning. Teachers develop curriculum, present teaching
materials in enjoyable, creative and engaging ways and try to use different
practical language tasks. But sometimes it means nothing if students are
unmotivated for learning. So, it is very important to involve students into their
own language activities. In this research it will be proved that motivating
students is easier than it might be. It is proposed some effective ideas for
learners that can show the difference between students who don’t care of their
knowledge and ones who are really eager to change their own education.
Dealing with a group of motivated students is much easier and more
interesting but it is also a great work for a teacher. So, the teacher should
follow such tips for keeping students motivated.
1. Let students know aims and objectives of learning. Creating a syllabus
curriculum at the beginning of studying is that teachers have to do in any case.
For some teachers it helps to organize lessons in a planned way. If a foreign
language is taught to learners at initial stage, a written syllabus may not be the
best way for interaction between a teacher and students, but the teacher can
still let learners to know directions of language learning. Actually the teacher
can give them this information using mind mapping for each lesson. If it is
necessary, create a weekly or monthly mind map in the classroom with aims
and objectives for learning (Lobachova, 2016, p. 315). Such actions will help
students to recognize what a teacher expects of them each day. When learners
know teacher’s perspective, they are more likely to involve into learning
activity and feel a sense of achievement those goals are met, and this fact will
increase students’ motivation to do well in the classroom.
2. Present directions for learning. It should be mentioned that to know only
rules and tasks but not to know how to use them is not enough to perform such
activities, that is, students must have directions for actions. So, as soon as the plan
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and the proper resources are chosen and demonstrated, a teacher needs to show
learners the way to act. When students interact in their native language, such act
of communication performs without conscious efforts. But it does not happen
when learners communicate in a foreign language because they have to think
about their actions and what they say and how they use a foreign language. So, a
teacher’s aim in foreign language teaching is to show students the mechanism of
language work and encourage them to implement their knowledge. Sometimes
learners will not know how to use the techniques a teacher has made available in
the lesson until they will not be shown. Instead of proposing general tasks (e.g. do
exercises on proper tense or right grammatical construction, on prepositions of
place, time, etc.), skilled teachers present their students clearly where to search
such exercises. The teacher mostly offers specific language tasks and showing
learners useful Internet resources, successful learning methods and effective ways
to practice foreign language skills will help students to perform well in this activity.
Also the teacher can suggest them the list of scientific books and journals,
channels, TV programs, shows or podcasts that will be easy to understand and
help learners to improve language skills. So, students will feel more confident in
their activity and it will help them in foreign language studying when they
recognize correctness of their own actions. Thus, learners will be more motivated
to continue these activities and perform others proposed by the teacher (Teach
Thought Staff, 2017).
3. Propose students what they need for studying. To let students know
aims and perspective of learning is a good idea, but this information will not help
learners if they don’t have proper resources for successful activity in the lesson.
So, it is necessary to have the right methods and environment for students. A
teacher cannot expect students to do well at listening activity if there are no any
listening resources for such studying, or if learners have not got books (e-books,
the Internet) as information materials they will not be able for constructive
research. It is proved that to provide students’ needs a teacher can take them to
the library or invite English speakers to create foreign language environment.
Before each lesson the teacher should think and inform students about their
achievements. Also learners have to know about what they need to accomplish
these objectives. In addition, the mind map should be created for successful and
complete students’ learning activity. If teachers follow these instructions, learners
will avoid disappointment and stay more motivated in their language learning.
4. Think about your learning style. It is known that the most motivated
students always feel their importance in learning activities and teachers make
everything possible for their studying. It depends on teacher learning styles.
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The specific approach to every student has great importance because not all
learners have the same success and study the same way in proposed learning
activity planned for them. That’s why using as many different learning styles as
possible in lessons will give the teacher the most motivated students. It means
that it is necessary to think about learners who require different approaches
and methods for learning. When students know that the teacher makes efforts
to satisfy everyone’s learning needs, they will respond with mutual actions and
become the most knowledgeable learners (Lobachova, 2016, p. 320).
5. Personalize your teaching. Personalized approach and tasks
modifications can do a lot when it concerns students’ motivation. Despite the
number of students in the class, there will always be those who will be interested
in achieving a high level of knowledge. Teaching students on their own the
teacher has to show that he/she is worried about their successes and is ready to
go together through all the difficulties of learning. When it is possible, spend time
to each learner during the lesson. The teacher can do this while other students
perform independent or group work. During individual work with each learner the
teacher should find out what is difficult for them and offer to help solving
complicated tasks. Personalized approach to each learner might also mean
spending time outside of the classroom (Dawe, 2018). The teacher can propose
after classes help to students who need it. It indicates that teachers take care of
their learners. The teacher can use modifying tasks or make homework easier or
flexible to help students achieve success. It is important to get creative with tasks
modifications and encourage learners to share their opinions. It does not mean
that teachers have to accept all of their thoughts, but by interacting the teacher
should be able to choose a decision pleasant for both of you.
6. Make a group effort. It is known that every student in the classroom
also plays a responsible role in motivating other learners. There are students in
the class who are worried about the skills of their speech, about its permanent
improvement, but there are those who are concerned only with assessments.
The teacher should try to unite (to form the most effective groups and teams
perhaps according to similar aims and attitudes, skill levels, etc.) these groups
for working productively together, it will help learners to motivate one
another. In any case, involving students into group activities and encouraging
them to help each other in foreign language learning will play an essential role
in learning activity. It also means that the teacher should propose these kinds
of activity where learners will need their partner to complete the task
successfully. This group work should also be evaluated. This way may be just
motivation for those students who need to focus on the given task.
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7. Recognize work well done. Despite the course of student studying to
praise them telling that they do the right thing means a lot. It is proved that
students, no matter how old they are, will be nice to hear words of praise for
their work well done or a positive assessment of their activities. When learners
know that their actions are appreciated by teachers and help them to reach set
aims, they are more motivated to enhancing efforts in the prospect career.
When students do something right, teachers will be able to praise students in
many effective ways (e.g. do it with words “Excellent”, “Well done”, “Good
job”, etc.; to praise individually or in front of the whole class or other groups of
the institution, etc.). It is necessary to comment classwork, homework, tests,
essays and projects got from students. It will not only enhance confidence of
students, but also give them some experience that they can see and recognize
their achievements. And also students will want to get positive comments on
future tasks (Teach Thought Staff, 2017).
8. Use team building activities. Implementing team building activities is
another way to keep students motivated. This activity is specially organized work
aimed at uniting students, forming a strong spirit for successful achievements of
any goals. The teacher should encourage learners to build friendships with their
coursemates by including team building activities in learning. When students have
support directly in the classroom, they will become stronger and be able to
overcome all difficulties that rise before them. When there are students in the
class who do not build quickly relationships with their coursemates, the teacher
can try to match them with those who, in his/her opinion, will succeed in learning.
The teacher should stress on importance of friendships and have fun with one
another both in the classroom and out of lessons. This will help students to feel
themselves one big family, to raise the spirit of mutual respect, relations and help
and to achieve success in foreign language learning.
9. Support practicality in actions. The teacher should show learners how
the language that they know or learn has practical application for their
prospective career. Also teachers have to stress on perspective development of
personality in learning foreign languages and to emphasize how English can make
our life easier and change it. The motivational aspect can be the statement such
as English for a job and professional growth: to get well-paid job; read professional
literature in the original and use English-language sites; find business partners,
investors, customers at international exhibitions; take part in international
conferences, seminars and trainings, where high-level professionals discuss the
latest trends in different fields, share experience and consider future perspectives
about development, etc. (Dawe, 2018). English will be useful in everyday life and
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will give an opportunity to get an education of an international level; move to live
abroad; watch films in English, deeper understand the plot of the film, listen and
understand English-language songs; play games, use applications and computer
programs in English; make purchases in international online stores, etc. So, when
teachers make practical student activity and show learners how their success will
help them in real life, students will see a lot of perspectives and study more
consciously. When learners recognize their present efforts getting success in the
future, they will work hard in their English learning.
Conclusions. Choice of the most appropriate methods, forms and means
of organizing learning activity, effective combining and consistency of using,
creating the most favorable conditions, team and individual methods of
teaching English are basis for the formation of positive students’ motivation,
enable acquisition of the original foreign language learning material and go
beyond proposed information.
In the article the following ways of motivating students are considered:
motivating success through constructive communication; using traditional and
innovative teaching methods while teaching a foreign language; individual
approach (teaching method) to each student; engaging life communication
situations; determining clear terms and levels of language learning for
students; changing the teaching style in the class to uncover students’ hidden
potential; prediction of the final result.
Advice on active English learning for motivated students is given:
1) encourage students to visualize their success; 2) implement all the learning
styles; 3) use individual methods for every student; 4) bring additional
resources to the class; 5) engage life communication situations; 6) take the
class beyond the classroom walls; 7) tell students expectations and standards
for learning; 8) change in style and authority; 9) use the spirit of competition;
10) give rewards to students; 11) be firm with the class.
The ways for keeping students motivated while teaching a foreign language
are offered: 1) let students know goals and objectives of learning; 2) give students
what they need; 3) present direction for learning; 4) think about your learning
style; 5) recognize work well done; 6) personalize teaching; 7) make a group
effort; 8) use team building activities; 9) support practicality in actions.
In further articles it is planned to consider innovative methods and
means in teaching foreign languages in higher education institutions.
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АНОТАЦІЯ
Лобачова Ірина. Умови формуваннѐ позитивної мотивації студентів до вивченнѐ
іноземних мов.
У статті розглѐнуто низку способів мотивації студентів до вивченнѐ
іноземної мови. З’ѐсовано, що використаннѐ практично корисних методів, прийомів і
засобів організації навчальної діѐльності, їхню доцільне поюднаннѐ, створеннѐ
найбільш сприѐтливих умов, застосуваннѐ командних та індивідуальних форм
роботи в навчанні англійської мови ю підґрунтѐм длѐ формуваннѐ позитивної
мотивації студентів. Такий підхід дозволѐю забезпечити ефективне засвоюннѐ
оригінального іншомовного матеріалу та підтримати зацікавленість у вивченні
іноземної мови. Доведено, що мотиваціѐ студентів залежить від чітко окреслених
цілей, нагальних потреб, кар’юрного зростаннѐ, мотивів, заохоченнѐ,
опосередкованого впливу викладача та застосуваннѐ тих навчальних методів, ѐкі
найбільше сприѐять мотивації.
Мета розвідки – дослідити проблему формуваннѐ позитивної мотивації
студентів у вивченні іноземних мов; запропонувати шлѐхи заохоченнѐ студентів до
вивченнѐ англійської мови та способи підтримки мотивації в навчальній діѐльності.
Ураховуячи специфіку мети, у статті використано такі методи
дослідженнѐ, ѐк педагогічне спостереженнѐ, вивченнѐ, аналіз та узагальненнѐ
педагогічного досвіду і літературно-наукових джерел, що дозволило зробити
ґрунтовні висновки й дістатисѐ до сутності окресленої проблеми.
Розглѐнуто такі шлѐхи мотивації студентів щодо ефективного вивченнѐ
англійської мови: заохочувати студентів до візуалізації їхнього успіху; використовувати
всі можливі стилі навчаннѐ; застосовувати індивідуальні методи навчаннѐ; залучати
додаткові навчальні ресурси; практикувати життюві ситуації спілкуваннѐ;
організовувати навчальну активність за межами аудиторії; чітко визначати терміни й
рівні вивченнѐ мови; прогнозувати кінцевий результат; змінявати стиль навчаннѐ в
аудиторії, щоб розкрити прихований потенціал студентів тощо).
Запропоновано способи підтримки мотивації студентів під час викладаннѐ
іноземної мови: дозволити студентам знати цілі та завданнѐ навчаннѐ; дати їм те,
що потрібно; показати напрѐми в навчанні; відзначити успіхи та добре виконану
роботу; персоналізувати навчаннѐ; використовувати тімбілдинг; скеровувати
студентів на практичне застосуваннѐ здобутих знань тощо).
У подальших дослідженнѐх заплановано розглѐнути інноваційні методи та
засоби навчаннѐ іноземних мов у ЗВО.
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РЕЗЮМЕ
Лобачева Ирина. Условиѐ формированиѐ положительной мотивации студентов
к изучения иностранных ѐзыков.
В статье рассмотрен рѐд способов мотивации студентов к изучения
иностранного ѐзыка. Определены инструкции по эффективному обучения английскому
ѐзыку и предложены пути побуждениѐ студентов к иноѐзычной учебной деѐтельности.
Выѐснено, что мотивациѐ студентов зависит от определенных целей, насущных
проблем, карьерных перспектив, поощрениѐ, мотивов, опосредованного воздействиѐ
преподавателѐ и использованиѐ всего арсенала учебных средств, наиболее
способствуящих мотивации. Доказано, что использование различных методов, форм и
средств организации учебной деѐтельности, создание благоприѐтных условий во времѐ
обучениѐ английскому ѐзыку способствуят формирования положительной мотивации
студентов и позволѐят обеспечить эффективное усвоение аутентичного
иноѐзычного материала.
Ключевые слова: мотивированный студент, поощрение, иноѐзычнаѐ учебнаѐ
деѐтельность, коммуникативнаѐ ситуациѐ, методы обучениѐ, мотивациѐ, награда,
стиль обучениѐ, тимбилдинг.
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ВИКОРИСТАННЯ ГЛОСАРІЮ ПРИ ФОРМУВАННІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
У статті досліджено важливі аспекти формуваннѐ інформаційної
компетентності іноземних студентів при навчанні математичних дисциплін у
педагогічних університетах. Обґрунтовано доцільність упровадженнѐ білінгвального
навчаннѐ при формуванні інформаційної компетентності іноземних студентів;
описано методичні особливості використаннѐ в навчальному процесі словника
математичних термінів (глосарія) ѐк одніюї з форм білінгвізму. Виділено складові
інформаційної компетентності студентів фізико-математичного факультету
педагогічного університету та схарактеризовано рівні її сформованості.
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іноземні

студенти,

Постановка проблеми. Запорукоя успішного розвитку кожної країни ю
наѐвність інтелектуальних кадрів, що визначаю пріоритетним напрѐмом підготовку фахівців у галузі фізико-математичної освіти. Глобалізаціѐ сучасного
суспільства обумовляю міжнародний характер освіти, її інтернаціоналізація
(Сбруюва та Козлов, 2016), що виражаютьсѐ в зростанні академічної
мобільності студентів. Значно посиляютьсѐ тенденціѐ отриманнѐ вищої освіти
за кордоном. Збільшеннѐ частки іноземних студентів спостерігаютьсѐ й у
закладах вищої освіти України, зокрема, в педагогічних університетах.
Досвід навчаннѐ математики туркменських студентів на фізикоматематичному факультеті Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка свідчить, що серед основних проблем
переважаять такі, ѐк: слабка математична підготовка, погані знаннѐ
загальновживаної математичної термінології та позначень; відсутність
навичок самоосвіти, пошуку необхідної інформації (невміннѐ працявати з
підручниками, задавати параметри пошуку в пошукових системах); слабка
мотиваціѐ до навчаннѐ; труднощі при збереженні отриманої інформації;
погане володіннѐ українськоя мовоя.
Ми вважаюмо, що успішне навчаннѐ туркменських студентів буде
зумовляватисѐ,
насамперед,
сформованістя
їх
інформаційної
компетентності. При цьому природнім ю впровадженнѐ білінгвального
навчаннѐ, але даний процес вимагаю розв’ѐзаннѐ низки питань, пов’ѐзаних із
його організаціюя, визначеннѐм цілей, оцінкоя результатів і соціальнопсихологічноя адаптаціюя студентів. Це передбачаю необхідність глибокого
вивченнѐ, подальшої розробки форм і методів білінгвального навчаннѐ та
напрацяваннѐ відповідної методики викладаннѐ фахових математичних
дисциплін при підготовці іноземних студентів з урахуваннѐм наѐвного
позитивного педагогічного досвіду.
Аналіз актуальних досліджень. В умовах швидкого та значного
збільшеннѐ кількості інформаційних ресурсів одним із пріоритетних
завдань сучасного інформаційного суспільства ю підготовка спеціаліста з
високим
рівнем
сформованості
інформаційної
компетентності.
Дослідженнѐм цього питаннѐ займаятьсѐ вчені різних країн світу, зокрема
кафедра інформаційної грамотності державного університету Каліфорнії
(Patti, et al.), О. Барановська, М. Головань, А. Зав’ѐлова, В. Недбай,
О. Зайцева, А. Хуторський, Д. Єланцев та інші.
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Проблеми білінгвального навчаннѐ розглѐдаятьсѐ ѐк зарубіжними,
так і вітчизнѐними науковцѐми в контексті підготовки фахівців різних
галузей. Теоретичні основи білінгвізму знайшли відображеннѐ у працѐх
таких науковців, ѐк Є. Верещагіна, М. Михайлова, В. Маккеѐ, М. Певзнера,
І. Турмана, А. Ширіна. Серед досліджень щодо проблем та перспектив
упровадженнѐ білінгвального навчаннѐ в освіту слід виокремити роботи
М. Фарелла, Метцнера (Metzner), В. Хецин, Г. Александрової, Л. Пліювої,
З. Смирнової,
І. Білецької,
Т. Боднарчук,
І. Зозулі,
К. Ігнатенко,
С. Ситнѐківської, О. Усенко, В. Гаманяк, Л. Бондаренко, А. Гусака,
А. Ковальчук та ін. В Україні педагогічні дослідженнѐ білінгвальної
починаятьсѐ з 90-х років ХХ століттѐ (Бондаренко та Чорнобай, 2018).
На думку Я. Поченяк, іноземна мова повинна бути не лише об’юктом,
але й засобом навчаннѐ (Поченяк, 2012), а дослідженнѐ М. Фарелла
(Farrell, 2011) підтверджуять позитивний вплив білінгвізму на розвиток
інтелектуальних здібностей при вивченні фізики та математики.
Однак, варто зауважити, що в сучасній педагогічній науці детально
вивчені окремі аспекти білінгвальної освіти, але цілісної концепції поки що не
сформовано. Подальшого дослідженнѐ потребуять і питаннѐ, пов’ѐзані з
особливостѐми впровадженнѐ білінгвізму при навчанні іноземних студентів у
педагогічних університетах України, зокрема, майбутніх учителів математики.
Мета статті – визначеннѐ принципів навчаннѐ математичних
дисциплін та обґрунтуваннѐ доцільності впровадженнѐ білінгвального
навчаннѐ при формуванні інформаційної компетентності туркменських
студентів у педагогічних університетах; описаннѐ методичних
особливостей використаннѐ словника математичних термінів (глосарія) ѐк
одніюї з форм білінгвізму в навчальному процесі.
Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети були використані теоретичні та
емпіричні методи дослідження. Теоретичні методи охопляять аналіз
науково-методичної літератури длѐ узагальненнѐ й систематизації
результатів із проблеми дослідженнѐ; емпіричні – педагогічне
спостереженнѐ за навчально-виховним процесом відповідно до проблеми
дослідженнѐ, узагальненнѐ власного педагогічного досвіду та досвіду
колег з інших закладів вищої педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасноя тенденціюя в системі вищої
освіти України ю збільшеннѐ контингенту іноземних студентів. Зокрема, за
останні 5 років на фізико-математичному факультеті Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка значно зросла кількість
іноземних студентів – громадѐн Туркменістану. Особливістя організації
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навчального процесу ю те, що вони відразу інтегруятьсѐ в академічні групи
разом із українськими студентами. Це викликаю певні труднощі ѐк у навчанні
самих студентів, так і в роботі викладачів. Аналіз досліджень колег та власний
досвід свідчать, що розв’ѐзаннѐ цих проблем, насамперед, пов’ѐзане з
усуненнѐм відмінностей функціонуваннѐ систем шкільної та вищої
педагогічної освіти України та країни, з ѐкої приїхав студент на навчаннѐ, та
підвищеннѐм до належного наѐвного рівнѐ його базової академічної
підготовки і здатності до самоосвіти. Крім того, важливим ю питаннѐ щодо
соціально-психологічної адаптації іноземних студентів, що вклячаю
лінгвістичний, етнокультурний і фінансовий аспекти та особистісну безпеку.
Ми вважаюмо, що визначальним фактором у подоланні зазначених
проблем ю, насамперед, формуваннѐ інформаційної компетентності
іноземних студентів – майбутніх учителів математики. Понѐттѐ інформаційної
компетентності науковцѐми трактуютьсѐ по-різному. Поділѐячи думки
А. Хуторського (Хуторской, 2003) та Д. Єланцева (Еланцев), під
інформаційноя компетентністя ми будемо розуміти інтегративну ѐкість
особистості, що ю результатом діѐльності по відношення до інформації з
різних предметних галузей, і виѐвлѐютьсѐ у здатності до пошуку, аналізу та
відбору необхідної інформації, її обробки, збереженнѐ та передачі.
У структурі інформаційної компетентності іноземних студентів
фізико-математичного факультету педагогічного університету ми
виділѐюмо такі складові:
- термінологічну (володіннѐ символікоя та термінологіюя математичних
дисциплін, розуміннѐ взаюмозв’ѐзків між ними);
- технологічну (володіннѐ різними засобами пошуку, обробки,
збереженнѐ та передачі інформації);
- навчально-організаційну (здатність до використаннѐ інформаційнокомунікаційних технологій щодо організації навчальної діѐльності при
вивченні математичних дисциплін).
Узагальняячи сучасні педагогічні дослідженнѐ, виділимо такі
напрѐми діѐльності викладачів щодо формуваннѐ інформаційної
компетентності іноземних студентів:
- навчити ефективно працявати з інформаціюя при різних формах її
поданнѐ;
- розкрити технологічні можливості сучасних комп’ятерних засобів та
програмного забезпеченнѐ в навчальній діѐльності;
- показати різні аспекти прикладного застосуваннѐ сучасних
інформаційних та комп’ятерних технологій.
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У процесі навчаннѐ математичних дисциплін іноземних студентів
формуваннѐ інформаційної компетентності спираютьсѐ на використаннѐ
певного комплексу принципів, ѐкий вклячаю принцип візуалізації інформації,
принцип інваріантності математичних знань по відношення до мови
навчаннѐ, принцип повторяваності математичної термінології, принцип
індивідуалізації в організації навчального процесу, принцип мотивації
(Козырева и др., 2017). Відповідно до напрѐмів діѐльності із формуваннѐ
інформаційної компетентності іноземних студентів, їх реалізаціѐ відбуваютьсѐ
через упровадженнѐ білінгвального навчаннѐ, що ґрунтуютьсѐ на
одночасному використанні державної мови та мови-партнера і враховую
соціально-культурний контекст щодо комунікацій в країні отриманнѐ вищої
освіти (Степанѐн, 2017; Боднарчук, 2013). При навчанні туркменських
студентів на фізико-математичному факультеті в Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка такоя мовоя ю російська,
що обумовлено етнокультурноя специфікоя країни проживаннѐ.
Математика маю своя універсальну символіку, вона менше за інші
науки залежить від знаннѐ мови. Тому при вивченні математичних
дисциплін використаннѐ мови-партнера спрѐмоване, перш за все, на
розуміннѐ та засвоюннѐ термінологічної бази, на роботу з математичними
текстами, пошук необхідної інформації в різних джерелах.
Інтенсифікація навчаннѐ математичних дисциплін іноземних студентів
і формуваннѐ основ їх інформаційної компетентності при білінгвальному
підході забезпечую впровадженнѐ в практику спеціальних програмнопедагогічних розробок. Одним із таких методичних засобів ю глосарій з математичних дисциплін. Він сприѐю формування в кожного студента необхідної
термінологічної бази, спонукаю студентів-іноземців до пошуку навчальної
інформації та дозволѐю встановлявати свій власний темп навчаннѐ.
У глосарії мовоя символів і російськоя подано необхідну
математичну символіку з транскрипціюя її читаннѐ, основні понѐттѐ та їх
означеннѐ, важливі математичні твердженнѐ відповідно до розділів та
робочої програми дисципліни. Але, крім предметно-змістового аспекту,
при викладі матеріалу особлива увага приділена мовному і врахована
лінгвістично-синтаксична складність написаннѐ тексту.
Длѐ зручності пошуку потрібної інформації в кінці посібника
наведено алфавітний покажчик термінів українськоя, російськоя,
туркменськоя мовами. Використаннѐ саме трьох мов дозволѐю іноземним
студентам швидше адаптуватисѐ та вклячитисѐ в навчальний процес, де
викладаннѐ ведетьсѐ українськоя.
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Крім того, вивчення математичних дисциплін кожним іноземним
студентом, установлення комунікацій «студент-студент», «студентвикладач» та його соціалізації в даній спільноті буде значно сприѐти
складаннѐ персонального словника. Така робота стимуляю до
використаннѐ різних пошукових систем щодо перекладу, вимови та
значеннѐ необхідних слів, словосполучень тощо.
Відповідно
до
запропонованої
структури
інформаційної
компетентності виділѐюмо чотири рівні її сформованості: низький,
середній, достатній та високий. Схарактеризуюмо складові сформованості
інформаційної компетентності іноземних студентів педагогічного
університету при вивченні математичних дисциплін (див. табл. 1).
Таблицѐ 1
Характеристика рівнів сформованості інформаційної компетентності
іноземних студентів педагогічного університету (на прикладі фізикоматематичного факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка)
Рівень
сформованості
Низький

Середній

Достатній

Високий

Характеристика рівня
Знаннѐ математичної символіки та термінології ю
фрагментарними й несистемними, студент на елементарному рівні
володію вміннѐми здобувати та опрацьовувати інформація (маю
слабке уѐвленнѐ про можливості використаннѐ ІКТ длѐ пошуку
даних та їх опрацяваннѐ; знаю основні прийоми роботи з
програмним забезпеченнѐм загального призначеннѐ, але потребую
незначної сторонньої допомоги); зазнаю труднощі при самостійній
роботі з інформаціюя та потребую допомоги викладача
Знаннѐ студента відповідаять репродуктивному рівня, що
передбачаю відтвореннѐ ним навчальної інформації, операцій, дій,
засвоюних у процесі навчаннѐ. Він маю комплексні уѐвленнѐ про
можливості ІКТ щодо опрацяваннѐ інформації; володію основними
прийомами роботи з програмним забезпеченнѐм загального призначеннѐ та математичними пакетами, умію застосовувати їх із незначноя
сторонньоя допомогоя. Організаціѐ самостійної роботи студента з
інформаціюя відбуваютьсѐ, в основному, за заданим алгоритмом і під
керівництвом викладача, але іноді не досить чітко та швидко
Студент маю системні знаннѐ з математичних дисциплін,
здійсняю самостійне реконструктивне їх відтвореннѐ; умію
аналізувати та поѐснявати не тільки результат, а й процес його
одержаннѐ. Він вільно володію ІКТ длѐ пошуку та опрацяваннѐ
інформації, умію доцільно застосовувати програмне забезпеченнѐ
длѐ розв’ѐзуваннѐ навчальних завдань, однак виѐвлѐю при цьому
деѐку невпевненість при нестандартних ситуаціѐх. Самостійна
робота студента з інформаціюя організована на належному рівні,
але їй не вистачаю елементів творчості
Знаннѐ студента з математичних дисциплін ю глибокими та
системними, їх відтвореннѐ відбуваютьсѐ з елементами
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перетвореннѐ та кодуваннѐ. Наѐвність дослідницького характеру
навчальної діѐльності студента спонукаю його до пошуку власного
способу дій при розв’ѐзуванні поставленого завданнѐ. Він виѐвлѐю
повну самостійність при виборі та застосуванні ІКТ длѐ отриманнѐ
об’юктивно нової інформації, володію основними прийомами
роботи з програмним забезпеченнѐм і доцільно застосовую їх; маю
навички управліннѐ інформаційноя системоя в нестандартних
ситуаціѐх. Студент умію розроблѐти нові способи діѐльності щодо
отриманнѐ та опрацяваннѐ інформації, він володію вміннѐми
змінявати стратегії навчаннѐ

Длѐ визначеннѐ рівнів сформованості інформаційної компетентності
туркменських студентів при вивченні математичних дисциплін на фізикоматематичному факультеті СумДПУ імені А. С. Макаренка проводилосѐ
тестуваннѐ в три етапи: на початку вивченнѐ курсу (длѐ встановленнѐ
вихідних знань та початкового рівнѐ), у середині курсу (длѐ проміжної
рефлексії та корекції), у кінці курсу (длѐ виміряваннѐ набутого рівнѐ).
Отримані результати тестуваннѐ показали позитивну динаміку у
формуванні їх інформаційної компетентності.
Висновки та перспективи подальших наукових пошуків. Поюднаннѐ
теоретичного аналізу наукових досліджень із даного питаннѐ та власного
досвіду роботи з туркменськими студентами дозволило зробити висновок,
що формуваннѐ інформаційної компетентності іноземних студентів у
процесі навчаннѐ математичних дисциплін у педагогічних університетах ю
комплексноя проблемоя. Її розв’ѐзання сприѐю вибір білінгвального
навчаннѐ ѐк ефективної форми їх фахової підготовки та соціальнопсихологічної адаптації.
На нашу думку, подальшої розробки потребуять методичні аспекти
впровадженнѐ різних форм і методів білінгвального навчаннѐ з
урахуваннѐм етнокультурних особливостей та рівнѐ математичної
підготовки іноземних студентів.
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РЕЗЮМЕ
Мартыненко Елена, Чкана Ярослав. Использование глоссариѐ при
формировании информационной компетентности иностранных студентов при
изучении математических дисциплин в педагогических университетах.
В статье рассмотрены важные аспекты формированиѐ информационной
компетентности иностранных студентов при изучении математических дисциплин в
педагогических университетах. Обоснована целесообразность использованиѐ
билингвального обучениѐ при формировании информационной компетентности
иностранных студентов; дано описание методических особенностей использованиѐ в
учебном процессе словарѐ математических терминов (глоссариѐ) как одной из форм
билингвизма. Выделены компоненты информационной компетентности студентов
физико-математического
факультета
педагогического
университета
и
охарактеризованы уровни ее сформированности.
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SUMMARY
Martynenko Olena, Chkana Yaroslav. Use of a glossary in the formation of
information competence of foreign students in teaching of mathematical disciplines in
pedagogical universities.
The growth of academic mobility of students is a characteristic trend of contemporary
society, which is conditioned by the international character of education. An increase in the
share of foreign students is also observed in pedagogical universities of Ukraine.
The experience of teaching mathematics of Turkmen students at the Faculty of
Physics and Mathematics of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
suggests that there is a number of problems related to their mathematical training,
ethnocultural features and adaptation in a foreign-speaking society. We believe that in this
context, it is important to work on the formation of the informational competence of foreign
students. Under the informational competence we will understand the integrative quality of
the individual, which is the result of activities in relation to information from various subject
areas, and manifests itself in the ability to search, analyze and select the necessary
information, its processing, preservation and transmission.
The existing positive pedagogical experience of bilingual education suggests that its
use in the teaching of professional mathematical disciplines is an important aspect of the
formation of the informational competence of foreign students.
The purpose of the article is to substantiate the expediency of introducing bilingual
education in the formation of the informational competence of Turkmen students in pedagogical
universities; description of methodological peculiarities of the use of the mathematical
terminology dictionary (glossary) as a form of bilingualism in the educational process.
In teaching mathematical disciplines of foreign students the formation of information
competence is based on the use of a certain set of principles and is ensured by the
introduction into the practice of special program-pedagogical developments.
One such methodological tool is a glossary of mathematical disciplines, in which the
language of symbols and in Russian provides necessary mathematical symbols with the
transcription of its reading, the basic notions and their definitions, important mathematical
statements in accordance with the sections and the work program of discipline. Its use
contributes to the formation of the necessary terminology base for each student, prompts
foreign students to seek learning information and allows them to set their own learning pace.
Generalization of the results of scientific-pedagogical research confirms the growth of
the general level of formation of information competence of Turkmen students.
Key words: information competence, foreign students, bilingual education, glossary,
mathematical disciplines.
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті представлено результати дослідженнѐ відношеннѐ студентів до
процесу фізичного вихованнѐ у стінах педагогічного університету на сучасному етапі
розвитку нашої держави. Аналіз анонімного анкетуваннѐ вказую, що длѐ покращеннѐ
процесу фізичного вихованнѐ у вищому педагогічному навчальному закладі необхідно
застосовувати низку факторів, представлених до розглѐду авторами опитуваннѐ,
серед ѐких респонденти виділили, на їхня думку, найбільш значущі, а саме:
підвищеннѐ фізичного навантаженнѐ, використаннѐ різноманітного спортивного
інвентаря та обладнаннѐ, створеннѐ належних умов длѐ різноманітної рухової
активності, постійного оновленнѐ матеріально-технічної бази.
Ключові слова: здоров’ѐ, студент, фізичне вихованнѐ, матеріально-технічне
забезпеченнѐ, фізичне навантаженнѐ.

Постановка проблеми. Здоров’ѐ населеннѐ, особливо підростаячого
поколіннѐ, ю постійноя проблемоя в Україні, що підкресляю і Указ
Президента України № 42 від 2016 р. «Про Національну стратегія з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життѐ – здорова націѐ» (Указ Президента
України…). Зокрема вказано, що «…результати всеукраїнського опитуваннѐ
свідчать, що на початку XXI століттѐ достатній рівень оздоровчої рухової
активності (не менше 4–5 занѐть на тиждень тривалістя одного занѐттѐ не
менше 30 хвилин) мали лише 3 % населеннѐ віком від 16 до 74 років,
середній рівень (2–3 занѐттѐ на тиждень) – 6 %, низький рівень (1–2 занѐттѐ
на тиждень) – 33 % населеннѐ. Длѐ більшої частини дорослого населеннѐ
характерноя ю гіпокінезіѐ. Серед дітей зростаю популѐрність малорухомого
способу проведеннѐ дозвіллѐ».
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Длѐ виконаннѐ завданнѐ стратегії держави щодо «формуваннѐ
ціннісного ставленнѐ янацтва та молоді до власного здоров’ѐ, покращеннѐ
фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуваннѐм вимог
майбутньої професійної діѐльності» (Указ Президента України…) і виникаю
потреба у виѐвленні ставленнѐ студентів закладів вищої освіти до занѐть
фізичним вихованнѐм під час навчального процесу.
Аналіз актуальних досліджень. У сучасних умовах в Україні склаласѐ
критична ситуаціѐ зі станом здоров’ѐ підростаячого поколіннѐ, де понад
90 % дітей різної вікової групи маять відхиленнѐ в стані здоров’ѐ,
незадовільна фізична підготовка – у 50 %. 61 % молоді віком 16–19 років
маять низький та нижче середнього рівень фізичного здоров’ѐ, а 67,2 % – у
віці 20–29 років. За останні п’ѐть років на 41 % збільшиласѐ кількість
молоді, ѐка відноситьсѐ за станом здоров’ѐ до спеціальної медичної групи
(Кузнюцова та ін., 2015; Сотник, 2013; Masliak et al., 2018).
Статистичні дані Н. А. Кулик та С. В. Гудим (2018) указуять, що
кожного року до закладів вищої освіти вступаять абітуріюнти із слабкоя
фізичноя підготовкоя та станом здоров’ѐ. Дослідженнѐ науковців
Є. П. Баліцької (Баліцька, 2013), М. М. Булатової, Ю. О. Усачової (Булатова
та Усачова, 2008) стверджуять, що потреби, мотиви та інтереси молоді в
галузі фізичної культури і спорту маять низький рівень позитивної
мотивації, що пов’ѐзано з віковими особливостѐми, темпераментом та
соціально-економічними умовами життѐ.
За даними науковців О. А. Томенка та С. А. Лазоренка (2010), рівень
фізичного здоров’ѐ студентської молоді Сумської області в закладах вищої
освіти знаходитьсѐ на незадовільному рівні: 63 % янаків маять низький
рівень, 29 % – нижче середнього, 8 % – середній рівень соматичного
здоров’ѐ, а серед дівчат – 65 % низький рівень, 30 % – нижче середнього,
5 % – середній рівень. Вище середнього й високий рівень соматичного
здоров’ѐ зафіксовано взагалі не було (Томенко та Лазоренко, 2010).
Також науковці (Кулик та Гудим, 2018; Постернак, 2015) свідчать про
високий рівень захворяваності студентської молоді на хвороби серцевосудинної, дихальної, ендокринної та інших систем організму, ѐкі вступаять до
закладів вищої освіти і з кожним роком зростаю кількість студентів, ѐкі
відносѐтьсѐ до спеціальних медичних груп. А фізична підготовленість
студентів основних груп перебуваю, переважно, на низькому та нижчому за
середній рівнѐх. Про прогресивне погіршеннѐ стану здоров’ѐ дитѐчого
населеннѐ України свідчать дані щорічних звітів Міністерства охорони
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здоров’ѐ за 2005–2012 рр. Так, захворяваннѐ зросли на 6,9 %, первинна
захворяваність – на 10,6 % (Поташняк, 2014).
Питаннѐ здоров’ѐ молоді, ѐка навчаютьсѐ в закладах вищої освіти,
завжди турбую фахівців фізичного вихованнѐ, бо фізична культура –
важливий засіб підвищеннѐ соціальної й трудової активності лядей,
задоволеннѐ їх моральних, естетичних та творчих запитів, життюво
важливої потреби взаюмного спілкуваннѐ (Головченко та Востоцька, 2018).
Так, П. М. Гунько (2008) досліджував застосуваннѐ силових
навантажень у процесі фізичного вихованнѐ; В. І. Романова (2010)
рекомендую диференційовану програму фізичної підготовки длѐ студенток
старших курсів на основі врахуваннѐ психофізичних особливостей;
В. К. Бальсевич (2003) пропоную концепція спортизації фізичного
вихованнѐ; Н. І. Турчинова (2009) рекомендую проводити спеціалізовані
занѐттѐ з фізичного вихованнѐ за допомогоя спортивних ігор (баскетбол,
волейбол, настільний теніс); І. Б. Верблядов (2007) запропонував програму
самостійного використаннѐ фізичних вправ у виглѐді спецкурсу
«Індивідуальна тренувально-оздоровча робота».
Виѐвленнѐ ставленнѐ студентів до викладаннѐ дисципліни «Фізичне
вихованнѐ» необхідне спеціалістам длѐ внесеннѐ корективів у навчальні
програми кафедр, що надасть викладачам можливості індивідуально
підходити до кожної групи, щоб забезпечити студентам, із найменшими
затратами длѐ їхнього здоров’ѐ, пройти тернистий шлѐх навчаннѐ у виші.
Крім того, необхідно постійно залучати підростаяче поколіннѐ до
здорового способу життѐ, цікавитисѐ тими формами фізичного вихованнѐ,
ѐкі популѐрні на даний момент серед молоді, вести серед них широку
пропагандистську діѐльність ѐк змаганнѐми, у ѐких молодь безпосередньо
бере участь сама, так і запрошувати їх на переглѐд змагань командмайстрів, показових виступів спортсменів-розрѐдників.
Дослідженнѐ проводитьсѐ в межах плану науково-дослідної роботи
кафедри спортивних дисциплін і фізичного вихованнѐ Навчальнонаукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка «Застосуваннѐ інноваційних технологій
у спорті вищих досѐгнень та у фізичному вихованні різних груп населеннѐ»
(номер державної реюстрації 0118U100447).
Метою дослідження стало виѐвленнѐ відношеннѐ студентів до
процесу фізичного вихованнѐ у стінах педагогічного університету на
сучасному етапі розвитку нашої держави.
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Методи дослідження. Основним методом дослідженнѐ стало
анкетуваннѐ. Бланки анкет, з попередньо підготовленими запитаннѐми,
були завчасно розроблені й надані респондентам длѐ опрацяваннѐ у
вільний від занѐть час. Длѐ об’юктивної оцінки ступенѐ надійності і
достовірності
отриманого
матеріалу
дослідженнѐ,
виѐвленнѐ
закономірностей і змін показників, що вивчалисѐ, при обробці цифрових
даних опитуваннѐ був використаний метод середніх чисел. Середня
арифметичну величину ( Х ) визначали за формулоя:
n

Х 

x
i 1

n

1

,

(1)

де х – значеннѐ окремого виміру;
n – загальне число вимірявань у групі;
і – кількість варіантів.

Длѐ порівнѐннѐ результатів опитуваннѐ було використано
обчисленнѐ змін показників у відсотковому відношенні, де формула
виглѐдала таким чином:
(2)
де хз – загальне число опитаних;
хв – вибірка у групі.

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ даного питаннѐ
проводилосѐ на основі анкетуваннѐ 122 студентів 1–3 курсів педагогічного
університету, серед ѐких було 48 першокурсників, 57 – другокурсників та
17 – третьокурсників. Дивлѐчись на стать респондентів, то серед опитаних
93 особи – жіночої статі і 29 – чоловічої.
На перше питаннѐ (рис. 1) щодо причин, ѐкі спонукаять молодь до
занѐть фізичним вихованнѐм, рейтинг відповідей ѐк дівчат, так і хлопців
розташувавсѐ таким чином: «потреба в самовдосконаленні» (відповідно
68,8 % та 55,2 %); «фізіологічна потреба в руховій діѐльності» (відповідно
66,7 % та 44,8 %); «профілактика захворявань» (відповідно 31,2 % та
41,4 %); «треба бути фізично загартованим, щоб протистоѐти сучасним
негараздам у країні та світі» (відповідно 24,7 % та 37,9 %); «треба ходити
заради заліку» (відповідно 18,3 % та 10,3 %); «ліквідаціѐ наслідків
захворяваннѐ організму» (відповідно 17,2 % та 6,9 %); «знадобитьсѐ
колись у професійній діѐльності» (відповідно 12,9 % та 10,3 %) (рис. 1).
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Рис. 1. Причини, ѐкі спонукаять молодь до занѐть фізичним
вихованнѐм
За результатами наведених відповідей можна стверджувати про
належне розуміннѐ переважноя більшістя студентів значеннѐ занѐть
фізичним вихованнѐм длѐ самовдосконаленнѐ та підтримки рівнѐ власного
здоров’ѐ. Як і длѐ всього молодого поколіннѐ, переважна більшість
респондентів не розумію стратегічного значеннѐ занѐть фізичним
вихованнѐм у закладі вищої освіти длѐ майбутньої успішної професійної
діѐльності, і що саме належна фізична підготовленість дозволить їм
успішно виконувати майбутні посадові обов’ѐзки.
Наступне питаннѐ стосувалосѐ форм фізичної культури, ѐкі найбільш
сприѐтливі длѐ респондентів (рис. 2). Найбільшу кількість відповідей серед
учасників анкетуваннѐ набрав фактор «безпосередню занѐттѐ фізичними
вправами длѐ фізичного вдосконаленнѐ», де серед дівчат цѐ кількість
становила 69,9 %, а серед хлопців – 62 %.
Друге місце в ранжуванні було надано «можливості переклячитисѐ
на рухову активність, щоб знѐти розумову втому», де відсоткове
співвідношеннѐ серед студенток і студентів становило відповідно 50,5 % та
34,3 %. Третю місце та наступні були розподілені таким чином: «переглѐд
спортивних змагань на трибунах» (17,2 % і 10,3 %); «переглѐд періодичних
спортивних видань» (3,2 % і 10,3 %); «інший напрѐмок» (3,2 % і 10,3 %); «не
цікавлѐть ніѐкі форми» (3,2 % і 6,8 %); «переглѐд спортивних програм по
телебачення, комп’ятеру» (2,1 % і 3,4 %).
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Рис. 2. Найбільш сприѐтливі форми фізично культури на занѐттѐх
Дослідженнѐ вищевказаного питаннѐ вказую, що крім відвідуваннѐ
занѐть фізичного вихованнѐ молодь не цікавитьсѐ спортивним життѐм ѐк
свого ЗВО, міста, так і Всеукраїнських, Європейських та світових першостей
з видів спорту. Але ж саме цей напрѐм виѐвленнѐ найсильнішого маю
велике значеннѐ у виховному процесі підростаячого поколіннѐ.
На запитаннѐ «чому вам не подобаятьсѐ занѐттѐ з фізичного
вихованнѐ» (рис. 3), учасники анкетуваннѐ відповіли таким чином. 41,9 %
дівчат та 44,8 % хлопців основноя причиноя зазначеної проблеми вказали
«нестача часу у зв’ѐзку з великим навчальним навантаженнѐм». Другу
позиція у дівчат (23,6 %) та третя у хлопців (24,1 %) отримала відповідь «сам
додатково займаясѐ руховоя активністя». А на друге місце хлопці поставили
відповідь «слабка матеріально-технічна база навчального закладу» (34,5 %),
де цей фактор у дівчат підтримала переважна меншість, а саме 12,9 %.
Далі по рейтингу розташувалисѐ такі відповіді, а саме: «інші
причини», де відсоток відповідей дівчат і хлопців становив відповідно
16,1 % та 13,7 %; «навпаки, мені подобаятьсѐ» – відповідно 12,9 % і 3,4 %;
«пусте витрачаннѐ часу, де занѐттѐ нічого не даять» – відповідно 3,2 % та
3,4 %. Наступні два фактори негативного ставленнѐ до занѐть фізичним
вихованнѐм «пусте витрачаннѐ часу, краще б провести час за смартфоном»
та «особиста неприѐзнь до викладача, ѐкий проводить занѐттѐ з фізичного
вихованнѐ» взагалі не отримала підтримки у опитаних.
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Рис. 3 Відповіді на питаннѐ чому не подобаятьсѐ занѐттѐ з фізичного
вихованнѐ
Аналіз цього питаннѐ вказую на відсутність у студентів системи
плануваннѐ свого робочого часу, бо половина з них бідкаютьсѐ про велику
завантаженість під час навчального процесу, де немаю місцѐ годині активного
відпочинку, ѐк того потребую лядський організм. Позивного моменту
заслуговую те, що четверта частина респондентів вмію самостійно запланувати
активний відпочинок. Щодо слабкої матеріально-технічної бази, на ѐку вказую
третѐ частина янаків та невелика кількість дівчат, то дуже складно
забезпечити кожного індивідуально інвентарем саме того виду спорту, ѐкого
він бажаю, серед великої кількості учасників спортивно-оздоровчого процесу.
Длѐ виѐвленнѐ думки респондентів щодо покращеннѐ процесу
фізичного вихованнѐ було запропоновано низку пропозицій, де рейтинг
їхнього рішеннѐ розташувавсѐ наступним чином. На перше місце дівчата
поставили відповідь «проводити занѐттѐ улябленим видом спорту» (67,7 %),
у той час ѐк у хлопців це зайнѐло друге місце (48,2 %) (рис. 4). Бо на перше
янаки запропонували «проводити занѐттѐ на спеціалізованих спортивних
майданчиках» (58,6 %), у той час ѐк цѐ пропозиціѐ посіла в дівчат третя сходинку (33,3 %). На друге місце дівчата поставили «застосовувати більше спортивного обладнаннѐ» (46,2 %), де цей фактор у хлопців посів третю
місце (44,8 %). Далі по рейтингу виступили «підвищити фізичне навантаженнѐ» (у дівчат відсоток склав 15,1 одиниць, у хлопців – 20,7); «зменшити фізичне навантаженнѐ» – відповідно 8,6 % та 6,8 %; «інші пропозиції» (5,4 %) –
висунули тільки дівчата-першокурсниці. А напрѐм «замінити викладача з
фізичного вихованнѐ» не підтримав жоден з респондентів (рис. 4).
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Рис. 4. Пропозиції щодо покращеннѐ процесу фізичного вихованнѐ
Як свідчать отримані відповіді на вищевказане питаннѐ, молодь
бажаю задовольнѐти своя потребу в руховій активності тим видом спорту,
ѐкий їм до вподоби, та ще й на спеціалізованих майданчиках, обладнаних
сучасним інвентарем. Позитивним ю той факт, що молодь бажаю підвищити
фізичне навантаженнѐ.
Щоб виѐвити бажаннѐ студентів використовувати під час занѐть певні
види спорту, до анкети було введено 15 пропозицій, аналіз ѐких виѐвив
наступне. Якщо найбільшу кількість голосів у дівчат (51,6 %) набрала
«ритмічна гімнастика», то хлопці першочергово займалисѐ б ѐк
«ритмічноя гімнастикоя», так і «настільним тенісом» та «йогоя» (усі три
види спорту набрали по 58,6 %). На друге місце дівчата поставили
«волейбол» (46,2 %), у той час ѐк хлопці – «легку атлетику» (біг на короткі
та середні дистанції), «стройові вправи» та «шахи» (48,2 %). Третя
сходинку в дівчат посіли «рухливі ігри та естафети» (43 %), а у хлопців –
«баскетбол» і «плаваннѐ» (44,8 %).
Далі по рейтингу дівчата проголосували за «йогу» (41,9 %), «силові
вправи длѐ окремих м’ѐзових груп» (34,4 %), «бадмінтон» (30,1 %),
«туристичні походи» (27,9 %), «плаваннѐ» (26,8 %), «футбол» (23,6 %),
«баскетбол» і «настільний теніс» (19,3 %), «легка атлетика» і «шахи» (17,2 %),
«флорбол» (11,8 %), «стройові вправи» (8,6 %), «інше» (3,2 %).
На четверте місце хлопці поставили «футбол», «туристичні походи»
та «інше», за що проголосувало 20,7 % респондентів. Останніми по
рейтингу видами спорту стали «волейбол» та «бадмінтон» з кількістя
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набраних голосів по 6,8 %. Не набрали жодної відповіді «силові вправи длѐ
окремих м’ѐзових груп», «рухливі ігри та естафети», «шахи» та «флорбол».
Аналіз цього питаннѐ вказую на те, що респонденти хочуть
оздоровляватисѐ різноманітними формами рухової активності і длѐ цього
треба створявати належні умови матеріально-технічного забезпеченнѐ.
Передостаннім питаннѐм анонімного анкетуваннѐ було виѐвленнѐ
думки респондентів щодо зміни їхнього позитивного відношеннѐ до занѐть
фізичним вихованнѐм післѐ закінченнѐ вищого навчального закладу. Як
дівчата (65,6 %), так і хлопці (72,4 %) у своїй більшості висловили бажаннѐ і
«надалі займатисѐ підвищеноя руховоя активністя, але самостійно».
Друге місце зайнѐв фактор теж позитивного відношеннѐ «і надалі
займатисѐ підвищеноя руховоя активністя з відвідуваннѐм платної
фізкультурно-оздоровчої секції», де за дану пропозиція проголосувало
25,8 % дівчат та 27,5 % хлопців. Щодо негативного ставленнѐ до занѐть
фізичним вихованнѐм з формуляваннѐм «бо мою фізичне здоров’ѐ не
потребую додаткових занѐть підвищеноя руховоя активністя», то
респондентів виѐвиласѐ значна меншість, а саме 11,8 % дівчат та 13,7 %
хлопців. І тільки двою студенток, або ж 2,4 %, виділили фактор «так, бо
краще витрачати гроші на ліки (ѐкі швидко покращуять стан здоров’ѐ), а не
витрачати час та кошти на спортивні зали».
Аналіз цього питаннѐ вказую, що переважна більшість опитаних і
післѐ закінченнѐ активного втручаннѐ держави в їхня фізичну підготовку
буде приділѐти увагу своюму активному дозвілля, але без втручаннѐ
фахівців галузі фізичної культури і спорту. На нашу думку, це визвано
нинішнім скрутним матеріальним становищем населеннѐ України, коли
сім’ѐ не може виділити кошти длѐ занѐть під наглѐдом кваліфікованого
фахівцѐ з фізичної культури і спорту.
Длѐ виѐвленнѐ відношеннѐ студентів 3 курсу «щодо проведеннѐ
занѐть фізичним вихованнѐм тільки один раз протѐгом тижнѐ» було
запропоновано три позиції, серед ѐких найбільшу кількість голосів ѐк у
дівчат, так і у хлопців набрала пропозиціѐ «цілком влаштовую», відповідно
54,5 % та 100 %. Друге місце дівчата віддали фактору «треба повернути
дворазові занѐттѐ фізичним вихованнѐм» (36,4 %) та одна студентка (4,1 %)
вказала на «повністя ліквідувати занѐттѐ фізичним вихованнѐм, бо вони
заважаять навчатисѐ».
Аналіз цього питаннѐ вказую, що половина дівчат-третьокурсниць
розуміять наслідки скороченнѐ активної рухової активності при переході у
старшу вікову групу від дівчини до жінки, а з половиноя дівчат та всіма
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янаками треба вести роз’ѐснявальну роботу щодо корисності регулѐрних
занѐть фізичним вихованнѐм на організм дорослої лядини.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
1. Більшість студентів-педагогів університету правильно розуміять значущість процесу фізичного вихованнѐ длѐ особистого здоров’ѐ, формуваннѐ та
набуттѐ життюво важливих рухових умінь, навичок та спеціальних знань.
2. Длѐ покращеннѐ процесу фізичного вихованнѐ в педагогічному
закладі вищої освіти необхідно:
 проводити занѐттѐ з середнім та значним фізичним навантаженнѐм
длѐ посиленнѐ адаптаційних можливостей молодого організму;
 у фізичних вправах більше використовувати різноманітний
спортивний інвентар та обладнаннѐ;
 створявати належні умови різноманітної рухової активності;
 постійно оновлявати матеріально-технічну базу длѐ занѐть фізичноя
культуроя і спортом, ѐка відповідаю сучасним технологічним стандартам.
3. Постійно проводити роз’ѐснявальну роботу з приводу професійноприкладного значеннѐ фізичних вправ, ѐкі використовуятьсѐ на занѐттѐх
фізичним вихованнѐм у закладах вищої освіти, длѐ розвитку тих фізичних
ѐкостей, необхідних у майбутній професійній діѐльності.
Майбутні дослідженнѐ будуть спрѐмовані на розробку методики проведеннѐ занѐть із фізичного вихованнѐ, ѐка матиме професійно-прикладне
значеннѐ в роботі фахівців освітніх закладів згідно обраної спеціальності.
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РЕЗЮМЕ
Мищенко Александр, Кулик Нина, Прийменко Лариса, Мищенко Александр.
Отношениѐ студентов-педагогов к процессу физического воспитаниѐ в высших учебних
заведениѐх.
Отношениѐ студентов к процессу физического воспитаниѐ в стенах
педагогического университету на современном этапе развитиѐ нашего
государства. Анализ анонимного анкетированиѐ указывает, что длѐ улучшениѐ
процесса физического воспитаниѐ в высшем педагогическом учебном заведении
необходимо применѐть рѐд факторов, представленных к рассмотрения авторами
опроса, среди которых респонденты определили, по их мнения, значимые, а именно
повышение физической нагрузки, использование разнообразного спортивного
инвентарѐ и оборудованиѐ, создание условий длѐ разнообразной двигательной
активности, постоѐнного обновлениѐ материально-технической базы.
Ключевые слова: здоровьѐ, студент, физическое воспитание, материальнотехническое обеспечение, физическаѐ нагрузка.

SUMMARY
Mischenko Oleksandr, Kulyk Nina, Prymenko Larysa, Mischenko Oleksandr.
Students-teachers’ attitude to the physical education process at the higher educational
establishment.
The study results of the students’ attitude to the physical education process at the
pedagogical university at the present stage of our state development are presented in the article.
As to the issue of youth health, that is studied at higher education institutions, is always a matter
for physical education of professionals, because physical culture is an important means for
increasing people’s social and labor activity, satisfying their moral, aesthetic and creative
demands, and the vital needs of mutual communication. Identifying the students’ attitude to the
discipline “Physical education” is necessary for specialists to make adjustments to the
departments’ curriculum, which will enable teachers to individually approach each group, in
order to provide students with the least cost for their health, to undergo a thorny path of study at
the university. In addition, it is necessary to constantly involve the younger generation in a
healthy lifestyle, to be interested in the forms of physical education that are popular nowadays
among young people, to conduct among them a wide range of propaganda activities like
competitions in which young people directly participate, and to invite them for viewing teammasters’ competitions, qualified athletes’ demonstrative performances.
The anonymous questionnaire analysis has shown that most university students correctly
understand the significance of the physical education process for personal health, formation and
acquisition of vital motor skills and special knowledge. Accordingly in order to improve the
physical education process at the higher education institution it is necessary: to increase the
young organism’s adaptive capacity to conduct classes with moderate and significant physical
activity; to use various sports equipment; to create proper conditions for different motor activity,
for physical education and sports, to update constantly the material and technical base for
development of physical qualities necessary for future professional activity, to carry out
constantly an explanatory work about the professional-applied value of physical exercises used
during physical education classes at higher educational establishments.
Key words: health, student, physical education, material and technical support,
physical activity.
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НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВИКОНАВСЬКОГО СТИЛЮ В
МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ1
Мета статті – визначеннѐ деѐких позицій національної специфіки
фортепіанного виконавського стиля в аспекті їх педагогічного потенціалу. Методи
дослідженнѐ спираятьсѐ на системний метод у вивченні музичного мистецтва,
культурологічний підхід до ѐвищ музичної культури і проблем художньої педагогіки, а
також на основні принципи компетентістного напрѐму сучасної музичної педагогіки.
Практичне значеннѐ одержаних результатів полѐгаю в розробці методологічних
принципів педагогічного освоюннѐ особливостей виконавського мистецтва на
прикладі російської фортепіанної музики. Констатовано, що національний
компонент виконавського стиля розширяю професійну компетентність студента;
цѐ позиціѐ актуалізую педагогічну розробку національних аспектів фортепіанного
виконавського мистецтва Китая та України.
Ключові слова: стиль, виконавський стиль, інтерпретаціѐ, національна
культура, національний стиль, професійна компетентність, традиціѐ.

Постановка проблеми. Виконавство ю одніюя з базових категорій
музичного мистецтва, у ѐкій перетинаятьсѐ різні за своїм змістом ланки
комунікативної системи музичної творчості. Творча постать музикантавиконавцѐ і результат його професійної діѐльності (інтерпретаціѐ музичного
твору) ѐвлѐять собоя складний комплекс смислових взаюмодій,
персоніфікованих у феномені виконавського стиля. Глобальні інтеграційні
процеси, в умовах ѐких розвиваютьсѐ сьогодні музичне мистецтво й музична
педагогіка, надаять даному феномену особливого значеннѐ, оскільки з ним
пов’ѐзана специфіка художньої реалізації національного ѐкості, властивого тій
чи іншій культурній традиції. Длѐ китайської музичної педагогіки це особливо
актуально, оскільки на сучасному етапі свого розвитку вона принципово
оріюнтована на освоюннѐ ювропейської музичної культури і проникненнѐ в її
національно-ментальні особливості – у тому числі і в сфері фортепіанного
виконавського мистецтва. Істотні відмінності в сформованих традиціѐх
музичного виконавства в Китаї і Європі, в Україні так само – викликаять
потребу осмисленнѐ значеннѐ національного чинника у формуванні
індивідуального виконавського стиля й педагогічних методів його вивченнѐ.
1

Дане дослідження було підтримано Фондом соціальних наук Університету Янцзи (Китай)
(2018csy09).
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Аналіз актуальних досліджень. Класичні розробки теорії
виконавського стиля, представлені працѐми А. Д. Алексююва, Є. Я. Лібермана,
Д. А. Рабиновича, С. Фейнберга, Г. Когана, Л. Баренбойма, В. Сраджева,
Н. Терент’ювої, Т. Рощиної, В. Чінаюва, А. Малінковської та ін., звертаячись до
загальних питань виконавського мистецтва, у більшості своїй, не приділѐять
увагу національним характеристикам даного ѐвища. Однак серед авторитетних досліджень даного питаннѐ останніх десѐтиліть присутні й теоретичні
розробки, оріюнтовані на етнокультурологічну концепція виконавського
стиля (Вахтель, 2008; Смирнов, 1997; 1983). У музичній педагогіці питаннѐ
виконавського стиля порушувалисѐ в багатьох дослідженнѐх, ѐкі
розкриваять їх педагогічні й психологічні сторони. В основному, це сфера
вдосконаленнѐ спеціальної підготовки майбутнього виконавцѐ: розвиток
музичних здібностей и формуваннѐ музично-виконавських умінь студентів.
Метою статті ю визначеннѐ деѐких позицій національної специфіки
фортепіанного виконавського стиля в аспекті їх педагогічного потенціалу.
Методи дослідження спираятьсѐ на системний метод у вивченні
музичного мистецтва, культурологічний підхід до ѐвищ музичної культури і
проблем художньої педагогіки, а також на основні принципи
компетентнісного напрѐму сучасної музичної педагогіки.
Виклад основного матеріалу. У сучасній музичній культурі, длѐ ѐкої
показові глобальні інтеграційні процеси, питаннѐ національної своюрідності
виконавського мистецтва і пов’ѐзані з ними проблеми вивченнѐ
виконавського стиля того чи іншого піаніста, набуваять великого значеннѐ.
Вони відображаять особливості і специфіку механізму функціонуваннѐ
культури, у ѐкому відбуваютьсѐ постійний інформаційно-смисловий рух тексту
музичного твору від композитора до слухача. Творче відтвореннѐ музичного
тексту виступаю необхідноя умовоя його існуваннѐ в тому чи іншому
культурному просторі. Творче прочитаннѐ музичного твору залежить від
особливостей історичного часу й культурного контексту, у ѐких воно було
створено і виконано, а також від аудиторії, ѐкій адресовано виконаннѐ.
Загальновідома сучасна установка у вивченні музичного виконавства, і
фортепіанного зокрема, на розуміннѐ його ѐк інформаційно-комунікативної
пари:
композиторська
творчість-виконавство,
на
увазі
їх
взаюмообумовленості. Так, наприклад, Ж. Дедусенко вказую на ототожненнѐ
понѐть композиторського та виконавського стилів у дослідженнѐх
А. Д. Алексююва, Є. Я. Лібермана (Дедусенко, 2005, с. 65). Зазначений автор
зазначаю створеннѐ юдиних стилістичних систем класики, романтизму,
імпресіонізму, експресіонізму тощо длѐ композитора і інтерпретатора в
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працѐх Д. А. Рабиновича, С. Фейнберга, В. Чінаева та інших, а також зміщеннѐ
дослідницького інтересу в бік індивідуально-психологічних характеристик
концертуячого музиканта. Все це, на думку Ж. Дедусенко, не дозволѐю
вважати питаннѐ про виконавчий стиль досить вивченим, адже виконавець
маю справу не тільки з нотним текстом композитора, але і з традиціюя свого
виду діѐльності і мистецтва. У вивченні виконавського мистецтва зазвичай
віддаваласѐ перевага докладного вивченнѐ окремого виконавського стиля в
конкретний історичний період. На сучасному ж етапі, з оглѐду на прагненнѐ
музикознавства та педагогіки до більш широких узагальнень, закономірним
стаю тенденціѐ об’юднаннѐ вивченого матеріалу в більш стійкі категорії, серед
ѐких національна стилістика виконавської діѐльності займаю одне з основних
місць і утворяю окреме проблемне поле музичної педагогіки.
Формуваннѐ національної специфіки виконавського стиля піаніста ю
багаторівневим процесом, у ѐкому задіѐні ѐк об’юктивні, так і суб’юктивні
чинники, пов’ѐзані з ментальними проѐвами музиканта, їх зв’ѐзком із
традиціѐми своюї культури. Це обумовляю необхідність зверненнѐ до
широкого спектру теоретичних знань у процесі вивченнѐ виконавського
мистецтва. Сучасні дослідники (Л. Арчажнікова, О. Андрейко, В. Білоус,
А. Козир, Н. Мозгальова, Г. Саїк, Т. Смирнова, В. Федоришин, Д. Юник), ѐкі
звертаятьсѐ до проблем виконавської майстерності майбутнього вчителѐ
музики, вклячаять у цей спектр музично-історичні та музично-теоретичні
знаннѐ, а також музично-психологічні знаннѐ, необхідні длѐ успішної
виконавської діѐльності музиканта-педагога. На думку сучасних
представників музичної педагогіки, майбутній музикант-педагог повинен
мати чітке уѐвленнѐ про основні компоненти виконавської діѐльності, серед
ѐких базовими ю музичне мисленнѐ, виконавська техніка та музична
інтерпретаціѐ. «Отже, очевидним ю, що оволодіннѐ виконавськоя
майстерністя розпочинаютьсѐ з засвоюннѐ теоретичних знань (опануваннѐ,
по-перше, загальної музичної теорії, історії музично-виконавських стилів; подруге, теорії інтерпретації; по-третю, законів формуваннѐ виконавської
майстерності тощо), – наголошую Ж. Карташова (Карташова, 2019, с. 91).
Зазначені позиції відповідаять основним принципам компетентнісного
напрѐму сучасної української педагогіки, представленої науковими
розробками Л. Масол, Н. Миропольського, О. Онищенко, А. Хуторського та ін.
Зазначені автори виділѐять в ѐкості основної установки процесу навчаннѐ
формуваннѐ комплексу уѐвлень, навичок і вмінь, ѐкі утворяять художня
компетентність учнѐ. Мова йде про вихованнѐ «грамотного споживача»
художньої культури, здатного до самостійної художньо-творчої діѐльності. У
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сучасній педагогіці мистецтва поділѐять різновиди компетентностей: базові
(провідні, клячові, універсальні) та спеціальні (специфічні і предметнопрофесійні) (Масол, 2006).
Однак серед музично-педагогічних теорій фортепіанної виконавської
майстерності питаннѐ національних аспектів виконавського стиля
спеціально не розроблѐютьсѐ: цѐ область музично-виконавської творчості в
основному належить музикознавчим дослідженнѐм, ѐкі, у даному випадку,
можуть виступити в ѐкості продуктивної методологічної «підмоги» длѐ
музиканта-педагога.
Так, наприклад, М. Смирнов (Смирнов, 1997; 1983) у своїй концепції
фортепіанного виконавства підкресляю провідну роль національного
елементу в синтезі компонентів будь-ѐкого художнього й виконавського
стиля: «Перед будь-ѐким виконавцем завжди стоїть завданнѐ грати без
«іноземного акценту» – інтонаційного (мовного) і образно-емоційного
(психологічного). Не рахуватисѐ з цим – значить спотворити тип експресії,
ѐкий визначаю стильову природу виконуваного твору» (Смирнов, 1983, с. 4).
Зазначений автор піднімаю проблему національного стиля виконаннѐ, і,
зокрема, звертаютьсѐ до основоположного значеннѐ національно-культурних
традицій і психологічних особливостей у фортепіанному виконавському
мистецтві. Говорѐчи про національний стиль, М. Смирнов розумію його ѐк
категорія, у першу чергу, психологічну. Визначаячи, у чому ж полѐгаю
національна своюрідність того чи іншого виконавського стиля, автор указую
на відсутність розвитку й конкретизації цього понѐттѐ навіть у тих роботах, у
ѐких це малосѐ на увазі: «Г. Коган, визначаячи відмінності між вітчизнѐними
та західними діѐчами мистецтва, підкресляю в перших такі ѐкості, ѐк
особливість, сердечність. Які ж найголовніші риси російських і радѐнських
артистів і музикантів-виконавців? Г. М. Коган відповідаю: «Ідейна змістовність,
«співуча» задушевність, правдивість, простота, прагненнѐ до реалістичної
передачі авторського задуму. Прекрасні і дуже вірні слова, але тільки не
занадто загальні, до такої міри, що можуть відноситисѐ до кращих
представників і західного мистецтва? Національне, особливе, тут знову
починаю губитисѐ» (Смирнов, 1997, с. 155-156). Розмірковуячи над статтея
Г. Когана «Рахманінов-піаніст», М. Смирнов спростовую розуміннѐ автором
відмінностей між західними і радѐнськими виконавцѐми за критеріюм
первинності техніки (у західноювропейських піаністів) або способу
(у російських виконавців).
Констатуячи невідповідність між солідноя науковоя базоя в
дослідженні багатьох сторін виконавського мистецтва й майже
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недослідженоя його національноя специфікоя, автор на основі
аксіоматичного положеннѐ про національну основу всѐкого мистецтва (а,
отже, і виконавської творчості) і висловів самих музикантів про суб’юктивність
виконаннѐ, що несе на собі печатку лядської індивідуальності, – робить
висновок про важливу роль національної своюрідності характеру в лядській
особистості і повноважності дослідженнѐ національних шкіл виконавства.
Насамперед, М. Смирнов бачить національну специфіку виконавського
стиля в емоційно-образній сфері художнього мисленнѐ, у пристрасті артистів
до кола певних психологічних станів. Він пише: «... Бажано висловити понѐттѐ
національного стиля в категоріѐх змісту (а не тільки мови). Виконаський
стиль – складний комплекс ѐк художніх прийомів, так і психологічних ознак,
що диктуять їх властивості та закономірності» (Смирнов, 1997, с. 160). Далі
автор розмірковую про специфіку російського фортепіанного мистецтва, і
зазначаю, що в ході аналогічних міркувань можна виѐвити й поѐснити
специфіку національного стиля будь-ѐкої країни. Національний
виконавський стиль формуютьсѐ, у першу чергу, юдністя поглѐдів і почуттів,
спільністя втіленнѐ конкретних змістових ліній, ѐкі диктуять цілісність
артистичних ознак і засобів художньої виразності.
М. Смирнов пропоную виділити суму психологічних стимулів, що
живлѐть мистецтво у своїй неподільності і взаюмопов’ѐзаності. Він стверджую,
що деѐкі з них маять аналогії в різних народів, але весь комплекс і його
спрѐмованість – унікальні. Післѐ цього стане можливим більш конкретно
визначити вираз психологічних тенденцій у музиці. «Всі такого роду афекти,
нескінченно варійовані в різних творах різних композиторів, отримуять
кожен раз індивідуально неповторне вираженнѐ і стаять саме національноя
ѐкістя, тільки коли взѐті в нерозривній юдності» (Смирнов, 1997, с. 162). У
зв’ѐзку з цим автор вбачаю духовну своюрідність фортепіанної музики нації в
існуванні комплексу внутрішніх прагнень (імпульсів). Він говорить про
схожість елементів цього комплексу між собоя, але унікальності всього їх
комплексу длѐ кожного народу і його мистецтва.
Так, у російській фортепіанній музиці М. Смирнов виділѐю три групи
прагнень. «Найактивнішоя групоя прагнень ю та, ѐка в найвищій мірі
виражаю спрагу боротьби, подоланнѐ, дерзань і звершень. Це сфера
драматизму, героїки, мужності, волевиѐвленнѐ тощо ... до неї примикаять
психологічні ситуації, пов’ѐзані з досѐгненнѐм лядиноя своїх цілей,
максимальним перетвореннѐм його душі ... Друга група – прагненнѐ до
спокоя, лябові, ніжності, до відходу в самотність, у спогади (звідси печаль,
смуток) ... і сам спокій ю в той самий час і прагненнѐм до нього, зусиллѐм
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залишитисѐ в бажаному колі настроїв. У стражданні – внутрішнѐ дисгармоніѐ,
а значить і елемент руху, спроба змінити свій стан, звільнитисѐ ... Третѐ
група – прагненнѐ до проѐву радості, екстатичного захопленнѐ, торжество
звільненнѐ. Визначальний психологічний мотив – повна й остаточна
розрѐдка. Ситуаціѐ внутрішнього дозволу, розкріпаченнѐ. Звідси тѐжіннѐ до
спілкуваннѐ, до масовості, колективності» (Смирнов, 1983, с. 19). І автор
підкресляю значимість даної класифікації длѐ фіксації уваги на тій чи іншій
провідній тенденції в творчості будь-ѐкого композитора і всіюї національної
школи. У цьому випадку вона виступаю зручним засобом длѐ опису характеру
російської фортепіанної музики, допомагаю виділити ведучі смислові акценти
в різних прагненнѐх, відокремляячи їх один від одного. Крім того, подібна
класифікаціѐ, розкриваячи внутрішні процеси в музиці, відкриваю картину її
національної своюрідності.
Таким чином, у даній музикознавчій концепції складові
національного психологічного комплексу і ю зерном виконавського стиля. На
думку автора, у виглѐді піаніста неминуче позначаятьсѐ духовні риси типові
длѐ мистецтва його народу, унаслідок чого він буде грати твір будь-ѐкого
автора ѐк російський, український або китайський піаніст, трактуячи його посвоюму. Виконавський стиль у даному випадку ю свого роду проекціюя
комплексу національних ментально-психологічних рис на виконаннѐ.
Результатом дослідженнѐ автора стало визначеннѐ подальших шлѐхів
дослідженнѐ в області виконавського мистецтва. І тут народжуютьсѐ низка
питань: краще зрозуміять піаністи «своїх» композиторів, ніж «чужих»? За
ѐких умов можливе гостріше осѐгнути й передати національний стиль? І
найважче: у чому проѐвлѐютьсѐ національний стиль при інтерпретації
«чужих» творів? «Чи правомірно припустити, що закордонний піаніст знайде і
підкреслить ті межі музичного образу, ѐкі самі «місцеві» виконавці не
настільки рельюфно відчуваять і втіляять? Нам видаютьсѐ цілком реальним,
що поглѐд лядини на інонаціональну культуру може виѐвитисѐ часом
гострішим, проникливішим, бо ефект відчуженнѐ даю величезну силу длѐ її
осѐгненнѐ» (Смирнов, 1997, с. 163). Ці міркуваннѐ більш ніж актуальні длѐ
сучасної музично-педагогічної практики ѐк в Україні, так і в Китаї, що
обумовлено перетинаннѐм їх музично-виконавської діѐльності в сучасному
світі. Дана концепціѐ національного виконавського стиля, на наш поглѐд,
представлѐютьсѐ продуктивноя в методологічному плані длѐ музичнопедагогічного вивченнѐ даного ѐвища музичного мистецтва. Особливо –
ѐкщо мова йде про «переклад» виконавського мистецтва ювропейської
традиції в контекст музичних уѐвлень китайських студентів, ѐкі сформовані в
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іншій культурі. Так, наприклад, фортепіанні концерти С. Рахманінова, ѐкі в
ювропейській культурній пам’ѐті ю видатними символами російської музики,
користуятьсѐ величезноя популѐрністя серед китайських піаністів.
Визначеннѐ національного «показника» різних інтерпретацій «російської»
музики С. Рахманінова представлѐю безперечний інтерес длѐ сучасної
музичної педагогіки та даю можливість наукового усвідомленнѐ сутності
музично-виконавського мистецтва.
Висновки. Узагальняячи обговореннѐ національної складової
фортепіанного виконавського стиля, можна зробити висновки про
наступні істотні змістовні та методологічні установки, ѐкі забезпечуять
успішність вивченнѐ даного ѐвища:
- національні чинники пов’ѐзані, перш за все, з ідеальнопсихологічними проѐвами композитора й виконавцѐ, художнѐ
реалізаціѐ ѐких «прочитуютьсѐ» в домінуванні в тому чи іншому стилі
виконаннѐ певних психологічних станів;
- відповідно, можна стверджувати, що національний показник виконавського стиля ю «свідомістя, ѐка звучить», виразом ментальності на
рівні індивідуального озвученнѐ музичного тексту (інтерпретації);
- національний фактор у виконавському мистецтві може розглѐдатисѐ
на рівні традиції, ѐка вбираю в себе сукупність культурних уѐвлень ѐк
автора музичного твору, так і його інтерпретатора. Ці уѐвленнѐ
виконуять основну функція формуваннѐ стильових показників
виконавської майстерності;
- вивченнѐ національно-культурного компонента виконавського стиля
значноя міроя розширяю теоретичні знаннѐ й уѐвленнѐ студентів,
що в своя чергу формую їх виконавську компетентність.
Перспективи подальших наукових розвідок. Зазначені установки
можуть виступити в ѐкості методологічних векторів вивченнѐ
виконавського стиля видатних представників сучасного фортепіанного
мистецтва України та Китая, оскільки воно успішно інтегровано сьогодні в
світову виконавську практику і представлѐю її специфічний і самостійний
національно-культурний пласт. Також дані позиції, на наш поглѐд, ю тим
вихідним теоретичним стимулом, ѐкий актуалізую педагогічну розробку
методики вивченнѐ фортепіанного мистецтва й виконавського стиля ѐк
його базової категорії в умовах крос-культурних тенденцій розвитку
сучасної музичної педагогіки.
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РЕЗЮМЕ
Сунь Пенфей. Национальные аспекты изучениѐ исполнительского стилѐ в
музыкальном искусстве.
Цель статьи – определение некоторых позиций национальной специфики
фортепианного исполнительского стилѐ в аспекте их педагогического потенциала.
Методы исследованиѐ опираятсѐ на системный метод в изучении музыкального
искусства, культурологический подход к ѐвлениѐм музыкальной культуры и проблемам
художественной педагогики, а также на основные принципы компетентностного
направлениѐ современной музыкальной педагогики. Практическое значение
исследованиѐ состоит в разработке методологических принципов педагогического
освоениѐ особенностей исполнительского искусства на примере русской фортепианной
музыки. Констатировано, что национальный компонент исполнительского стилѐ
расширѐет профессиональнуя компетентность студента; эта позициѐ
актуализирует педагогическуя разработку национальных аспектов фортепианного
исполнительского искусства Китаѐ и Украины.
Ключевые слова: стиль, исполнительский стиль, интерпретациѐ, национальнаѐ
культура, национальный стиль, профессиональнаѐ компетентность, традициѐ.

SUMMARY
Sun Peng Fei. National aspects of the study of performing style in the art of music.
The purpose of the article is to identify some positions of the national specificity of the
piano performing style in the aspect of their pedagogical potential. Research methods are based
on a systematic method in the study of musical art, a culturological approach to the phenomena
of musical culture and problems of artistic pedagogy, as well as the basic principles of
competence in the direction of modern musical pedagogy. The practical significance of the study
consists in the development of methodological principles for the pedagogical development of the
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characteristics of performing art on the example of Russian piano music. Conclusions and
prospects for further scientific research. In the context of global integration processes, in the
conditions of which musical art and musical pedagogy are developing today, this phenomenon
takes on special significance, since it is associated with the specificity of the artistic realization of
national quality inherent in a particular cultural tradition. For Chinese musical pedagogy, this is
especially relevant, since at the present stage of its development it is fundamentally oriented
towards development of European musical culture and penetration of its national-mental
features, including those in the field of piano performing art. Significant differences in the
established traditions of musical performance in China and Europe, Russia and Ukraine, among
others, cause the need to understand the significance of the national factor in the formation of
an individual performing style. National factors of the performing style are associated with the
individual psychological characteristics of the composer and performer. Their musical realization
consists in the dominance of certain psychological states in the musical opus and its
interpretation. Accordingly, it can be argued that the national indicator of the performing style is
a “sounding mind”, an expression of mentality at the level of individual reading of the musical
text. The national factor in the performing arts can be viewed at the level of tradition, which
incorporates the totality of cultural representations of both the author of a musical work and its
interpreter. These performances perform the main function in shaping the individual style of
music performance. The study of the national cultural component of the performing style greatly
expands the theoretical knowledge and ideas of students, which forms their performing
competence and their professional competence. This position actualizes pedagogical
development of the national aspects of the piano performing art of China and Ukraine.
Key words: style, performing style, interpretation, national culture, national style,
professional competence, tradition.
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PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL MEDICAL
SKILLS IN THE PROCESS OF LEARNING LATIN
The aim of the study was to evaluate the quality of professional training of students in
higher medical education institutions and faculties, which prepare narrow profile medical
specialists. The object of the study was the students of the university «Ukrainian Catholic
University». The article convincingly proves that active forms of carrying out classes in the
Latin language train brain activity, develop an interest in knowledge of professional
terminology and form multicultural competences of an educated specialist-physician.
Simulation of situations provides intensification of intellectual activity, and practical
application contributes to the expansion of the lexical stock. To determine the level of
students’ vocabulary mastery it is expedient to use elements of the suggestive method,
showing drawings or certain actions, to teach students to use dictionaries of synonyms,
antonyms, definitions and other thematic glossaries.
Key words: Greek-Latin scientific terminology system, terminological element, Latin
language, interactive methods, motivation, scientific and methodological support.
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Introduction. Modern conditions of the open intellectual space create
new challenges in the process of pedagogical practice in education. The issue of
organizing vocational training of qualified specialists from different fields
requires active participation of all subjects of the educational process. In the
light of world standards and needs, introduction of new educational
technologies with regard to professional needs becomes topical. In order to
optimize the process of teaching and objective evaluation of knowledge
acquisition of humanitarian subjects, in particular, the study of the Latin
language, innovative methods are applied. The main goal of the introduction of
such training is formation of the student’s personality, his/her intellectual and
creative abilities that influence the quality of knowledge.
Actuality of the topic of this study is dedicated to studying of the Latin
language in medical schools as in medical area it has its own peculiarities which
differ from its teaching in other branches of education. Taking into account the
objective significance of high-quality professional medical training and the
actuality of the skills of forming special terminology in professional activity, it is
necessary to determine the role of the methodology of teaching medical
terminology in the professional training of a physician. The concept is focused on a
specialist capable, within the limits of his/her specialty, to realize a complex of
medical and rehabilitation measures, to assess the state of physical health of a
patient and to predict ways of effective activity in the process of recovery. The
priority task in the study of the Latin language in the field of medical education is
implementation of the educational process through integration of educational and
medical activities (Tsekhmister, 2002). The structure of such study of medical
terminology is based on the system-terminology principle and provides for deep
knowledge and practical skills for working with international nomenclatures, the
study of special literature, where teaching of Latin grammar is based on the
Greek-Latin linguistic core and is specified by examples of anatomic-histological,
clinical and pharmaceutical terminology.
Analysis of relevant research. A significant contribution to the
development of the teaching method of medical Latin in Ukrainian studies was
made by V. Shovkovyi, T. Storchova, O. Panteleieva (Storchova, 2014;
Shovkovyi, 2002). Among the textbooks in Latin with the basics of medical
terminology, some of the most popular ones are the works of M. Zakaliuzhnyi,
O. Kiseliova, E. Svetlichna, O. Mikhailova, H. Kononko, L. Smolska, and other
modern scholars. It is worth noting the textbooks of such foreign authors as
William Thomas St. Clair, D. R. Langslow, Erzsebet Belak, A. J. Cooley,
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D. K. Kondratiev, A. Z. Tsisyk and others, which clearly illustrate means of the
auditorium and independent work of students and develop their research skills.
The aim of the study is to comprehensively define and systematize the
necessary components to ensure teaching of the Latin language in the context
of the requirements for training of a highly qualified medical specialist,
application of different types and forms of work of students who can
competently use medical terminology in practice.
Materials and methods. The object of the study was the students of the
university «Ukrainian Catholic University». To achieve this goal, the method of
theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature
of Ukrainian and foreign authors, the method of comparative-historical analysis
and a comparative method for determining the relationship between the names
in Latin and Greek in the formation of medical terminology was used.
In the academic group, when studying similar grammar teaching material, a
comparative method is used. At the training stage, a number of exercises are
proposed that include comparison of Latin and Greek languages. In practice, this
method is used to correct the students’ knowledge, which leads to a number of
logical and grammatical theoretical tasks and formation of grammatical and lexical
competences of students. As the experience shows, an interdependent method is
most appropriate for the formation of linguistic competence or abstract linguistic
thinking. During such classes it is necessary to take into account the individual
possibilities of each student to argue presentation of thoughts.
Results and Discussion. The Latin language, though it belongs to the
linguistic block of disciplines, in the field of medical profile is almost the first
subject that introduces future physicians to anatomic-histological, clinical and
pharmaceutical terminology. This distribution corresponds to the main
branches of medicine: research on the structure of the human body, inner
organs and tissue structure; study of the causes and methods of disease
treatment; study of the variety of medicinal products, their origin, manufacture
and influence on the body. In today’s educational process, where the
technology of interactive learning is rapidly developing, it is difficult to convey
to students dry material of the basics of Latin grammar and to control
significant lexical material. For this reason, it is necessary to fill the classes with
methods that promote involvement of different types of thinking.
The first task for a Latin language teacher is to show students the
difference between terminology and nomenclature. With the help of
terminology, human experience in exploring and development of the
environment is accumulated and transmitted (Polyuha, 2018). The very notion
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«term» does not have an explicit concrete interpretation, and therefore this
linguistic reality gets different definitions. When we consider terminology as a
certain stratum of general literary vocabulary, as a professional terminology
system, we experience some difficulties in understanding what is terminology
(a term), since the content structure of a large part of commonly used words
includes, at the same time, comprehensible meanings as well as terminology.
Linguists who study the term as part of its terminology system take a
corresponding word with the terminology for its independent unit (Lotte,
1982). Unlike the terminology, the nomenclature defines a set of standardized
names that arose as a consequence of the systematization or classification of
scientific concepts. Physicians use the international code of officially registered
lists of terms written in Latin for the principle of universality in order to comply
with the international rules of application of the scientific nomenclature.
Terminological approach visualized by artistic means continues to be the
most effective in the study of the medical Latin. To master the Latin-Greek wordbuilding elements, students need to learn to see the grammatical structure of a
word, to be able to analyze the affixes, root, basis, and endings in the word. The
most important means of word formation in medical terminology are suffixes;
they give the words new shades, change the lexical and grammatical meaning of
derivative words, and often have a stable semantic meaning.
Prefixes and suffixes in the medical nomenclature are the most
important terminological elements that express the information on the
classification of terms. For example, the addition of a noun or an adjective of
diminutive suffixes to the base of the noun or adjective produces deminuts that
are widely used in the anatomical and histological terminology (alveus –
alveŏlus; cella – cellŭla). For the successful study of such prefix-suffix
terminology series it is expedient to use in practice classes such methods of
work in pairs and groups as “brainstorming” or an educational game. Students
get the task of creating as many examples as possible from a certain foundation
or with certain affixes. Such technology encourages students to remember as
much vocabulary as possible, provides interdisciplinary integration and
collaboration with disciplines: anatomy, physiology, pharmacology, and botany.
When analyzing the structure of medical terms it is important to teach
students to notice the related lexical family. For successful training in this area,
our own experience allows us to advise on the feasibility of using educational
projects that need to be implemented in a short time, aimed at studying
linguistic peculiarities, and the formation of students’ research competence.
Here we can offer projects of multimedia work or on compilation of thematic
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dictionaries and various tables: from grammatical structures of terminology to
the study of the etymology of nomenclature names. Topics on the study of the
use of mythologies (motivated or indifferent) in anatomy, clinic, pharmacology
and biological nomenclature are also interesting for medical students.
In medicine, there are terms that originally can be attributed to various
time, cultural and historical segments: mythological (from antiquity), Biblical
(from the Middle Ages), terms on astrology and chiromancy (from the
Renaissance). There are words that reflect the history and other spheres of
human culture. The culturological excursion into the etymology of medical
terms reveals a huge list of Greek-Roman gods, demons, heroes and other
fantastic creatures:
- membrana arachnoidea – spider-like membrane, shell;
- pomum Adami – laryngeal prominence;
- сornu Ammonis – Amonium horn;
- Morphinum – morphine;
- Mercusalum – mercusale;
- Arthemisia – wormwood, plant of Artemis, the goddess of hunting.
As experience shows, such tasks increase students’ cognitive interest and
promote strengthening of learning motivation in the group. The creative approach
to making a presentation orientates the person to the development and opening
of communicative skills, forms the ability to rationalize his/her own opinion and
convincingly present his/her own opinion, socializing in front of the audience.
For the study and consolidation of vocabulary, the semantics of which
are the same for different languages, we can suggest the group to work with
foreign dictionaries and in the conversation mode to organize the
characteristics of medical concepts. It should be remembered that the Greek
language, until the crisis of the ancient world, actually served as the function of
the international language of medicine, its legacy contains the names of many
diseases and symptoms:
- dyspnoё – bad breath;
- melancholia – refers to black bile;
- amaurosis – amarrose, blindness (from Gr. – dark);
- symphysis – symphysis, fusion;
- catarrhos – inflammation of the mucous membrane;
- dyspepsia – dyspepsia, digestive disorder.
Presenting material on the internal form and semantics of medical names
allows us to complement the processes of knowledge of the collective activity
of participants, allows the teacher to understand the directions of mastering
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the thinking of medical students in the field of medical experience; and shows
which of the signs of illness their consciousness chooses for naming. Teachers
may give groups of students a task to classify the medical names for: external
signs of the disease, their similarity to the surrounding realities, subjective
sensations of the patient, the causes of the disease (Shumylo, 2014):
- diabetes – go through;
- diarrhea – flow;
- diaphragm – fence;
- diagnosis – examine, recognize;
- eczema – boil;
- a placenta – flat plate.
Thus, it is evident from the examples given that a number of terms from
the Greek-Latin records are used today, some with minor modification or
without change (arthritis, nephritis, pleuritis).
Problem-situational learning as a modern method in a regular classroom
Latin language lesson can be applied when students learn to write a
prescription. This type of learning involves immersing group members into a
specific problem and finding a practical solution to a situational task through
reflections and knowledge gained in the educational process in general.
A scientific presentation is an extremely powerful method that promotes
formation of important professional qualities and independent thinking. It is
important for a teacher to timely notice among students the persons with deep
creative thinking and to start working in the scientific space with such initiative
and ambitious personalities, involving them in thematic student conferences.
The topics of the speeches are multifaceted: from mythology, the history of
medicine to specific studies of vocabulary in anatomy or clinical terminology on
the basis of the Latin language.
With confidence one can rely on various psychological opportunities,
implementation of which successfully forms the skills of speech, such as
organization of a discussion club, where students receive a variety of booklets
with vivid advertising of medications, their composition and recommendations
for treatment. Students receive the task of classifying and explaining their
choice based on the Latin words in the ad text.
The texts of moral, ethical and educational orientation also play an
important role in learning and are used as illustrations of Latin proverbs and
aphorisms.
In round-table discussions, it is very effective to read and analyze
professional texts of a thematic nature («De corpore humano», «De cranio», «De
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musculis», «De tunicis», «De cordis et morbis cardiacis», «Musculi membri
superires et membri inferiores» etc.). It is important to use mnemonic – a method
of storing information as a technique of visual memorization and apply
encyclopaedic, explanatory and illustrated medical dictionaries (Illustrated
Dorland Dictionary, 2002). This gives a deep understanding of the material, since
the methods of memorization create figurative illustrations for the definitions in
the imagination and contribute to a qualitative study of the thematic vocabulary.
Qualitative indicators of grammatical knowledge, skills and abilities are
determined by criteria of logic and ability to argue the presentation of
opinions. Quantitative indicators are the criteria of exhaustion, correctness of
the information presentation, orthographic literacy (Shovkovyi, 2002). Based
on theoretical sources on the methodology of teaching foreign languages, we
have identified control objects, criteria and norms for assessing the
grammatical competence of medical students.
Table 1
Criteria and norms for assessing the grammatical competence
of medical students
Object of control

Evaluation criteria

Ability to form a complete paradigm of comprehensiveness and accuracy
the word
Ability to form selective forms

correctness

Ability to define grammatical forms

comprehensiveness, correctness

Knowledge of phonetic phenomena and comprehensiveness,
lexical units necessary to study grammar orthographic literacy

correctness,

Knowledge of words with the wrong comprehensiveness,
paradigm and ability to explain the orthographic literacy
causes of anomalies or derivatives

correctness,

Knowledge of the basic
organizing the sentence

ways

of comprehensiveness, correctness

The peculiarity of teaching Latin in a medical institution is that Latin is a
semantic base for mastering lexical material of a foreign language and is the
basis for the study of medical terms in the English language (Glendinning,
2007). Also, with proper organization of training and proper scientific and
methodological support, it is possible to provide high-quality study of foreign
and Latin languages.
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Conclusions. During this methodological study, we have received a number
of conclusions and practical recommendations that are of great importance in the
study of the Latin language with medical terminology for the professional training
of physicians. First of all, it has been discovered that it is necessary to
systematically guide students to compare Latin and Greek languages.
For medical students the study of the Latin language is of particular
importance. The profession of a medical doctor involves direct communication
with a team and patients in the professional, administrative and scientific
spheres. Its success will depend on both the general qualification of the doctor,
and on the style of work, his/her business and moral qualities and values. And
it is the teacher who has to create educational and methodological material for
the preparation of students, taking into account the value-education moments
and the cultural component of an educated specialist capable competently, and
sometimes with a certain irony, of using pharmaceutical and clinical Latin
terminology in practice (Hutsol, 2017).
An interactive approach to the organization of the educational process
promotes development of student’s thinking, formation of personal
development skills, communication, mutual respect and teamwork.
The conducted research in the group of students of the specialty
“physical therapist” made it possible to formulate a series of methodological
recommendations on the effective use of methods for their vocational training
and mobility in the educational process:
 Knowledge of the formal side of grammar;
 Knowledge of grammatical anomalies and the ability to determine the
causes of their occurrence;
 Understanding the content of the grammatical phenomenon, ability to
separate it from the form;
 Interlingual mobility in the students’ minds;
 Ability to establish formal and functional-semantic relations between
grammatical phenomena;
 Knowledge of phonetic phenomena and lexical units necessary for the
study of grammar;
 General philological knowledge;
 Ability to adequately translate text.
At the present stage, for the training of a medical specialist, scientific
reasoning for the didactic and methodological foundations for constructing
professionally oriented Latin courses is important, which will contribute to the
promising development of research in this field. Advanced pedagogical experience
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convinces that the correct methodology for teaching medical terminology and
introduction of reading medical and scientific works into the program forms both
a qualified specialist that meets the standards of higher medical education, and a
new generation of teachers who are capable of teaching and educating a
generation of culturally educated medical students (Kiselova, 2013).
Prospects for the use of results. The outcomes obtained as a result of
methodological observations may become the basis or guidelines for the
creation of a teaching manual on how to teach the Latin language and the
basics of medical terminology.
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РЕЗЮМЕ
Полюга Светлана. Педагогические техники в формировании профессиональных
навыков медика в процессе изучениѐ латинского ѐзыка.
Статьѐ посвѐщена проблеме повышениѐ качества профессиональной
подготовки студентов в высших медицинских учебных заведениѐх и факультетах,
готовѐщих узкого профилѐ медицинских специалистов. В статье проанализирована
необходимость внедрениѐ в учебный процесс учебных заведений методики изучениѐ
медицинской терминологии, котораѐ способна обеспечить направление процесса
получениѐ образованиѐ на будущуя профессиональнуя деѐтельность через
доскональное изучение латинского ѐзыка. В статье убедительно доказано, что
активные формы проведениѐ занѐтий по латинскому ѐзыку тренируят мозговуя
деѐтельность, развиваят интерес к обладания профессиональной терминологией
и формируят многокультурные компетенции образованного специалиста-медика.
Ключевые
слова:
греко-латинскаѐ
научнаѐ
терминосистема,
терминоэлемент, латинский ѐзык, интерактивные методы, мотивациѐ, научнометодическое обеспечение.

АНОТАЦІЯ
Полюга Світлана. Педагогічні техніки у формуванні професійних навичок медика
у процесі вивченнѐ латинської мови.
Статтѐ присвѐчена проблемі підвищеннѐ ѐкості професійної підготовки
студентів у медичних закладах вищої освіти та факультетах, що готуять
медичних фахівців вузького профіля. У статті проаналізовано необхідність
упровадженнѐ в освітній процес означених закладів методики вивченнѐ медичної
термінології, ѐка здатна забезпечити спрѐмуваннѐ процесу здобуттѐ освіти на
майбутня професійну діѐльність через досконале вивченнѐ латинської мови. У
статті переконливо доведено, що активні форми проведеннѐ занѐть з латинської
мови тренуять мозкову діѐльність, розвиваять інтерес до володіннѐ фаховоя
термінологіюя та формуять багатокультурні компетенції освіченого фахівцѐмедика. Структура такого вивченнѐ медичної термінології базуютьсѐ на системнотермінологічному принципі й передбачаю глибоке знаннѐ та володіннѐ практичними
навичками длѐ роботи з міжнародними номенклатурами, дослідженнѐм спеціальної
літератури, коли викладаннѐ латинської граматики ґрунтуютьсѐ на греколатинському лінгвістичному ѐдрі та конкретизуютьсѐ прикладами з анатомогістологічної, клінічної, фармацевтичної терміносистем. Длѐ досѐгненнѐ
поставленої мети використано метод теоретичного аналізу та узагальненнѐ
науково-методичної літератури українських та іноземних авторів, метод
компаративно-історичного аналізу та зіставний метод длѐ визначеннѐ
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взаюмозв’ѐзків між найменуваннѐми в латинській та грецькій мові при формуванні
медичної термінології. При моделяванні ситуацій відбуваютьсѐ активізаціѐ
інтелектуальної діѐльності, а практичне застосуваннѐ сприѐю розширення
лексичного запасу. Длѐ визначеннѐ рівнѐ опануваннѐ студентами лексики доцільно
використовувати елементи сугестивного методу, демонструячи малянки чи певні
дії, вчити студентів послуговуватисѐ словниками синонімів, антонімів, дефініцій та
іншими тематичними глосаріѐми.
Ключові слова: греко-латинська наукова терміносистема, терміноелемент,
латинська мова, інтерактивні методи, мотиваціѐ, науково-методичне
забезпеченнѐ.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі свого розвитку
промисловість нашої країни відчуваю потребу в освічених,
висококваліфікованих фахівцѐх, ѐкі володіять фундаментальними
знаннѐми, професійними вміннѐми та навичками, досвідом творчого
вирішеннѐ нових актуальних проблем та здатністя до самореалізації
навичок і вмінь у різних сферах професійної діѐльності. Основноя
складовоя економіки України ю агропромисловий комплекс, що поюдную
в
собі
виробництво
сільськогосподарської
продукції,
її
сільськогосподарську переробку й матеріально-технічне обслуговуваннѐ
села (Сахненко та Коломіюць, 2018).
Однак, аграрна промисловість нашої країни останнім часом гостро
відчуваю брак кваліфікованих спеціалістів. Одніюя з головних причин
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виникненнѐ проблеми ю низький рівень професійно-прикладної фізичної
підготовленості випускників закладів вищої освіти аграрного профіля
(Сахненко, 2018).
За свідченнѐми фахівців, значна кількість сучасних випускників закладів
вищої освіти фізично неспроможні задовольнити сучасні вимоги ринку праці
(Присѐжняк, 2010, Раювський, 2000). У такому контексті важливого значеннѐ
длѐ підготовки майбутнього фахівцѐ в закладі вищої освіти набуваю система
фізичного вихованнѐ, зокрема її професійно-прикладна складова. Професійна
спрѐмованість аграрної вищої освіти обумовляю необхідність у процесі формуваннѐ особистості майбутнього фахівцѐ. Особливу увагу звертали на розвиток його професійних ѐкостей, на професійне вихованнѐ Т. Г. Приставський,
О. Л. Ковбан, А. М. Бабич, М. М. Стахів (Приставський та ін., 2013, с. 419).
У навчальній програмі з фізичного вихованнѐ наголошуютьсѐ, що одним
із головних критеріїв ефективності фізичного вихованнѐ випускників ю знаннѐ
основ ППФП й уміннѐ їх застосовувати на практиці (Божик, 2013, с. 33).
Професійно оріюнтований напрѐм організації фізичного вихованнѐ
створяю передумови длѐ успішного оволодіннѐ професійними навичками і
практичними знаннѐми, досѐгненнѐ належного рівнѐ фізичної й
функціональної підготовленості організму студента, допомагаю скоротити
термін адаптації до умов праці та подовжити професійне довголіттѐ
майбутнього фахівцѐ агропромислового комплексу (Пилипей, 2011). Науковці
зазначаять, що на підставі базової професійної моделі фахівцѐ розроблѐютьсѐ
програма ППФП майбутнього спеціаліста, ѐка вклячаю засоби і методи
навчаннѐ, методи оцінки фізичних, психологічних і психофізіологічних
ѐкостей особистості, параметри професійної надійності, фізичного здоров’ѐ і
прогноз професійного довголіттѐ (Малѐр та Будний, 2009).
Не менш важливе значеннѐ длѐ підготовки спеціаліста маю
когнітивний компонент професійно-прикладної фізичної підготовки, що
забезпечую формуваннѐ системи загальнотеоретичних, методичних і
професійно-прикладних знань із метоя їх подальшого використаннѐ у
професійній діѐльності й побуті. Однак, у працѐх науковців недостатньо
висвітлено рівень професійно-прикладної обізнаності студентства. Це і
зумовило вибір теми нашого дослідженнѐ.
Роботу виконано відповідно до зведеного плану науково-дослідної
роботи кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка на 2016–2020 рр. за
темоя «Теоретичні і методичні основи фізкультурної освіти різних груп
населеннѐ» (номер державної реюстрації 0116U000900).
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Аналіз актуальних досліджень. Професійна підготовка студентів
повинна бути спрѐмована, передусім, на оволодіннѐ визначеним обсѐгом
теоретичних знань, практичних умінь і навичок, на підтримку необхідного
стану здоров’ѐ, а також на цілеспрѐмований розвиток професійної
працездатності, пов’ѐзаної з достатнім розвитком фізичних та
психофізіологічних ѐкостей (Семенів, 2012). Особливостѐм професійноприкладної фізичної підготовки студентів аграрних вищих навчальних
закладів присвѐтили наукові праці В. Ільїніч, Ю. Позднѐкова, М. Хома,
Н. Сторчевой. У роботах Н. Безгодової, Н. Бібік, В. Введенського,
Т. Гороховської, М. Лісового, В. Момота, А. Хуторського визначено критерії
і проаналізовано рівні сформованості показників професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів закладів вищої освіти.
Я. Зорій інтерпретую професійно-прикладну фізичну підготовку ѐк
складний процес цілеспрѐмованого педагогічного впливу на фізичні,
психічні, психофізіологічні та морфофункціональні показники розвитку
організму, у результаті ѐкого професійні знаннѐ та навички майбутніх
фахівців перетворяятьсѐ в параметри їх готовності до виконаннѐ
професійних обов’ѐзків (Зорій, 2013, c. 23-24).
Б. Семенів виділѐю два блоки змісту професійно оріюнтованої
фізичної підготовки студентів факультету харчових технологій –
фізкультурну освіту (теоретичний блок) і професійно-прикладну фізичну
підготовку (практичний блок) (Семенів, 2012, с. 193).
М. Божик критеріюм ефективності методичного компоненту системи
професійно-прикладної фізичної підготовки вчителів вважаю рівень їх
професійно-прикладної методичної готовності.
Р. Раювський структурними компонентами ППФП студентів
енергетичних спеціальностей вважаю методичну, практичну й теоретичну
підготовку. Він виокремляю такі завданнѐ теоретичної підготовки:
- продовженнѐ мотивації студентів на здійсненнѐ ППФП у період
навчаннѐ у ЗВО на навчальних занѐттѐх і в позанавчальний час;
- подальше оволодіннѐ системоя знань, необхідних длѐ практичної
реалізації індивідуальної ППФП до майбутньої обраної професійної
діѐльності в енергетичному комплексі на етапі вузівської освіти (Раювський
та Канішевський, 2008).
Незважаячи на значну кількість сучасних досліджень у сфері
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів закладів вищої освіти
(Петренко, 2018; Карабанов, 2016; Хоменко, 2017 та ін.), доводитьсѐ
констатувати, що в науковій літературі відсутні праці, у ѐких представлено
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аналіз рівнѐ професійно-прикладної обізнаності студентів аграрних
спеціальностей нашої країни.
Мета статті – дослідити рівень професійно-прикладної обізнаності
студентів аграрних спеціальностей.
Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел,
анкетуваннѐ, методи математичної статистики.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні брали участь студенти
І–ІІІ курсів аграрних спеціальностей Сумського національного аграрного
університету (n=652), Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка (n=431) та Глухівського агротехнічного інституту ім. С. А. Ковпака (n=108) у загальній кількості 1201 особа.
З метоя визначеннѐ рівнѐ професійно-прикладної обізнаності
студентів-аграріїв нами було проведено анкетуваннѐ. Анкета містила 5
блоків питань, що об’юднуятьсѐ за такими ознаками:
1. Загально-теоретичний – виѐвленнѐ обсѐгу знань стосовно фізичних
ѐкостей та понѐть «фізична культура» і «фізичне вихованнѐ».
2. Методичний – виѐвленнѐ обсѐгу знань з методики розвитку
фізичних ѐкостей.
3. Аксіологічний – виѐвленнѐ обсѐгу знань стосовно рекреаційних
заходів і самостійних занѐть фізичними вправами; умов і причин, що
спонукаять до здійсненнѐ рухової активності.
4. Прогностичний – визначеннѐ обсѐгу знань про значеннѐ занѐть
фізичноя культуроя длѐ майбутньої самореалізації фахівцѐ за обраноя
спеціальністя, уѐвлень студентства стосовно шлѐхів оптимізації системи
фізичного вихованнѐ в закладі вищої освіти аграрного профіля.
5. Професійно-прикладний – виѐвленнѐ обсѐгу знань стосовно
понѐттѐ «професійно-прикладна фізична підготовка», професійноважливих фізичних ѐкостей, основних правил техніки безпеки та першої
медичної допомоги в обраній професійній діѐльності.
Опрацяваннѐ результатів анкетуваннѐ здійснявалосѐ за кількісними
та ѐкісними оцінками відповідей. Кількісна оцінка передбачаю оціняваннѐ
наданих відповідей за шкалоя. Обсѐг знань студента, виѐвлений у
кожному блоці, оцінявавсѐ кількістя балів від 0 до 2.
Рівень професійно-прикладної обізнаності майбутніх фахівців аграрної
промисловості визначавсѐ за сумоя балів, отриманих досліджуваним у
кожному блоці питань. Отримана кількість балів співвідноситьсѐ з ѐкісноя
оцінкоя – відповідним рівнем професійно-прикладної обізнаності й передбачаю наѐвність у досліджуваних певного рівнѐ теоретичних знань і уѐвлень.
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Аналіз отриманих відповідей дозволѐю зробити висновок про рівень
обізнаності майбутніх аграріїв щодо методів самоконтроля у фізичному
вихованні. 36,8 % студентів не мали труднощів з відповіддя на питаннѐ,
13,6 % з них змогли назвати два і більше методів. Найчастіше називалисѐ
такі методи: виміряваннѐ ЧСС, виміряваннѐ тиску, виміряваннѐ
температури тіла. Зауважимо, що 22,7 % опитаних не змогли самостійно
визначити своя ЧСС.
Значні труднощі з відповідѐми виникали на питаннѐ стосовно
визначеннѐ фізичних ѐкостей («сила – це», «координаційні здібності – це»,
та ін.), методики їх розвитку та визначень понѐть «фізична культура» і
«фізичне вихованнѐ». У 53,1 % студентів фізична культура асоціяютьсѐ зі
спортом; у 13,6 % – із занѐттѐми фізичними вправами; 9,7 % визначили
фізичну культуру ѐк загальну культуру лядства; 23,6 % опитаних не змогли
визначитисѐ з відповіддя на поставлене питаннѐ.
Понѐттѐ «фізичне вихованнѐ» 47,4 % респондентів визначили ѐк
комплекс вправ, ѐким навчаять на практичних занѐттѐх; 21,8 % опитаних
вважаять фізичне вихованнѐ вихованнѐм студентів на занѐттѐх; у 19,1 %
фізичне вихованнѐ асоціяютьсѐ з фізичноя культуроя або її різновидом;
11,7 % опитаних мали труднощі з відповіддя.
Відповіді на питаннѐ стосовно визначеннѐ фізичних ѐкостей
відрізнѐлисѐ варіативністя. Ми виділили такі варіанти визначень, ѐкі
найчастіше зустрічалисѐ серед відповідей опитуваних:
- сила – це: «здатність піднімати обтѐженнѐ», «здатність
виконувати важку роботу», «здатність переносити вантаж на велику
відстань», «здатність виконувати силові вправи»;
- витривалість – це: «здатність довго бігати», «здатність виконувати
роботу тривалий час», «здатність бігати на довгі дистанції» та ін.;
- спритність – це: «здатність виконувати складну роботу»,
«здатність швидко реагувати», «здатність оріюнтуватись у різних ситуаціѐх»,
«здатність переносити дрібні предмети» та ін.;
- гнучкість – це: «здатність нахилѐтисѐ», «здатність розтѐгувати
м’ѐзи», «здатність виконувати гімнастичні вправи» та ін.;
- швидкісні здібності – це: «швидкість», «здатність швидко бігати»,
«здатність бігати на короткі дистанції», «здатність швидко виконувати
роботу» та ін.;
- координаційні здібності – це: «оріюнтаціѐ у просторі», «здатність
швидко реагувати», «здатність тримати рівновагу» та ін.
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Проаналізувавши відповіді на питаннѐ загальнотеоретичного блоку,
можемо зробити висновки щодо рівнѐ обізнаності студентства за даним
показником. 93,8 % опитаних не змогли відповісти на питаннѐ зазначеного
блоку, отримані відповіді оцінені в 0 балів; 6,2 % респондентів,
формуляячи визначеннѐ своїми словами, не змогли передати сутності і
змісту понѐть, рівень обсѐгу знань за даним показником оцінено в 1 бал.
Відповіді на питаннѐ методичного характеру дуже різнились і не мали
чіткого оформленнѐ. Нами було зафіксовано такі варіанти відповідей на
питаннѐ стосовно методики розвитку фізичних ѐкостей (табл. 1).
Таблицѐ 1
Уявлення студентів аграрних спеціальностей стосовно методики розвитку
фізичних якостей
Фізичні ѐкості
Сила
Витривалість
Спритність
Гнучкість

Швидкісні
здібності
Координаційні
здібності

Методика розвитку
«піднімати обтѐженнѐ», «підтѐгуватись на перекладині»,
«качатись», «бігати» та ін.
«довго працявати», «багато займатись», «ходити на
фізкультуру», «довго бігати» та ін.
«багато бігати», «займатись» та ін.
«виконувати вправи на розтѐгненнѐ», «нахилѐтись», «торкатись
носків, не згинаячи ноги у колінах», «тренуватись», «займатисѐ
гімнастикоя» та ін.
«багато бігати», «бігати на короткі дистанції», «тренуватисѐ»,
«брати участь у змаганнѐх» та ін.
«вчитисѐ тримати рівновагу на одній нозі», «виконувати складні
вправи», «займатисѐ спортивними іграми» та ін.

Підсумовуячи вищесказане, зауважимо , що 87,4 % респондентів
мали труднощі з відповідѐми на питаннѐ методичного блоку; 10,8 %
опитаних не змогли дати повних і змістовних відповідей щодо методики
розвитку фізичних ѐкостей; 1,8 % студентів надали відповіді загального
характеру, не вказавши особливостей методик та дозуваннѐ
навантаженнѐ. Здійснивши кількісну оцінку отриманих результатів,
можемо констатувати, що 87,4 % студентів отримуять 0 балів; відповіді
12,6 % досліджуваних оцінено в 1 бал.
Важливість рекреаційних заходів длѐ зміцненнѐ та збереженнѐ здоров’ѐ й запобіганнѐ розумового перевантаженнѐ розуміять 35,7 % майбутніх
аграріїв: 9,6 % студентів вказали на захопленнѐ туризмом і туристичними походами; 8,8 % здійсняять велосипедні та піші прогулѐнки; 17,3 % віддаять
перевагу спортивним та рухливим іграм на свіжому повітрі. 31,9 % студентства відзначили брак вільного часу длѐ активного відпочинку; 32,4 % досліджуваних не маять бажаннѐ здійснявати рухову активність у вільний час.
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Визначаячи умови, що спонукаять студентів до здійсненнѐ рухової
активності, ми отримали такі результати (табл. 2).
Таблицѐ 2
Умови, що мотивують студентів аграрних спеціальностей до занять
фізичною культурою
Групи змістовних
рангів

Курси

Наѐвність бажаннѐ виконувати фізичні вправи
Використаннѐ новітніх засобів, методів та
методичних прийомів на занѐттѐх із фізичного
вихованнѐ
Наѐвність
гарного
тренера,
викладача,
інструктора
Наѐвність часу
Гарне самопочуттѐ
Наѐвність інвентаря та умов
Інші чинники
Складно відповісти

І

ІІ

ІІІ

38,4%
13,1%

29,3%
19,7%

27,6%
26,1%

10,6%

7,8%

4,3%

7,9%
8,1%
10,9%
4,7%
6,3%

10,8%
11,1%
12,4%
3,2%
5,7%

16,1%
12,6%
4,8%
4,1%
4,4%

Як бачимо, головноя причиноя займатисьѐ фізичноя культуроя
38,4 % першокурсників вважаять наѐвність бажаннѐ здійснявати рухову
активність. Серед студентів ІІ та ІІІ курсів дану умову вказали 29,3 % і 27,6 %
відповідно. 13,1 % першокурсників, 19,7 % другокурсників і 26,1 %
студентів ІІІ курсів відзначаять важливість використаннѐ новітніх засобів,
методів та методичних прийомів на занѐттѐх із фізичного вихованнѐ. За
відсутності гарного тренера, інструктора, викладача не бажаять займатисѐ
10,6 %, 7,8 % і 4,3 % студентів І, ІІ і ІІІ курсів відповідно. Найбільший
відсоток студентів, ѐким заважаю займатисѐ брак часу, виѐвлено серед
респондентів, що навчаятьсѐ на ІІІ курсах; 10,8 % – серед другокурсників і
7,9 % – серед студентів І курсів. Середній відсоток опитаних, що головноя
умовоя длѐ занѐть фізичноя культуроя вважаять наѐвність гарного
самопочуттѐ та здоров’ѐ, коливаютьсѐ в межах 8–12 %. Наѐвність інвентаря
та умов визначили важливоя умовоя 10,9 % першокурсників і 12,4 % та
4,8 % студентів ІІ та ІІІ курсів відповідно.
За результатами анкетуваннѐ в аксіологічному блоці питань було
визначено кількісні оцінки знань досліджуваних за даним показником:
0 балів – 82,1 %; 1 бал – 13,3 %; 2 бали – 4,6 %.
При виборі форм занѐть з фізичного вихованнѐ 18,1 % опитаних
зупинили свій вибір на практичних занѐттѐх; секційні занѐттѐ ѐк
пріоритетну форму обрали 13,9 %; лекційні занѐттѐ – 2,3 %. У 65,7 %
респондентів виникли труднощі з відповіддя на зазначене питаннѐ.
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Аналіз отриманих відповідей дозволѐю констатувати, що 83,4 %
анкетованих студентів не задоволені умовами, у ѐких проходѐть занѐттѐ з
фізичного вихованнѐ: 28,7 % майбутніх аграріїв вважаять головноя умовоя
проведеннѐ занѐть наѐвність чистого та добре освітленого приміщеннѐ
спортивного залу; 16,4 % зазначили, що хотіли би більше займатисѐ на
свіжому повітрі; 38,3 % опитаних бажали б займатись у тренажерному залі з
гарним технічним оснащеннѐм. 1,3 % студентства цілком влаштовуять умови
занѐть; у 15,3 % досліджуваних виникли труднощі з відповіддя на поставлене
питаннѐ. Слід відмітити, що пріоритетними шлѐхами оптимізації процесу
фізичного вихованнѐ у ЗВО аграрного профіля студенти вважаять:
- зміни змісту навчальної програми (23,2 %);
- зміни форм занѐть із фізичного вихованнѐ (9,4 %);
- зміни технічного оснащеннѐ та умов проведеннѐ занѐть (16,9 %).
50,5 % досліджуваного контингенту не змогли дати відповідь на
поставлене питаннѐ.
Кількісна оцінка відповідей студентів на питаннѐ прогностичного блоку
становить: 0 балів – 72,6 % студентства; 1 бал – 25,8 %; 2 бали – 1,6 %.
Дані, отримані в результаті аналізу відповідей професійноприкладного блоку, показали, що більшість студентів І–ІІІ курсів маять
слабкі уѐвленнѐ стосовно змісту й сутності професійно-прикладної фізичної
підготовки взагалі та її особливостей длѐ природничо-аграрної групи
спеціальностей. Уѐвленнѐ студентів стосовно визначеннѐ понѐттѐ
«професійно-прикладна фізична підготовка» представлені в таблиці 3.
0,6 % студентів першого, 1,3 % – другого, і 2,6 % – третього курсів
розглѐдаять ППФП ѐк навчальний процес. У межах 5–14 % коливаютьсѐ
кількість відповідей респондентів, у ѐких професійно-прикладна фізична
підготовка асоціяютьсѐ з комплексом фізичних вправ та заходів, спрѐмованих
на краще оволодіннѐ майбутньоя професіюя. У ППФП вбачаять сукупність
фізичних ѐкостей майбутнього працівника АПК – 7,9 % опитаних
першокурсників, 5,8 % – другокурсників, та 9,1 % студентської молоді третіх
курсів. Професійно-прикладній фізичній підготовці, ѐк комплексу теоретичних
знань, важливих длѐ обраного напрѐмку професії віддали перевагу близько 9
% студентів І та ІІ курсів. 13,7 % студентів ІІІ курсів вважаять ППФП
теоретичноя підготовкоя майбутнього фахівцѐ. Уѐвленнѐм про професійноприкладну фізичну підготовку, ѐк спеціально спрѐмоване використаннѐ
засобів фізичного вихованнѐ длѐ підготовки майбутнього фахівцѐ до
особливостей професійної діѐльності, надали перевагу 0,9 % – студентів
першого, 9,1 % – другого і 4,3 % – третього курсів.
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Таблицѐ 3
Уявлення студентів аграрних спеціальностей стосовно сутності поняття
«професійно-прикладна фізична підготовка»
Групи змістовних
рангів

Курси

Уѐвленнѐ про ППФП ѐк навчальний процес
Уѐвленнѐ про ППФП ѐк комплекс фізичних
вправ та заходів, спрѐмований на краще
оволодіннѐ майбутньоя професіюя
Уѐвленнѐ про ППФП ѐк сукупність фізичних
ѐкостей майбутнього працівника АПК
Уѐвленнѐ про ППФП ѐк комплекс теоретичних
знань, важливих длѐ обраного напрѐмку
професії
Уѐвленнѐ про ППФП ѐк спеціально
спрѐмоване використаннѐ засобів фізичного
вихованнѐ длѐ підготовки майбутнього
фахівцѐ до особливостей професійної
діѐльності
Інші уѐвленнѐ
Складно відповісти

І

ІІ

ІІІ

0,6%
5,6%

1,3%
9,8%

2,6%
14,6%

7,9%

5,8%

9,1%

8,1%

9,3%

13,7%

0,9%

9,1%

4,3%

5.6%
71.3%

1.2%
63.5%

5.9%
49.8%

Слід зауважити, що кількість студентів, ѐким було складно відповісти
на зазначене питаннѐ, становить більше 50 % досліджуваного контингенту.
Безсумнівно, отримані результати ю показником низького рівнѐ обізнаності
значної частини студентства стосовно професійно-прикладної фізичної
підготовки. Позитивним моментом ю зменшеннѐ кількості студентів, що
мали труднощі з відповіддя з І по ІІІ курс майже вдвічі.
Серед професійно важливих ѐкостей студентами І–ІІІ курсів було
виділено такі: сила – 56,3 %, витривалість – 67,9 %, спритність – 21,6 %,
координаційні здібності – 35,8 %, швидкісні здібності – 38,4 % гнучкість –
12,7 % (рис. 1).
Труднощі з відповіддя на питаннѐ щодо професійно важливих
фізичних ѐкостей виникли у близько 14,7 % респондентів. Слід зазначити,
що найбільшу частину з них – 72,4 % – становили першокурсники.
48,1 % студентів вважаять, що длѐ успішного оволодіннѐ професіюя
необхідно ретельно вивчати спеціальні теоретичні дисципліни з обраного
напрѐму. Важливу роль занѐть фізичним вихованнѐм та спортом визначили
15,6 % респондентів, 4,8 % з них вважаять, що фізична підготовка повинна
мати професійне спрѐмуваннѐ та враховувати особливості майбутньої
професії. 36,3 % студентства складно було визначитисѐ з відповідѐми на
питаннѐ стосовно ППФП.
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Рис.1 Уѐвленнѐ студентів аграрних спеціальностей стосовно ступенѐ
професійної важливості фізичних ѐкостей за обраноя спеціальністя
Проаналізувавши відповіді на питаннѐ професійно-прикладного
блоку, можемо констатувати наѐвність незадовільного рівнѐ обізнаності у
85,3 % респондентів, їх відповіді було оцінено у 0 балів. 12,5 %
досліджуваних змогли відповісти на поставлені питаннѐ, однак їх відповіді
не були чітко сформульовані і не повністя розкривали зміст та особливості
понѐть, представлених у даному блоці, їх відповідѐм була надана оцінка 1
бал. 2 бали отримали 2,2 % студентства, ѐкі змогли чітко і змістовно
відповісти на питаннѐ, виѐвили обізнаність стосовно особливостей своюї
майбутньої професії і підготовки до умов праці.
Аналіз результатів дослідженнѐ дозволив визначити загальний
рівень
професійно-прикладної
обізнаності
студентів
аграрних
спеціальностей (рис. 2).

середній
нижче
середнього
низький

Рис. 2. Рівень професійно-прикладної обізнаності студентів аграрних
спеціальностей
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У 1,6 % студентів виѐвлено середній рівень професійно-прикладної
обізнаності; у 14,8 % визначено рівень, нижчий за середній; 83,6 %
досліджуваних демонструять низький рівень.
Висновки. У результаті проведеного анкетуваннѐ можна
констатувати, що більшість майбутніх аграріїв маять низький рівень
професійно-прикладної обізнаності. На це вказую високий відсоток
респондентів, ѐкі мали труднощі з наданнѐм відповідей теоретичного,
методичного, професійно-прикладного та інших напрѐмів. Значна частка
відповідей студентів виѐвиласѐ далекоя від загальноприйнѐтих визначень
понѐть. Незначним ю відсоток відповідей, ѐкі би були чітко оформлені й
розкривали повністя зміст визначень, запропонованих в анкетах.
Низький рівень професійно-прикладної обізнаності зафіксовано у
83,6 % респондентів; рівень, нижчий за середній – у 14,8 %; середній –
у 1,6 %. Зазначимо, що результатів, ѐкі відповідаять вищому за середній та
високому рівнѐм професійно-прикладної обізнаності, серед студентства
виѐвлено не було.
Напрѐми подальших досліджень ми вбачаюмо в розробці та
експериментальній перевірці ефективності професійно-оріюнтованої
моделі організації фізичного вихованнѐ студентів аграрних спеціальностей.
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РЕЗЮМЕ
Сахненко Анна. Анализ уровнѐ профессионально-прикладной осведомленности
студентов аграрных специальностей.
В представленной статье рассмотрена структура профессиональноприкладной физической подготовки студентов высших учебных заведений.
Исследован уровень профессионально-прикладной осведомленности студенческой
молодежи аграрных специальностей. Установлено, что теоретическаѐ
составлѐящаѐ профессионально-прикладной физической подготовки значительно
влиѐет на формирование системы теоретических и практических знаний
студентов, необходимых будущим специалистам агропромышленного комплекса в
профессиональной деѐтельности и быту.
Анализ анкетных данных позволил констатировать недостаточный уровень
знаний будущих специалистов агропромышленного комплекса в области физической
культуры, спорта, здорового образа жизни и профессионально-прикладной
физической подготовки.
Ключевые слова: профессионально-прикладнаѐ осведомленность, физическое
воспитание, уровень, компонент, объем знаний, студенты аграрных
специальностей.

SUMMARY
Sakhnenko Anna. Analysis of the level of professional-applied awareness of students
of agrarian specialties.
The problem of professional-applied physical training of students of higher education
institutions of 3–4 accreditation levels requires detailed elaboration in the modern social
economic conditions of Ukraine for optimizing the process of physical education. There is a
need for student youth for the formation of a harmoniously developed personality and
professional competence of the future specialist of the corresponding profile. One of the
main criteria for the effectiveness of physical education of graduates is knowledge of the
basics of professional-applied physical training and the ability to apply it in practice.
In conditions of increasing competition on the labor market, the requirements for
professional training of specialists are significantly increased, including professional-applied
physical training, which is the key to the practical implementation of knowledge and skills in
professional activities. Professional-applied physical training in higher education institutions
is one of the main tasks of physical education of students: it is intended to equip them with
theoretical knowledge, to raise physical and special qualities, to develop motor skills that
provide physical and psychological readiness for future professional activity. Therefore, PAPT
most significantly embodies one of the most important principles of the pedagogical system –
the principle of organic connection of physical education with the practice of labour activity.
In the presented article the structure of professional-applied physical training of
students of higher education institutions is considered. The level of professional-applied
knowledge of student youth of agrarian specialties is studied. It is established that the
theoretical component of professional-applied physical training greatly influences formation
of the system of theoretical and practical knowledge of students necessary for the future
specialists of the agro-industrial complex in professional activity and everyday life. An
analysis of personal data has allowed to find out the insufficient level of knowledge of future
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specialists in the agro-industrial complex in the field of physical culture, sports, healthy
lifestyle and professional-applied physical training.
Key words: professional-applied knowledge, physical education, level, component,
volume of knowledge, students of agrarian specialties.
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ» У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Зміст даної статті полѐгаю у створенні і апробації методики, ѐка дозволѐю
враховувати особливості студентів у залежності від обсѐгу спеціальної рухової
активності й успішності навчаннѐ, суттюво підвищуячи продуктивність їх рухових
умінь та пізнавальної активності. Розглѐнуто стан вищої освіти на сучасному етапі
розвитку суспільства. По-перше, на фоні загальних змін, ѐкі відбуваятьсѐ з вищоя
освітоя, а, по-друге, з урахуваннѐм особливостей програмного змісту навчаннѐ
студентів закладу вищої освіти й контингенту студентів.
Ключові слова: студент, фізичне вихованнѐ, навчаннѐ, заклад вищої освіти,
здоров’ѐ, фізичні ѐкості.

Постановка проблеми. Стрімкі зміни в умовах сучасного розвитку та
Європейський вектор розвитку вимагаять суттювих змін у всіх сферах життѐ.
Ці зміни не оминули й освіту. Освітній процес у вищій школі пов’ѐзаний
із підвищеним інтелектуальним навантаженнѐм і, ѐк наслідок, із домінуваннѐм діѐльності центральної нервової системи (найчастіше підвищеної
інтенсивності) над життюдіѐльністя всіх інших базових систем організму
студентської молоді (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).
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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 (Куртова та ін., 2018).
Але малорухливий спосіб життѐ та пов’ѐзаний із ним дефіцит рухової
активності, властивий ѐк навчальній, так і будь-ѐкій іншій інтелектуальній
діѐльності, негативно впливаю на функціональні можливості скелетної
мускулатури, знижую її функціональні можливості, що відбиваютьсѐ на
інтенсивності іннервації значного числа внутрішніх органів, діѐльності
серцево-судинної системи та протіканні метаболічних процесів, що вкрай
згубно позначаютьсѐ на життюдіѐльності організму (Рибалко, 2016). І саме в
закладах вищої освіти (ЗВО) остаточно закріпляютьсѐ домінуваннѐ
інтелектуальних і матеріальних індивідуальних потреб над фізичними,
унаслідок чого гіподинаміѐ стаю атрибутом життѐ індивіда та звичним
стереотипом поведінки, що неминуче призводить до виникненнѐ й
розвитку комплексу соматичних захворявань (Рибалко та ін., 2016).
Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти ставленнѐ студентів до
занѐть фізичними вправами вивчали багато вчених у галузі педагогіки,
психології та фізичного вихованнѐ. Методологічні основи фізичного
вихованнѐ розглѐдаятьсѐ в роботах А. Дубогай, Т. Круцевич, О. Худоліѐ,
Б. Шиѐна. Розвиткові фізичних та психологічних ѐкостей присвѐчені
дослідженнѐ Е. Вільчковського, Л. Ковальчук, Н. Москаленко, К. Огнистої.
Одніюя з важливих складових системи освіти студентської молоді ю
фізичне вихованнѐ, головноя метоя ѐкої ю покращеннѐ рівнѐ здоров’ѐ, про
що неодноразово у своїх роботах зазначали С. Гаркуша, М. Носко та інші.
Рѐдом фахівців пропонуютьсѐ розумно обмежити кількість видів спорту,
що культивуютьсѐ у ЗВО з урахуваннѐм інтересу студентів (Кисельов, та
Маркіѐнов, 1999). Існую інша точка зору. Передбачаютьсѐ, що максимальне
урізноманітненнѐ навчального процесу нетрадиційними засобами й
методами сприѐтиме зростання мотивації до занѐть з ФВ (Боднар, 1998).
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 (Козерук та
Новопашен, 2014; Куртова та ін., 2018; Рибалко та ін., 2016).
Вивчення особливостей рухової активності студентської молоді
присвѐтили своя діѐльність чимало науковців. Зокрема, Н. Земська
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визначила рівні рухової активності студентської молоді та оцінила
структуру добової рухової активності студентів длѐ вдосконаленнѐ
системи фізичного вихованнѐ студентів (Козерук та Новопашен, 2014).
У процесі плануваннѐ 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 (Куртова та ін., 2018; Рибалко та Хоменко, 2018).
Як зазначаять (І. Самохвалова, В. Меляшкина, 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 удосконаленнѐ
рухових умінь і навичок, вихованнѐ основних фізичних ѐкостей та
психофізичних можливостей (Самохвалова та ін., 2018).
Мета статті – розширити знаннѐ студентів про особливості методики
викладаннѐ дисципліни «Фізичне вихованнѐ» у ЗВО.
Завдання. 1. Поглибити знаннѐ студентів щодо психофізіологічних
особливостей організму студентської молоді. 2. Озброїти знаннѐми з
особливостей методики розвитку рухових ѐкостей та навчаннѐ руховим
діѐм студентів. 3. Сприѐти формування наукового світоглѐду, моральних та
етичних ѐкостей студентського колективу.
Виклад основного матеріалу. Студенти, згідно з віковоя періодизація,
належать до категорії «дорослого населеннѐ». Длѐ осіб ціюї категорії ю
характерноя низка психофізіологічних особливостей. Вік 18–29 років
характеризуютьсѐ розквітом біологічної зрілості й надійністя функціонуваннѐ
всіх систем організму. До 18–20 років сповільняютьсѐ зростаннѐ тіла в
довжину, остаточно формуятьсѐ системи енергозабезпеченнѐ. Організм
лядини володію найбільшоя стабільністя, економічністя та реактивністя у
відповідь на стрес-чинники будь-ѐкої модальності. В осіб зберігаютьсѐ
високий рівень здатності до тренувань, особливо сили й витривалості. Разом
із тим, у віці 25–30 років, а іноді і раніше, у залежності від спадкових і
середовищних чинників, починаять розвиватисѐ процеси інволяції рухової
функції, ѐкі проѐвлѐятьсѐ в уповільненні адаптації функціональних систем до
умов зовнішнього середовища. Ці процеси протікаять гетерохронно і,
насамперед, торкаятьсѐ нейромоторних механізмів. Інволяційні зміни
призводѐть до зниженнѐ збудливості й рухливості нервових процесів,
збільшенні фаз абсолятної і відносної рефрактерності, розвитку процесів
пессимального гальмуваннѐ при більш рідких, ніж у підлітків, подразненнѐх.
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Зменшуютьсѐ сила скорочень серцевих м’ѐзів. Знижуютьсѐ
еластичність судин. Стінки судин потовщуятьсѐ, просвіт – зменшуютьсѐ.
Погіршуютьсѐ кровопостачаннѐ м’ѐзів серцѐ, інших органів. Спостерігаютьсѐ
погіршеннѐ еластичності легеневих тканин, ослабленнѐ дихальних м’ѐзів,
що призводить до зменшеннѐ легеневої вентилѐції. Спостерігаютьсѐ
погіршеннѐ еластичності м’ѐзів і зв’ѐзок. Зменшеннѐ збуджуваності
нервово-м’ѐзового апарату і швидкості скорочень м’ѐзів призводѐть до
зменшеннѐ величини сили. Уповільняютьсѐ перехід м’ѐзів із напруженого
стану до розслабленого. Відбуваютьсѐ нерівномірна атрофіѐ м’ѐзів. Краща
моторна реакціѐ відмічаютьсѐ длѐ відносно дрібних м’ѐзових груп кисті,
передпліччѐ, стопи і гомілок, гірша – длѐ м’ѐзів тулуба .
При напруженій м’ѐзовій роботі значеннѐ хвилинного об’юму
диханнѐ та кровообігу, їх частота досѐгаять граничних значень
(Самохвалова та ін., 2018).
Арсенал засобів регламентуютьсѐ програмами з ФВ длѐ ЗВО. Добір
засобів і методів здійсняютьсѐ за розсудом викладача з урахуваннѐм фк-с
інтересів та інших особливостей тих, хто займаютьсѐ: рівнѐ їхнього
здоров’ѐ, фк-освіти, ФП, наѐвності умов длѐ занѐть, екологічного
добробуту. Базовоя програмоя заборонѐютьсѐ використаннѐ засобів і
методів, пов’ѐзаних із невиправданим ризиком длѐ життѐ і здоров’ѐ тих,
хто займаютьсѐ, а також таких, ѐкі не відповідаять етичним вимогам,
формуять культ насильства і жорстокості (Базова програма з ФВ, длѐ студ.).
Розроблена (Мільнер, 1999) альтернативна методика оздоровчого
тренуваннѐ за допомогоя засобів атлетичної гімнастики. Усі вправи, у тому
числі й розминочні, проводѐтьсѐ з обтѐженнѐм. Переваги надаятьсѐ трьом
вправам: жим штанги лежачи, присіданнѐ зі штангоя на плечах, тѐга штанги
вузьким хватом від підлоги до колін – тому що саме ці вправи найбільш
повно відповідаять можливостѐм і потребам янаків. Передбачаютьсѐ
багатократне (по 10–20) підніманнѐ штанги порівнѐно невеликої ваги.
Особлива увага приділѐютьсѐ ритмічному дихання і вправам на
розслабленнѐ. Переваги занѐть із обтѐженнѐм перед занѐттѐми бігом, ходьбоя чи плаваннѐм полѐгаять у більших можливостѐх задавати абсолятно
точне навантаженнѐ. Ефект посиляютьсѐ при поюднанні розвитку сили з іншими оздоровчими засобами: бігом, нормалізаціюя харчуваннѐ, загартуваннѐм.
Заслуговую на увагу організаціѐ занѐть зі студентами підготовчого
відділеннѐ, ѐка поюдную роботу над загальноя фізичноя підготовленістя із
занѐттѐми обраним видом спорту. Відвідуваннѐ студентами старших курсів
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навчальних занѐть зі спеціалізації дозволѐю їм, до моменту завершеннѐ
навчаннѐ в ЗВО, досѐгти найкращого фізичного стану.
На думку А. Й. Мачіса, близько 70 % часу основної частини занѐттѐ
слід приділѐти розвиткові фізичних ѐкостей. При цьому білѐ 70 % з цього
часу необхідно відводити на розвиток витривалості, 30 % – на розвиток
інших фізичних ѐкостей, ще 30 % – навчання техніці фізичних вправ.
Н. Е. Мананков вважаю, що 40 % занѐттѐ зі студентами слід відводити
розвиткові сили, 60 % – розвиткові швидкості, витривалості, гнучкості та
інших фізичних ѐкостей.
Я. М. Носова вважаю доцільним таке співвідношеннѐ засобів
фізичного вихованнѐ на академічних занѐттѐх зі студентами з низьким
рівнем фізичної і технічної підготовленості. На занѐттѐх зі студентами
1–2 курсів 70 % слід відводити загальній фізичній підготовці і 30 % часу –
спеціалізації в одному (обраному) виді спорту. На 3–4 курсах обсѐг засобів
загальної фізичної підготовки зменшуютьсѐ до 37 % за рахунок зростаннѐ
(до 63 %) обсѐгу засобів одного виду спорту.
Провідними фахівцѐми (Рибалко та ін., 2017; Самохвалова та ін.,
2018; Худолій, 2008) експериментально підтверджено ефективність
організації занѐть на першому курсі комплексного спрѐмуваннѐ, ѐке
передбачаю розвиток в основній частині занѐттѐ не більше трьох фізичних
ѐкостей. На другому курсі занѐттѐ повинні носити вибіркову спрѐмованість,
при ѐкій близько 80 % часу основної частини відводитьсѐ на розвиток
одніюї фізичної ѐкості, але не довше ніж 4 занѐттѐ підрѐд.
На думку В. І. Козлова, у зв’ѐзку з прогресом негативних результатiв
дефiциту рухової активностi у студентiв вiд курсу до курсу, доцiльно
поступово збiльшувати рухову щiльнiсть занѐть i обсѐг навантаженнѐ, зi
змiшаноя енергетичноя спрѐмованiстя з переважним застосуваннѐм
елементiв iгрових видiв спорту, ритмiчної гiмнастики (у дівчат), циклiчних
вправ, при 8 годинах занѐть на тиждень. Установлено, що застосуваннѐ
ігрового методу в 50 % усіх занѐть дозволѐю зберегти вищий і стійкіший рівень
зацікавленості ігровими занѐттѐми ніж в 25, 75, 100 %. Застосуваннѐ ігрового
методу в 75 %, і, особливо, у 100 % занѐть поступово знижую інтерес до його
застосуваннѐ в усіх розділах програми і веде до так званого ігрового перенасиченнѐ (Рибалко, 2016; Самохвалова та ін., 2018). Пропонуютьсѐ з кожним
роком збільшувати кількість часу академічного занѐттѐ, що проводитьсѐ у
формі колового тренуваннѐ. 1 курс – 30 %, 2 – 45 %, 3 курс – 60 %.
По закінчення шкільного курсу з ФВ в молодих лядей вже
сформований певний арсенал життюво важливих рухових умінь і навичок.
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Серед них ю рухові дії, що широко використовуятьсѐ в життювій практиці, і
такі, що можуть слугувати конструктивними елементами (будівельним
матеріалом) при потребі побудувати новий рух. У студентському віці
вдосконаленнѐ координаційних можливостей уповільняютьсѐ. Тому акцент у
ФВ студентів ЗВО слід робити на навчанні координаційно простим,
прикладним рухам. Необхідним ю врахуваннѐ передумов процесу навчаннѐ.
Готовність до навчаннѐ руховим діѐм визначаютьсѐ трьома компонентами:
- фізична готовність (стан фізичних ѐкостей, ѐкі необхідні длѐ
виконаннѐ дій);
- руховий досвід (фонд придбаних раніше рухових умінь, навичок, знань);
- психічна готовність (особистісно-психічні чинники, що мобілізуять до
дії і визначаять характер поведінки при її виконанні).
При навчанні руховим діѐм у ЗВО не передбачаютьсѐ досѐгненнѐ
максимально високого ступеня досконалості вмінь та навичок. При
навчанні низці рухових дій формуятьсѐ не стільки навички, скільки вміннѐ.
Використаннѐ підвідних вправ даю можливість сформувати їх лише до
стадії початкового вміннѐ. Тому значне місце відводитьсѐ навчання
підготовчим, підвідним вправам.
Форми фізичного вихованнѐ у ЗВО поділѐятьсѐ на навчальні
(академічні і факультативні занѐттѐ) та позанавчальні. До позанавчальних
форм відносѐть такі:
- у режимі робочого днѐ – гімнастика, ФК-паузи, фк-хвилинки,
мікропаузи, ввідна гімнастика, корегуяча гімнастика тощо;
- самостійні занѐттѐ: групові (у секції, групі ЗФП, Здоров’ѐ тощо);
- індивідуальні (активний відпочинок, занѐттѐ під час сесії, канікул,
виконаннѐ завдань викладача, домашні завданнѐ);
- масові: спортивні розваги, прогулѐнки, екскурсії, походи, ФК
виступи, свѐто, змаганнѐ, спартакіади, табори відпочинку.
Різний рівень знань, здоров’ѐ, фізичної та спортивної підготовленості
студентів, багатоплановість їх інтересів передбачаять використаннѐ на
кафедрі ФВ у позанавчальний час різноманітних форм занѐть фізичними
вправами, спортом, туризмом (Козерук та Новопашен, 2014; Самохвалова та
ін., 2018).
Фізкульт-паузи
покликані
попередити
втому,
покращити
функціональний стан длѐ підтриманнѐ робочої працездатності. Комплекс
складаютьсѐ з 4–6 вправ, що виконуятьсѐ на робочому місці, виконаннѐ
триваю 5–7 хв. ЧСС зростаю до 110–120 уд./хв. посередині комплексу і до
кінцѐ його – повертаютьсѐ до вихідного рівнѐ. За 8-годинного робочого днѐ
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використовуютьсѐ до 5–6 фк-пауз і фк-хвилин, у тому числі через
2–3 години занѐть і за 2 год до їх закінченнѐ. Длѐ м’ѐзів, що при виконанні
роботи знаходилисѐ в статичному положенні (при навчанні це тулуб, ноги,
плечі, таз) даютьсѐ динамічне навантаженнѐ. М’ѐзи, що виконували
динамічну роботу – підлѐгаять розслаблення. Комплекс фк-хвилинки длѐ
студента повинен містити вправи длѐ великих м’ѐзових груп і вправи на
розслабленнѐ і гнучкість хребта. Длѐ зменшеннѐ тонусу судин головного
мозку даятьсѐ вправи з обертаннѐм голови, скручуваннѐм тулуба.
Пропонуютьсѐ така послідовність вправ:
1. Потѐгуваннѐ. 2. Вправи на розслабленнѐ м’ѐзів рук, ніг, тулуба.
3. Длѐ зміцненнѐ м’ѐзів ніг. 4. Длѐ збільшеннѐ чи підтриманнѐ рухливості
хребта. 5. Длѐ збільшеннѐ кровообігу і диханнѐ. 6. Длѐ м’ѐзів тулуба.
7. На координація і увагу.
Фізкульт-хвилинки – своюрідна вкорочена фк-пауза. Комплекс містить
2–3 вправи, виконуютьсѐ кожні 1,5–2 год. Різновид – мікропаузи –
тривалістя 20–30 с. Коригувальна гімнастика застосовуютьсѐ длѐ
профілактики професійних захворявань.
Самостійні форми занѐть длѐ студентів ПТУ, технікумів, коледжів,
інститутів у позанавчальний час ю: групові (в секції, групі ЗФП, Здоров’ѐ
тощо), та індивідуальні (активний відпочинок, занѐттѐ під час сесії, канікул,
виконаннѐ завдань викладача, домашні завданнѐ). У навчальних групах
занѐттѐ спрѐмовані на підвищеннѐ рівнѐ всебічної фізичної підготовки,
поглиблене відпрацяваннѐ технічних прийомів та їх поюднаннѐ з обраного
виду спорту, вивченнѐ тактичних дій правил змагань здобуттѐ знань і
навичок суддівства навичок проведеннѐ занѐть із новачками, досѐгненнѐ
результатів. Спортивні відділеннѐ (секції) створяятьсѐ за видами спорту,
ѐкі маять найбільше прикладне значеннѐ длѐ успішного оволодіннѐ
професіюя, а також з тих видів, длѐ ѐких ю належні умови. Занѐттѐ
проводитьсѐ 2–3 рази на тиждень (60–90 хв. у ПТУ; 90–120 хв. у технікумах,
коледжах та інститутах). Секції з туризму культивуятьсѐ у значній кількості
у закладів вищої освіти. Робота в них складаютьсѐ з таких розділів:
- практичних занѐть з учнѐми (студентами) по навчання прийомам
туризму (техніки та тактики);
- підготовка громадського активу з туризму;
- проведеннѐ туристських змагань, залікових і тренувальних походів.
До спортивних секцій (спортивних відділень) розподілѐять студентів,
ѐкі виѐвили бажаннѐ вдосконалявати спортивну майстерність в одному з
видів спорту, що культивуятьсѐ в закладі освіти. Тут займаятьсѐ студенти, ѐкі
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за даними тестуваннѐ маять високі показники фізичної підготовленості та
виконали вимоги спортивної класифікації (або маять певну перспективу),
групи з загальної фізичної підготовки організовуятьсѐ длѐ студентів, ѐкі ще не
підготовлені до занѐть в спортивних секціѐх та ѐвлѐятьсѐ своюрідноя
перехідноя формоя від занѐть із загальнопідготовчим спрѐмуваннѐм до
спеціалізованих занѐть спортом. Вони створяятьсѐ длѐ студентів, ѐкі
бажаять покращити фізичну підготовленість з метоя успішного оволодіннѐ
матеріалом навчальної програми, а також тих, ѐкі хотіли б удосконаляватись
у певному виді спорту, але ще не обрали спеціалізація.
Такі групи комплектуятьсѐ переважно за статевими або віковими
ознаками. Занѐттѐ проводитьсѐ 2–3 рази на тиждень (45–60 хвилин – у ЗВО
1–2 рівнів акредитації; 80–90 хвилин у ЗВО 3–4 рівнів акредитації).
Основні задачі секцій: залучити до систематичної роботи над
підвищеннѐм своюї загальної фізичної підготовленості та сприѐти вибору
спортивної спеціалізації; покращити фізичну підготовленість і на її основі
сприѐти загальному фізичному розвиткові й успішному виконання вимог
навчальної програми. Різний рівень фізичної підготовленості осіб
передбачаю використаннѐ гандикапів і коефіціюнтів при масових формах
занѐть: спортивні розваги, прогулѐнки, екскурсії, походи, ФК-виступи,
свѐто, змаганнѐ, спартакіади.
Спортивні змаганнѐ ю одніюя з найбільш ефективних форм організації
масової, фізкультурної і спортивної роботи. Студенти, ѐкі розпочали
тренуваннѐ з будь-ѐкого виду спорту, за рідким винѐтком з великоя
охотоя беруть участь у змаганнѐх. Їх результат – найбільш вірогідний
інтегральний показник рівнѐ набутої у процесі тренувань майстерності.
Багатостепеневість внутрішньої системи змагань – на першість
навчальної групи, курсу, факультету, факультетів, закладу освіти, кубкові
змаганнѐ та чемпіонати, даю змогу кожному студенту, залученому до
спортивно-масової роботи, виступати 8–10 разів на рік. Цього достатньо,
щоб підтримувати особисту мотивація до занѐть.
Практика показую, що студенти, ѐкі займаятьсѐ в секції, виступаять у
змаганнѐх і з інших видів спорту. У свій час така багатоборна підготовка
заохочуваласѐ кафедрами ФВ ЗВО. Таким чином, фізкультурно-спортивні
заходи, окрім виѐвленнѐ бажаячих займатисѐ в секціѐх з видів спорту,
надаять можливість оцінити свої досѐгненнѐ, сприѐять підготовці до
складаннѐ нормативів і разом із тим даять змогу виѐвити найбільш
здібних длѐ комплектуваннѐ команд длѐ участі в змаганнѐх вищого рівнѐ.
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Традиційно головне місце серед змагань у ЗВО займаю спартакіада.
Положеннѐ про комплексну спартакіаду розроблѐютьсѐ кафедроя ФВ і
спортивним клубом з урахуваннѐм наѐвної матеріальної бази, наѐвності
спеціалістів з видів спорту, фізкультурного активу тощо. Положеннѐ
узгоджуютьсѐ зі студентським профкомом і затверджуютьсѐ ректоратом ЗВО.
Головним при складанні положеннѐ ю збереженнѐ інтересів спортивних
колективів і окремих спортсменів, забезпеченнѐ рівних умов длѐ всіх її
учасників. Не менш важливими ю агітаційно-пропагандистські заходи під час
проведеннѐ й підготовки спартакіади. Ретельна підготовка учасників і місць
змагань, урочисте відкриттѐ змагань і підведеннѐ їх підсумків, своючасне
висвітленнѐ її результатів у таблицѐх, стіннівці – все це підвищую інтерес до
змагань, сприѐю залучення студентів у спортивні осередки.
Організаціѐ та проведеннѐ фізкультурно-оздоровчої та спортивної
роботи в місцѐх масового відпочинку студентів.
Види таборів: оздоровчі табори; оздоровчо-спортивні табори;
спортивні табори; табори відпочинку та праці; туристичні табори; військові
табори. У своя чергу, ці табори підрозділѐятьсѐ на дві групи (в залежності
від сезону – літні, зимові).
Загальні задачі ФВ студентської молоді в таборах відпочинку:
1) зміцненнѐ здоров’ѐ відпочиваячих засобами ФК і спорту з урахуваннѐм
природних кліматичних умов і на цій основі підвищеннѐ рівнѐ всебічної
фізичної підготовки й загальної працездатності організму; 2) залученнѐ до
регулѐрних занѐть ФК і спортом студентів; 3) підготовка громадських
інструкторів та суддів по спорту; 4) ознайомленнѐ із санітарно-гігіюнічними
вимогами користуваннѐ природними засобами; 5) прищепленнѐ навичок
дотриманнѐ розумного та раціонального режиму відпочинку; 6) вихованнѐ
навичок самоуправліннѐ та організації активного відпочинку; 7) вихованнѐ
студентської молоді в дусі патріотизму, високої моралі й колективізму.
Задачі можуть конкретизуватисѐ в залежності від типу табору. Сувора
диференціаціѐ процесу фізичного вихованнѐ, з урахуваннѐм рівнѐ фізичної
підготовленості, правильний розподіл видів занѐть протѐгом днѐ,
захопляячі фізкультурно-масові і спортивні заходи – основні принципи
навчально-тренувального процесу в таборі. У таборах можуть бути
застосовані такі форми навчально-спортивної та масовооздоровчої роботи:
1. Щоденна ранкова гігіюнічна гімнастика. Проводѐть усім складом
студентів, ѐкі відпочиваять у таборі. Поділ на групи длѐ виконаннѐ РГГ не
рекомендуютьсѐ. Комплекси складаятьсѐ таким чином, щоб кожні 5 днів
зростало навантаженнѐ. 2. Навчально-тренувальні занѐттѐ проводѐтьсѐ
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ввечері (зранку). Длѐ занѐть і участі в змаганнѐх відводитьсѐ 2,5–5 години
щоднѐ. 3. Занѐттѐ з плаваннѐ. 4. Занѐттѐ зі студентами з відхиленнѐм у стані
здоров’ѐ. 5. Занѐттѐ на плѐжі з метоя збільшеннѐ обсѐгу рухової активності
триваять до 2 годин щоднѐ. 6. Загартовуваннѐ повітрѐм, сонцем, водоя.
7. Туристичні походи (одно- і багатоденні). Навчаннѐ встановлявати палатки,
вкладати заплічник, розкладати багаттѐ, в’ѐзати вузли, застосовувати
страхуваннѐ, вести групу, регулявати швидкість ходьби, здійснявати
переправу. 8. Змаганнѐ з різних видів спорту. Змаганнѐ маять найбільший
ефект, коли вони: проводѐтьсѐ за традиційноя, відомоя всім програмоя,
підводѐть підсумок роботи за сезон, забезпечені відповідним суддівством і
санітарним обслуговуваннѐм, залучаять до участі всіх студентів, використовуять популѐрні види спорту. 9. Трудові процеси (прибираннѐ території
тощо). 10. Інструкторсько-методичні занѐттѐ. Рекомендуютьсѐ длѐ правильної
організації навчально-виховної роботи в умовах спортивного табору:
- побудова і проведеннѐ процесу ФВ відповідно до віку, стану здоров’ѐ,
загальної фізичної підготовленості тощо;
- забезпеченнѐ однорідності груп з урахуваннѐм статі, віку,
підготовленості, схильностей до певного виду спорту;
- розробка плану спортивно-масової фізичної підготовки з урахуваннѐм
специфіки місцѐ й часу відпочинку, специфіки табору;
- систематичне проведеннѐ різних змагань між різними групами
студентів;
- використаннѐ різноманітного інвентаря;
- лікарсько-педагогічний контроль.
Висновки. Аналізуячи дані, можна стверджувати, що длѐ
підвищеннѐ ефективності академічних занѐть з фізичного вихованнѐ у ЗВО
необхідно збільшити обсѐг вправ, що виконуятьсѐ в ІІ зоні потужності,
зменшивши, при цьому, обсѐг малоінтенсивних засобів.
Більш пильної уваги заслуговую проблема створеннѐ ефективного
комплексу педагогічних умов адаптивного фізичного вихованнѐ студентів з
ослабленим здоров’ѐм, що пов’ѐзано з вирішеннѐм протиріччѐ між
звільненнѐм студентів від занѐть з фізичного вихованнѐ і зміцненнѐм
здоров’ѐ засобами фізичної культури.
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РЕЗЮМЕ
Харченко Роман, Хоменко Сергей, Красилов Андрей, Рыбалко Петр. Методика
преподаваниѐ учебной дисциплины «Физическое воспитание» в высшем учебном
заведении.
Содержание данной статьи заклячаетсѐ в создании и апробации методики,
котораѐ позволѐет учитывать особенности студентов в зависимости от объема
специальной двигательной активности и успешности обучениѐ, существенно повышаѐ
производительность их двигательных умений и познавательной активности.
Рассмотрено состоѐние высшего образованиѐ на современном этапе развитиѐ
общества. Во-первых, на фоне общих изменений, которые происходѐт с высшим
образованием, а, во-вторых, с учетом особенностей программного содержаниѐ
обучениѐ студентов высшего учебного заведениѐ и контингента студентов.
Ключевые слова: студент, физическое воспитание, обучение, высшее учебное
заведение, здоровье, физические качества.

SUMMARY
Kharchenko Roman, Khomenko Serhii, Krasilov Andrii, Rybalko Petro. Methodology
of teaching discipline “physical education” in a higher education institution.
In connection with expansion of the market of educational services and emergence of
new specializations, students who differ from the majority by the small volume of motor
activity, arose the question about the study of an optimal system of educational activities
that takes into account the features of different groups of students.
Nowadays acute remains a problem of increasing cognitive activity of students, which
finds its solution in the development of active teaching methods and creation of new forms of
organization of the educational process. Development of new pedagogical approaches in
education is largely connected with the concept of personality-oriented pedagogy, which
should be reflected in the education system.
In this regard, in practice, the reserves of individualization of the educational process
should be used more widely. At the same time, there is no coherent mechanism for the formation
of flexible models of the education system, which take into account not only the requirements for
the future profession, but also the individual characteristics of students. Formation of the optimal
system of training activities in physical education becomes especially relevant in connection with
adaptation of the program content to teaching students new specialties and specializations. The
main tasks of work with student youth are: involving in systematic work on increasing general
physical preparedness and promoting the choice of sports specialization; improving physical
fitness and, on the basis of it, contributing to the overall physical development and successful
fulfillment of the requirements of the curriculum.
In the conditions of higher education institutions sports competitions and sports
events are a means of attracting students to classes, increasing their physical and functional
readiness, and developing useful motor skills. Their availability for students is conditioned by
a properly organized internal calendar of sporting events, selection of competitive exercises
and opportunities for participation of students with different levels of physical fitness at the
expense of handicaps, coefficients.
Key words: student, physical education, education, higher education institution,
health, physical qualities.
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ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКА ЯК ОДНОГО З
НАЙВАЖЛИВІШИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
У статті визначено основні шлѐхи формуваннѐ аксіологічного складника
комунікативних умінь іноземних студентів. Проведено аналіз джерел літератури з ціюї
проблеми за останні десѐть років. Запропоновано засоби формуваннѐ аксіологічного
складника комунікативних умінь іноземних студентів. Ці засоби ю одним із багатьох
прикладів вирішеннѐ питаннѐ ціннісного збагаченнѐ процесу навчаннѐ нерідних мов.
Описано цінності, на ѐких ґрунтуютьсѐ аксіологічне спілкуваннѐ. Длѐ оптимізації процесу
формуваннѐ аксіологічного складника професійної компетентності в іноземних
студентів необхідно використовувати компетентнісний, особистісно-діѐльнісний,
аксіологічний і суб’юкт-суб’юктний підходи в навчанні. Перспективоя подальшого
дослідженнѐ ціюї проблеми ю більш детальний розглѐд інших видів організації навчальної
діѐльності ціннісного спрѐмуваннѐ.
Ключові слова: аксіологічний складник, іноземний студент, комунікативна
компетентність, комунікативні вміннѐ, професійна компетенціѐ, спілкуваннѐ,
російська мова ѐк іноземна, цінність.

Постановка проблеми. Розвиток будь-ѐкого суспільства неможливий
без формуваннѐ культури спілкуваннѐ, що передбачаю більш глибоке
«входженнѐ» в культуру інших країн, знайомство з цінностѐми й ціннісними
оріюнтаціѐми лядей. Політичні, соціальні та економічні перетвореннѐ в
Україні супроводжуятьсѐ істотними змінами в системі моральних цінностей
українського суспільства: зміняятьсѐ життюві оріюнтири; зміняятьсѐ
уѐвленнѐ лядей про добро і зло, про справедливість, про честь і гідність, про
відповідальність тощо. Зі змінами в суспільстві відбуваютьсѐ зміна в поведінці
лядей та їхньому спілкуванні між собоя. У сучасному суспільстві спілкуваннѐ
починаю втрачати своя цінність, перетворяячись із джерела духовного
збагаченнѐ лядей на процес передачі інформації. Як наслідок, знижуютьсѐ
здатність до духовно-морального розвитку особистості.
У полікультурному соціумі мова ю тим клячем, що відкриваю реальну
перспективу будівництва мостів взаюморозуміннѐ та взаюмодії між
представниками різних країн і культур. Культурні цінності зберігаятьсѐ в
лексиці, граматиці, у фразеології, у фольклорі, у художній і науковій
літературі, у формах письмового та усного мовленнѐ.

195

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

У звʼѐзку з цим особливу важливість і актуальність набуваю організаціѐ
аксіологічного спілкуваннѐ студентів, під час ѐкого відбуваютьсѐ залученнѐ
студентів до цінностей, а результатом стаю обмін цінностѐми викладача і студента, носіѐ російської мови та іноземного студента. Це ю досить важливим
длѐ іноземних студентів, ѐкі не маять уѐвленнѐ про нерідні длѐ них культуру,
мову, духовні цінності. Тому метоя навчаннѐ російської мови іноземців стаю
формуваннѐ не тільки комунікативної компетенції, а й міжкультурної, що ю
базовоя концепціюя аксіологічного підходу в методиці викладаннѐ іноземної
мови (української, російської, англійської). Вирішеннѐ проблеми підвищеннѐ
ѐкості підготовки фахівців також неможливе, на нашу думку, без зверненнѐ
до ціннісно-мотиваційних компонентів професійної діѐльності.
У
широкому
сенсі
аксіологічний
складник
професійної
компетентності ю набором притаманних усім членам професійного
співтовариства поведінкових норм, цінностей, уѐвлень і понѐть, що
визначаятьсѐ специфікоя професійної діѐльності. Молодий фахівець,
навчаячись у закладі вищої освіти, так чи інакше стаю субʼюктом і обʼюктом
професійної адаптації, під час ѐкої він засвояю основні елементи
професійного світоглѐду й цінностей професійного співтовариства.
Мета дослідження. Визначити основні шлѐхи формуваннѐ
аксіологічного складника комунікативних умінь іноземних студентів.
Методи. Проведено аналіз джерел літератури за останні десѐть років,
присвѐчених проблемі, що висвітляютьсѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐм різних аспектів
педагогічної аксіології займалосѐ багато дослідників, серед них –
В. Андрущенко, І. Бех, В. Гриньова, Ю. Пелех, В. Сластьонін, Г. Чижакова та
інші, при цьому недостатньо дослідженим залишаютьсѐ ціннісний
компонент процесу навчаннѐ російської мови ѐк іноземної.
Цінність ѐк основний термін аксіології ю складним багатогранним
понѐттѐм. У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що
термін «цінність» широко використовуютьсѐ у філософській, соціологічній
літературі длѐ вказівки на лядське, соціальне та культурне значеннѐ
окремих ѐвищ дійсності (Филос. энцикл. словарь, 1989, с. 732). На думку
В. Сластьоніна, цінності ю специфічними утвореннѐми у свідомості та
становлѐть ідеальні зразки та оріюнтири діѐльності особистості та
суспільства (Сластенин, 2003, с. 100). Ціннісна система лядини, за І. Бехом,
ю «складним регулѐтором лядської життюдіѐльності» (Бех, 2003, с. 10).
У сучасній науці досить багато приділѐютьсѐ уваги формування
різних видів компетенцій і компетентностей. Істотний внесок у
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становленнѐ теорії та методології компетентнісного підходу зробили
К. Абульханова, В. Болотов, В. Байденко, Т. Гребеняк, І. Зимнѐ, А. Маркова
та ін. Що стосуютьсѐ розуміннѐ ціннісних засад сучасної системи освіти, то
аксіологічний підхід стаю основоя длѐ формуваннѐ нового наукового
тезауруса та нової освітньої парадигми (Є. Білозерцев, О. Бондаревська,
Н. Воскресенська, В. Загвѐзинський, В. Краювський). Окремі аспекти
реалізації аксіологічного підходу під час розвитку професійного
самовизначеннѐ студентів у виші були проаналізовані в дисертаційних
дослідженнѐх І. Макарової, Г. Мелекесова, О. Полѐкової та ін.
Однак, аксіологічному аспекту компетентності сучасного фахівцѐ та
специфіці її формуваннѐ в умовах закладу вищої освіти належної уваги не
приділѐютьсѐ ані в наукових дослідженнѐх, ані у практиці професійної
освіти. Фактично відсутні в навчальних планах вишів навчальні одиниці, що
передбачаять цілеспрѐмовану роботу з формуваннѐ досвіду ціннісного
ставленнѐ до себе ѐк професіонала, до інших лядей і світу в цілому.
Осмисленнѐ картини світу своюї та іншої культури, пізнаннѐ ціннісних
оріюнтирів іншого лінгвосоціума, уміннѐ бачити подібності та відмінності
між лядьми, застосуваннѐ цих умінь у контексті міжкультурного
спілкуваннѐ сприѐю формування міжкультурної компетенції.
Виклад основного матеріалу. Понѐттѐ «цінності» ю одним із основних,
що визначаю сутність лядини, а система цінностей становить атрибут
лядської свідомості й визначаю діѐльність лядини. Історіѐ дослідженнѐ
складних взаюмин лядини з зовнішнім світом ставить цінність і оцінку порѐд
із основними категоріѐми свідомості індивіда. Тому не дивно, що фахівці
різних галузей гуманітарного знаннѐ (філософи і психологи, педагоги та
соціологи, лінгвісти й фахівці з теорії інформації) займалисѐ вивченнѐм цих
ментальних феноменів із різних наукових позицій. Особливо активно
проблема цінності та оцінки обговоряваласѐ у філософських науках,
наприклад, в аксіології, гносеології, логіці, етиці, естетиці; у деѐких із них
цінність і оцінка ю базовими науковими категоріѐми.
Насамперед, визначимо клячове понѐттѐ «цінність». Ученнѐ про
цінності повʼѐзане з іменами таких видатних мислителів і гуманістів, ѐк
А. Швейцер, М. Ганді, Б. Рассел, А. Ейнштейн, Дж. Сантаѐна, Х. Ортега-і-Гассет,
П. Флоренський, С. Булгаков, М. Лоський, В. Соловйов, М. Бердѐюв,
Л. Карсавін, М. Федоров та інші. У найзагальнішому сенсі цінність, або добро,
розуміять ѐк усе, що ю обʼюктом бажаннѐ, потреби, прагненнѐ, інтересу тощо
(Дробницкий, 1967, с. 25). У філософії цінності трактуятьсѐ неоднозначно.
Філософський енциклопедичний словник так визначаю це понѐттѐ: «... все
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різноманіттѐ лядської діѐльності, суспільних відносин і вклячених у їхню коло
природних ѐвищ може бути предметними цінностѐми, обʼюктами ціннісного
ставленнѐ, тобто оціняватисѐ в аспекті добра і зла, істини і неістини, краси
або неподобства, дозволеного або забороненого, справедливого чи
несправедливого тощо. Способи і критерії, на підставі ѐких вироблѐятьсѐ
процедури оціняваннѐ відповідних ѐвищ, закріпляятьсѐ в суспільній
свідомості й культурі ѐк «субʼюктивні цінності» (установки та оцінки,
імперативи й заборони, цілі і проекти, виражені у формі нормативних уѐвлень), виступаячи оріюнтирами в діѐльності лядини» (переклад наш) (Филос.
энцикл. словарь, 1989, с. 732). Цінністя може бути ѐк ѐвище зовнішнього світу
(предмет, речовина, подіѐ, вчинок), так і факт думки (ідеѐ, образ). Ціннісна
оріюнтаціѐ ю одніюя з важливих характеристик лядського способу освоюннѐ
дійсності, а цінності складаять основу лядського світоглѐду.
У лінгвістиці цінності визначаять ѐк соціальні, соціально-психологічні
ідеї та поглѐди, що виражаю народ і успадковую кожне нове поколіннѐ.
Цінності – це те, що апріорі оціняютьсѐ етнічним колективом ѐк щось таке,
що «добре» і «правильне», ю зразком длѐ наслідуваннѐ й вихованнѐ.
У мовознавстві аналіз ціннісних уподобань відкриваю широкі
можливості длѐ дослідженнѐ національної мовної свідомості, побудови
моделі мовної особистості. Мова ѐк феномен культури фіксую та
відображаю опосередковано ѐк систему цінностей, настрої, оцінки, що
існуять у певний момент у соціумі, так і цінності, що ю вічними длѐ певної
культури. Більш того, мова, безперервно взаюмодіячи з культуроя й
мисленнѐм, формую носіѐ мови ѐк особистість, ѐка належить до певного
соціокультурного співтовариства, навʼѐзуячи й розвиваячи систему
цінностей, мораль, поведінку, ставленнѐ до лядей.
Цікаві дослідженнѐ словʼѐнських та інших мов в аспекті виѐвленнѐ
ціннісних смислів відрізнѐять роботи Г. Гачева, С. Тер-Мінасової, Л. Бабенко,
О. Бабаювої, О. Іванової та ін. Наприклад, у результаті порівнѐльного
дослідженнѐ російської та англійської мов, проведеного С. Тер-Мінасовоя,
були виділені певні ѐкості особистості й соціальні відносини, визнані в цих
суспільствах ѐк більш чи менш важливі: в англійській мові з більш високоя,
ніж у російській, активністя у фразотворенні переважаять такі ціннісні смисли: чесність, обережність, працьовитість, професіоналізм, відповідальність,
стриманість у мові, ощадливість, егоїзм, свобода особистості, консерватизм,
матеріальне благополуччѐ, закритість сімейного життѐ. Зміст російської
ідіоматики більшоя міроя, ніж англійської, охопляю такі ціннісні понѐттѐ:
досвідченість, товариськість, корпоративність, патріотизм, справедливість.
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Більш властивоя російській фразеології цінністя виѐвлѐютьсѐ гостинність.
Таким чином, знаннѐ національних особливостей ціннісного дискурсу ю
необхідним в умовах міжкультурної комунікації, оскільки дозволѐю подолати
чимало нерозвʼѐзаних питань вербального спілкуваннѐ.
Безсумнівно, етнолінгвокультурологічний аспект вивченнѐ мовних
категорій в умовах сучасного активного взаюмопроникненнѐ культур
набуваю особливої актуальності і значущості. Ціла низка дослідників
(А. Івін, Л. Сергююва, В. Вічева та ін.) розглѐдаять у тісному звʼѐзку з
понѐттѐм «цінність» категорія оцінки, що визначаять ѐк результат
особливого, ціннісного ставленнѐ субʼюкта до обʼюкта. Розглѐдаять оцінку
ѐк чинник, що структурую ѐдро мовної свідомості й формую ціннісну
картину світу (Ю. Караулов, О. Яковлюва, К. Касьѐнова, Н. Уфімцева та ін.).
Ми вважаюмо, що серед цінностей, ѐкими ляди обміняятьсѐ під час
спілкуваннѐ й до ѐких необхідно залучати іноземних студентів, присутні
цінності, що маять культурно-історичне значеннѐ (гуманізм і
толерантність), та цінності ѐк проекти ціннісної діѐльності в майбутньому.
Розглѐдаячи гуманізм і толерантність ѐк ціннісні компоненти
аксіологічного спілкуваннѐ, ми спиралисѐ й на дослідженнѐ В. Сафʼѐнова,
присвѐчене етиці спілкуваннѐ, у ѐкому цінності спілкуваннѐ розглѐдаятьсѐ ѐк
важливі оріюнтири процесу спілкуваннѐ, що визначаять не тільки формальні,
а й, перш за все, його змістові характеристики. Науковець підкресляю, що
гуманістична етика спілкуваннѐ оріюнтована на честь і гідність лядини ѐк на
найвищу цінність. При цьому важливим ю мистецтво цінувати інших (етика
міжособистісної взаюмодії повинна відзначатисѐ довіроя та доброзичливістя, повагоя не тільки до іншої лядини, а й до всього, що з нея повʼѐзане).
Розвиваячи думку про цінності спілкуваннѐ, В. Сафʼѐнов зазначаю, що цінність
виражаютьсѐ в оцінках (визнаннѐ цінності лядини дуже тісно повʼѐзане з
конкретними оцінками лядей, ѐкі спілкуятьсѐ) і в поведінці (визнаннѐ цінності кожної лядини проѐвлѐютьсѐ і в конкретних вчинках, і в загальній лінії
поведінки, і в судженнѐх, і в допущених помилках). Як конкретні цінності спілкуваннѐ, крім лядини, дослідник розглѐдаю толерантність, що, на його думку,
переважно породжую взаюмну довіру, розуміннѐ, відвертість, допомагаю
подолати конфліктні ситуації, сприѐю проѐву доброзичливості і глибокої лядѐності, а також загальнолядські моральні цінності: довіра, відвертість, чесність, безкорисливість, милосердѐ, турбота, вдѐчність, виконаннѐ обовʼѐзку й
вірність слову. Власне спілкуваннѐ науковець розглѐдаю ѐк цінність.
Виділеннѐ гуманізму ѐк одного з ціннісних компонентів аксіологічного
спілкуваннѐ зумовляю визнаннѐ цінності лядини ѐк особистості, її права на
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свободу та розвиток. Оріюнтаціѐ на гуманізм ѐк цінність аксіологічного
спілкуваннѐ характеризуютьсѐ взаюмністя, відкритістя, відмовоя від вирішеннѐ власних проблем за рахунок партнера. Основоя такого спілкуваннѐ ю
спільний діалог, заснований на визнанні недоторканності гідності партнера
спілкуваннѐ (студента), його права на довіру, на своя індивідуальність. Тим
самим цінність «гуманізм» відповідаю критерія взаюмності ѐк критерія
виділеннѐ ціннісних компонентів аксіологічного спілкуваннѐ. Як і
толерантність, гуманізм представлений цілоя низкоя цінностей: лядська
гідність, повага, довіра й лябов до лядини, турбота про її благополуччѐ та
щастѐ. Останню, у своя чергу, становить основу таких цінностей, ѐк
благородство, доброта, доброзичливість, чуйність, делікатність, тактовність.
Серед цінностей, що утворяять зміст цінностей «толерантність» і
«гуманізм», ю загальні і длѐ толерантності, і длѐ гуманізму. Це довіра,
гідність, благородство. Ми вважаюмо, що довіра в аксіологічному
спілкуванні сприѐю розкриття власного «Я» іншої лядини, передачі
інтимної, «центральної» частини себе іншому. Аксіологічні компоненти
професійної підготовки представлені ѐк загальнокультурними, так і
професійними компетенціѐми. До них належать компетенції ціннісносмислової оріюнтації, компетенції саморозвитку та самовдосконаленнѐ,
соціальної взаюмодії, самоорганізації. Длѐ оптимізації процесу формуваннѐ
аксіологічних компонентів професійної компетентності в іноземних
студентів необхідно використовувати компетентнісний, особистіснодіѐльнісний, аксіологічний і субʼюкт-субʼюктний підходи в навчанні.
Потрібна розробка курсів і занѐть, що створяять умови длѐ розуміннѐ й
формуваннѐ власного ставленнѐ до базових ціннісних установок професії.
Водночас проведене дослідженнѐ наукових робіт виѐвило, що
структура комунікативної компетентності іноземного студента не знайшла
ще свого відображеннѐ в дослідженнѐх науковців. З оглѐду на викладене
вище, актуальноя ю розробка такої структури. Результати аналізу наукових
досліджень свідчать про існуваннѐ декількох підходів щодо вирізненнѐ
компонентів у структурі комунікативної компетентності фахівцѐ.
Є. Прозорова у структурі комунікативної компетентності виділѐю два
компоненти. До першого належать комунікативні цінності, оріюнтаціѐ та
специфіка мотивації комуніканта, його потреба у спілкуванні. Другий
компонент визначаю проѐви комунікативної компетентності безпосередньо
у спілкуванні, комунікативній поведінці та містить дві складові, а саме: дії
під час акту комунікації (уміннѐ та навички спілкуваннѐ) та знаннѐ про
спілкуваннѐ (Прозорова, 2000).
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На думку О. Жирун, структура комунікативної компетентності
редактора містить два компоненти. Перша складова (інструментальна) – це
уміннѐ й навички спілкуваннѐ (виділѐять інформаційно-поведінкові,
особистісно-перцептивні та ситуаційно-рефлексивні уміннѐ), а також
знаннѐ про закономірності спілкуваннѐ, про свої комунікативні властивості
та комунікативні властивості інших. Друга складова (мотиваційно-ціннісна)
містить комунікативні цінності, настанови.
У праці російської дослідниці Є. Тармаювої структуру комунікативної
компетентності
вчителѐ
розглѐнуто
в
юдності мотиваційного,
аксіологічного, інформаційно-змістового та операційно-діѐльнісного
компонентів.
Мотиваційний
компонент
відображаю
оріюнтуячі
характеристики комунікативної компетентності та знаходить свою
відображеннѐ в потребах та цілѐх гуманістичної комунікативної взаюмодії з
учнѐми. Аксіологічний складник відображаю ціннісні оріюнтації педагога,
що виѐвлѐятьсѐ у ставленні вчителѐ до педагогічної теорії, освітньої
практики, особистості учнѐ, власної особистості. Інформаційно-змістовий
компонент комунікативної компетентності вчителѐ передбачаю володіннѐ
вчителем певноя системоя знань. Система перцептивних, мовленнювих,
гностичних умінь та вміннѐ управліннѐ комунікативним процесом
відображаю
операційно-діѐльнісний
компонент
комунікативної
компетентності вчителѐ (Тармаева, 2007, с. 12-14).
Вважаюмо, що під час організації навчаннѐ російської мови ѐк іноземної
більш правильним ю оріюнтуваннѐ на деѐкі, найбільш значущі цінності. На
думку Н. Ткачової, підвалинами організації педагогічного процесу в
сучасному закладі освіти маю стати система освітніх цінностей, що містить
п’ѐть провідних груп-компонентів: 1) фундаментальні, базові цінності,
наближені до загальнолядських; 2) національні цінності; 3) громадѐнські
цінності; 4) сімейні цінності; 5) особистісні цінності (Ткачова, 2007, с. 40-41).
На наш поглѐд, важливо виділити, з певноя часткоя умовності, базові
цінності, до складу ѐких тіюя або іншоя міроя належать інші. У філософському розумінні понѐттѐ «духовність» містить пізнавальне, моральне та
естетичне начала, ѐким, у своя чергу, відповідаять духовні цінності, що належать до розрѐду вищих, а саме: істина, добро, краса. Вважаюмо, що використаннѐ ціюї тріади ѐк основи інтеграції духовних цінностей ю продуктивним,
тому що загальна культура особистості ґрунтуютьсѐ на трьох видах культури –
інтелектуальній, етичній та естетичній. Визначені цінності ю основоя
творчості, діѐльності, ціннісного ставленнѐ до себе та інших, що визначаю
високий рівень культури порівнѐно з так званоя масовоя культуроя.
201

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

Коли субʼюкт сприймаю ѐкий-небудь елемент обʼюкта ѐк цінність, він
оціняю його з поглѐду істини, краси й добра, користуячись своїми
розумовими, емоційними або вольовими здібностѐми. Зазначені
універсальні цінності можуть бути об’юктивними «вічними» аксіологічними
критеріѐми моделяваннѐ змісту освітніх процесів, залежно від специфічних
цілей педагогічної діѐльності. Істина розглѐдаютьсѐ ѐк універсаліѐ культури
суб’юкт-обʼюктних відносин, змістом ѐкої ю оцінна характеристика знаннѐ в
контексті його співвідношеннѐ з предметноя сфероя, з одного боку, і зі
сфероя процесуального мисленнѐ ‒ з іншого. Добро ю нормативно-оцінноя
категоріюя моральної свідомості, що у гранично узагальненій формі позначаю
належне й позитивне (морально-позитивне) у вчинках і мотивах лядей, а
також ѐвищах соціальної дійсності. У філософії «добро» переважно
розглѐдаютьсѐ порѐд із іншоя морально-етичноя категоріюя – «зло». Воно
маю протилежне значеннѐ: аморальне, гідне осуду. Краса – це універсаліѐ
культури субʼюкт-обʼюктних відносин.
Одніюя з найголовніших цінностей у навчанні іноземної мови
(російської, української, англійської) вважаюмо цінність іншої лядини, а
культивуваннѐ такої цінності в іноземних студентів ю першочерговим
завданнѐм викладача. Це передбачаю розвиток у студентів прагненнѐ
співпереживати, бажаннѐ зрозуміти, всілѐко сприѐти досѐгнення лядиноя
морально значущих цілей у повсѐкденній діѐльності.
Таким чином, формуваннѐ аксіологічного складника комунікативних
умінь іноземних студентів, на нашу думку, ю правомірним і важливим. З
метоя формуваннѐ зазначеного компонента, визначеннѐ ціннісного
ставленнѐ студентів до навколишнього світу, подій, ѐвищ, лядей чи
майбутньої професії студентам можна запропонувати написати твори на
різноманітні теми, обговорити різні поглѐди (наприклад, «Мої особисті
цінності», «Цінності моюї родини», «Цінності мого народу»,
«Загальнолядські цінності», «Що таке добро?», «Що таке істина?», «Що
таке краса?» та інші). Розвитку системи ціннісних оріюнтирів іноземних
студентів також сприѐтиме проведеннѐ семінарів відповідної тематики,
наприклад: «Гуманістичне ставленнѐ до лядей», «Формули етикету в
різних країнах». Важливе місце під час аксіологізації посідаю бесіда, що маю
на меті не тільки розвиток усного мовленнѐ, але й дозволѐю викладачеві
виховувати у студентів ціннісне ставленнѐ до іншої лядини.
Формування аксіологічного складника комунікативних умінь іноземців
сприѐю, на нашу думку, спецкурс «Російський мовленнювий етикет»,
завданнѐми ѐкого ю розширеннѐ знань студентів з етики міжособистісного
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спілкуваннѐ в різних життювих ситуаціѐх, удосконаленнѐ ціюї складової
комунікативної компетенції. Мовленнювий етикет ѐк важливий компонент
національної культури відображаю народний досвід, своюрідність умов
побуту, звичаїв кожного народу. Тому знайомство з російським мовленнювим
етикетом, установленнѐ його відповідності й розбіжності з національним
етикетом сприѐю вдосконалення культури рідного та іноземного мовленнѐ
студентів. Під час вивченнѐ курсу студенти вдосконаляять такі вміннѐ й
навички: використовувати згідно з умовами спілкуваннѐ етикетні форми
вираженнѐ радості, здивуваннѐ, вдѐчності, привертаннѐ уваги, зверненнѐ,
знайомства, привітаннѐ, завершеннѐ бесіди, прощаннѐ, вибаченнѐ,
поздоровленнѐ, побажаннѐ, пропозиції, поради; розуміти та використовувати
найбільш характерні жести, що супроводжуять висловляваннѐ носіїв мови в
типових ситуаціѐх спілкуваннѐ; брати участь у різноманітних видах
діалогічного спілкуваннѐ з урахуваннѐм соціокультурних особливостей
ввічливої поведінки в російськомовному середовищі тощо. Процес навчаннѐ
російського мовленнювого етикету передбачаю використаннѐ різноманітних
прийомів і форм організації мовленнювої діѐльності: аудіяваннѐ й
обговореннѐ прослуханого; коментар понѐть; драматизаціѐ діалогів;
інсценуваннѐ аудіо та відео-сяжетів; переклад; заповненнѐ анкет; написаннѐ
листів, есе тощо. Комунікативні вправи та рольові ігри допомагаять
студентам тренувати формули етикету в навчальних ситуаціѐх.
Таким чином, аксіологізаціѐ процесу навчаннѐ російської мови ѐк
іноземної ю необхідноя умовоя забезпеченнѐ гуманістичного спрѐмуваннѐ
навчально-пізнавальної діѐльності іноземних студентів. Запропоновані
нами засоби формуваннѐ аксіологічного складника ю одним із багатьох
прикладів вирішеннѐ питаннѐ ціннісного збагаченнѐ процесу навчаннѐ
нерідних мов. Одним із головних положень модернізації сучасної освіти ю її
націленнѐ на культурний, інтелектуальний і духовний розвиток
студентської молоді. У зв’ѐзку з цим особливого значеннѐ набуваю
виробленнѐ у студента ціннісного ставленнѐ до різних ѐвищ дійсності,
формуваннѐ іюрархії цінностей особистості, що визначаять її ставленнѐ до
навколишнього світу й поведінку в суспільстві. Завданнѐм системи освіти ю
створеннѐ таких умов, за ѐких позитивні цінності суспільства стали б
надбаннѐм особистості студента, внутрішніми оріюнтирами в його
діѐльності. Зважаячи на нові сучасні вимоги до особистості фахівцѐ,
пов’ѐзані з підвищеннѐм ролі лядського чинника, особливого значеннѐ
набуваю формуваннѐ аксіологічного компонента комунікативних умінь
студентської молоді в освітньому процесі закладу вищої освіти.
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Перспективою подальшого дослідження цієї проблеми ю більш
детальний розглѐд інших видів організації навчальної діѐльності ціннісного
спрѐмуваннѐ.
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РЕЗЮМЕ
Шалаева
Валерия.
Формирование
аксиологической
составлѐящей
коммуникативных умений иностранных студентов.
Цель статьи определить основные пути формированиѐ аксиологической
составлѐящей коммуникативных умений иностранных студентов. Проведен анализ
источников литературы по этой проблеме за последние десѐть лет. Практическое
значение исследования заклячаетсѐ в предложении средств формированиѐ
аксиологической составлѐящей коммуникативных умений иностранных студентов.
Эти средства ѐвлѐятсѐ одним из многих примеров решениѐ вопроса ценностного
обогащениѐ процесса обучениѐ неродным ѐзыкам. Описаны ценности, на которых
основываетсѐ аксиологическое общение. Длѐ оптимизации процесса формированиѐ
аксиологической составлѐящей профессиональной компетентности у иностранных
студентов
необходимо
использовать
компетентностный,
личностнодеѐтельностный, аксиологический и субъект-субъектный подходы в обучении.
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Перспективой дальнейшего исследования этой проблемы ѐвлѐетсѐ более
детальное рассмотрение других видов организации учебной деѐтельности
ценностного направлениѐ.
Ключевые слова: аксиологическаѐ составлѐящаѐ, иностранный студент,
коммуникативнаѐ компетентность, коммуникативные умениѐ, общение,
профессиональнаѐ компетенциѐ, русский ѐзык как иностранный, ценность.

SUMMARY
Shalaieva Valeriia. Formation of axiological element of communicative skills of
foreign students.
The aim of the article is to define the main ways of forming the axiological element of
foreign student communicative skills.
Methods. General scientific research methods such as analysis, synthesis, generalization
of the scientific sources on this issue for the previous ten years has been conducted.
The means of axiological element of forming foreign students’ communicative skills are
proposed. These are the way of solving the problem of value enriching of non-native speakers
language learning. The basic axiological values of communication are described. The axiological
component of vocational training is presented as general cultural and professional competences.
These include competences of value-semantic orientation, self-development, self-improvement,
social interaction, and self-organization. To optimize the process of axiological element of
professional competence forming, the competencial, personality-oriented, axiological and
subjective approaches in education should be used. One of the main features of modern
education is its targeting to the cultural, moral and intellectual development of the student. So
speech etiquette as an important component of national culture, reflecting the experience, the
peculiarity of life conditions and customs of different nations is concerned.
Conclusions. As a result, development of students’ ability to make an assessment of
various phenomena of reality, formation of personality value hierarchy, which determine the
attitude to the outside world and behaviour in the society, becomes of special significance.
The objective of the education system is to create conditions in which the positive values of
society would become the property of the students, the internal guidelines in their activities.
Taking into account the new modern requirements to the specialist personality due to the
increasing role of the human factor, formation of the axiological element of the
communicative skills of student youth in the educational process becomes essential.
The prospect of further research of this issue is a more detailed consideration of
other types of value-orientated educational activity organization. Besides, distinquishing of
evaluative vocabulary groups according to the structural and grammatical approach at such
levels as word, phrase and sentence should be concerned.
Key words: axiological element, foreign student, communicative competence,
communication skills, communication, professional competence, Russian as a foreign
language, value.
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
У статті розглѐнуто основні методи, ѐкі забезпечуять формуваннѐ
вокально-виконавського досвіду, а саме: оновленнѐ вокального матеріалу і
повтореннѐ засвоюного; ескізно-цілісних виконавських ознак; образно-асоціативний;
аналітико-формотворчий;
активно-перетворявальних
дій;
порівнѐльнооцінявальних художній дій; художньо-ціннісного опрацяваннѐ вокальних творів.
Визначено, що методи мистецького навчаннѐ ю послідовними логічно вивіреними
способами консолідаційної діѐльності викладача та студентів, спрѐмовані на
з’ѐсуваннѐ художньо-навчальних завдань. Доведено, що використаннѐ різних методів
у роботі зі студентами сприѐло проѐву позитивної динаміки у формуванні вокальновиконавського досвіду в процесі вокальної діѐльності.
Ключові слова: метод, формуваннѐ, вокально-виконавський досвід, майбутній
учитель музики, формуваннѐ вокально-виконавського досвіду.

Постановка проблеми. В умовах сьогоденнѐ особливої значущості
приділѐютьсѐ питаннѐм забезпеченнѐ успішної професійної діѐльності
майбутніх фахівців. Складність і специфічна спрѐмованість діѐльності
музиканта-педагога висуваять особливі вимоги до його художньої
грамотності, освіченості, компетентності, культури. У результаті вивченнѐ
наукової літератури можемо підкреслити, що питаннѐм, пов’ѐзаним із
підготовкоя майбутніх фахівців музичного мистецтва, приділено велику
увагу. Проте, зауважимо, що проблема формуваннѐ вокальновиконавського досвіду ѐк основи ефективної діѐльності майбутніх учителів
музики ще маю резерви длѐ більш повного з’ѐсуваннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. У науковій літературі означена
проблема висвітлена з різних аспектів. Цінність длѐ даного дослідженнѐ
маять наукові розвідки, присвѐчені розуміння та тлумачення понѐттѐ
«досвід». Так, у контексті філософського підходу досліджуване понѐттѐ
розглѐдали В. Андрущенко, Н. Вахтомін, В. Іванов, О. Лактіонов,
М. Мінаков, І. Надольний, І. Фролов, В. Шинкарук та ін.; з позицій
діѐльнісного підходу понѐттѐ «досвід» трактували такі науковці, ѐк
В. Джемс, С. Максименко, Г. Олпорт, В. Роменець, Б. Теплов, Ю. Трофімов
та ін.; з точки зору педагогічної науки сутність досвіду визначили
Ю. Бабанський, Ей яй Хуа, В. Краювський, Н. Мойсеяк, М. Сметанський,
Сѐомань Чжу, Сѐо Су, А. Хуторський та ін.
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Теоріѐ та методика музичного навчаннѐ налічую значну кількість
досліджень, присвѐчених підготовці фахівців музичного мистецтва
(О. Андрейко, Бѐнь Мен, Ван Бін, Ге Де Юуй, І. Гринчук, В. Гусак,
Л. Гусейнова, О. Єременко, К. Завалко, Н. Згурська, Є. Йоркіна, В. Крицький,
П. Косенко, О. Лѐшенко, Н. Мозгальова, В. Ревенчук, Хоу Юе, Ши Цзянь-бо
та ін.). Проте, зауважимо, що досліджувана проблема представлена лише
окремими працѐми таких науковців, ѐк: Т. Грінченко (формуваннѐ
мистецького досвіду майбутніх учителів музики); О. Щербініна (вивченнѐ
особливостей досвіду інтерпретації музики різних епох); І. Сипченко та
Л. Василевська-Скупа (досвід художньо-педагогічного спілкуваннѐ);
О. Хлюбнікова (особливості формуваннѐ музично-виконавського досвіду у
студентів ЗВО культури). Відповідно, попри значущість кола розглѐнутих
питань, проблема формуваннѐ художньо-виконавського досвіду майбутніх
фахівців з музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки поки що не
дістала належного наукового висвітленнѐ.
Мета статті – розглѐнути основні методи, ѐкі забезпечуять
формуваннѐ вокально-виконавського досвіду.
Методи дослідження. У даному дослідженні длѐ досѐгненнѐ
зазначеної мети використано такі методи, ѐк: теоретичні (аналіз
філософської, психологічної, педагогічної, музикознавчої, методичної
літератури за проблемоя дослідженнѐ длѐ виѐвленнѐ сутності
основоположних понѐть дослідженнѐ; узагальненнѐ й систематизаціѐ
матеріалів длѐ сутнісної характеристики методів формуваннѐ вокальновиконавського досвіду майбутніх фахівців з музичного мистецтва в процесі
вокальної підготовки).
Виклад основного матеріалу. Доцільність розглѐду понѐттѐ
«виконавський досвід» зумовляютьсѐ проблематикоя обраного
дослідженнѐ, а також необхідністя розв’ѐзаннѐ низки означених
суперечностей, а саме між:
- зростаячими вимогами до фахової підготовленості вчителів
музичного мистецтва й усталеноя практикоя вокального навчаннѐ;
- теоретичноя та виконавськоя підготовкоя студентів та їх здатністя
реалізувати набуті знаннѐ та вміннѐ у практичній діѐльності;
- необхідністя формуваннѐ вокально-виконавського досвіду та
недостатністя в системі підготовки вчителів музичного мистецтва
відповідного методичного забезпеченнѐ.
Систематизаціѐ та аналіз наукової літератури даю можливість
зазначити, що категоріѐ «досвід» відіграю вагому роль на сучасному етапі
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розвитку музично-педагогічної освіти. Ретроспективні підходи засвідчуять
той факт, що категоріѐ «досвід» зміняваласѐ залежно від становленнѐ та
надбань філософської думки.
Так, у Давній Греції «досвід» пов’ѐзували з розумом (Аристотель,
Платон та ін.); давньоримські мислителі – з пізнаннѐм (Лукрецій, Сенека);
давньокитайські філософи вважали, що досвід (ѐк мудрість) ю сенсом
лядського буттѐ і маю аксіологічне підґрунтѐ (Лаоцзи, Хань Фей, Ян Чжу та
ін.). Філософські поглѐди Середньовіччѐ характеризуятьсѐ визнаннѐм
провідної ролі досвіду в пізнанні, а також розглѐдом активної діѐльності
лядини ѐк основи формуваннѐ досвіду (Августин, Ф. Аквінський та ін.).
Наукові винайденнѐ західноювропейських мислителів Нового часу
уможливили тлумаченнѐ досвіду ѐк мисленнювого, логічного феномену.
Багатоаспектний аналіз філософської та психолого-педагогічної
літератури сьогоденнѐ свідчать про те, що проблема формуваннѐ досвіду
залишаютьсѐ в центрі уваги науковців різних галузевих напрѐмів.
Так, визначеннѐ ролі взаюмовпливу об’юктивної реальності й рівнѐ
індивідуального досвіту особистості, становленнѐ її особистісних ѐкостей
становить філософський контекст сьогоденнѐ. Отже, усѐ сукупність чуттювих
сприйнѐть, що набуваятьсѐ в процесі взаюмодії лядини із зовнішньоя
природоя та становить основу всіх наших знань про матеріальний світ.
Психологічний аспект проглѐдаютьсѐ в обґрунтуванні провідної ролі
суб’юктивного досвіду в процесі реалізації потенційних можливостей
особистості.
Педагогічна наука досліджую досвід у контексті формуваннѐ й
розвитку особистості ѐк суб’юкту навчаннѐ.
В аспекті виконавської діѐльності означена проблема стала
предметом дослідженнѐ наукового доробку Л. Бочкарьова, М. Давидова,
О. Ростовського, О. Рудницької, Ю. Цагареллі та ін. У працѐх цих митців
формуваннѐ досвіду музично-виконавської діѐльності передбачаю ѐкісне
усвідомленнѐ музично-теоретичних знань, практичних умінь і навичок
опануваннѐ й виконаннѐ музичних творів.
Зокрема, Л. Лабінцева висвітляю критерії сформованості досвіду
музично-виконавської діѐльності студентів: уміннѐ аналізувати музичні твори,
володіннѐ музично-теоретичними знаннѐми, практичними вміннѐми та
навичками в процесі виконаннѐ музичних творів; самоконтроль виконаннѐ
музичних творів, наѐвність виконавської майстерності, виконавської
надійності й артистизму (Лабінцева, 2016, с. 50).
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О. Ростовський розглѐдаю «досвід» ѐк засіб формуваннѐ окремих
ѐкостей, умінь, навичок музичної діѐльності. Він визначаю досвід ѐк сукупність
знань і навичок, набутих на основі й у процесі безперервної практичної
взаюмодії лядей із зовнішнім світом; форма засвоюннѐ лядиноя
раціональних здобутків минулої діѐльності (Ростовський, 2011, с. 591).
О. Дем’ѐнчук досвід музичної діѐльності розумію узагальнені
художньо-естетичні знаннѐ, уміннѐ й навички, закріплені в пізнавальній
діѐльності й морально-естетичній поведінці (Дем’ѐнчук, 1997, с. 20).
А. Бондаренко та Г. Ніколаюва розглѐдаять музично-виконавський
досвід у контексті музично-виконавської майстерності та тлумачать ѐк
сукупність знань і навичок, ѐкі безпосередньо впливаять на продуктивність
процесу професійної діѐльності (Бондаренко та Ніколаюва, 2015).
Длѐ нашого дослідженнѐ особливого значеннѐ набуваять концептуальні положеннѐ, обґрунтовані та викладені О. Ребровоя. У її науковому
доробку уточнено базові понѐттѐ «естетичний досвід», «художньо-естетичний досвід», «ментальний досвід». Складність та конвергентність зазначеного феномену зумовлені конгломератом різновидів досвіду, ѐкі забезпечуять формуваннѐ основних компетентностей майбутніх учителів мистецьких
дисциплін. Концептуальноя основоя набуттѐ художньо-ментального досвіду
стаю підвищеннѐ ѐкості фахової освіти від художньої грамотності через
освіченість, компетентність, культури до фахової художньої ментальності. В
освітньому процесі домінантоя формуваннѐ художньо-ментального досвіду
ю осѐгненнѐ, опануваннѐ художній цінностей минулого, їх екстраполѐціѐ на
сучасність та проективна стратегіѐ в майбутньому (Реброва, 2013).
Л. Бочкарьов, М. Давидов, О. Рудницька, Ю. Цагареллі та ін.
вважаять, що досвід музично-виконавської діѐльності ю сутнісноя
характеристикоя особистості виконавцѐ, ѐкий досѐгаютьсѐ шлѐхом ѐкісного
освоюннѐ музично-теоретичних знань, практичних умінь та навичок
пізнаннѐ виконаннѐ музичних творів і вивченнѐ особливостей виконавства
відомих музикантів (Бочкарьов, 1997).
Опрацяваннѐ наукової літератури щодо розглѐду «вокальновиконавського досвіду» даю можливість його визначити ѐк засвоюні
особистістя способи відтвореннѐ музичних образів з метоя донесеннѐ їх
до слухацької аудиторії, що акумуляять музичні враженнѐ й переживаннѐ,
а також музикознавчі, інтерпретаційні та методичні компетенції, набуті в
процесі виконавсько-художньої діѐльності.
На підставі запропонованих вище тлумачень понѐттѐ «досвід»
можемо стверджувати, що формуваннѐ вокально-виконавського досвіду
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майбутніх учителів музики відбуваютьсѐ на основі формуваннѐ певних
практичних умінь у процесі музично-виконавської діѐльності.
На думку О. Хлюбнікової (Хлюбнікова, 1998, с. 1-2), у структурі
музично-виконавської діѐльності вагому роль відіграять такі вміннѐ, ѐк:
- уміннѐ музично-теоретичного й виконавського аналізу музичного
твору, ѐкі відображаять наѐвність необхідних знань та навичок пізнаннѐ
виконавцем нотного тексту, що передбачаю визначеннѐ жанру, стиля,
форми твору; створеннѐ теоретичної моделі інтерпретаційного задуму;
- уміннѐ освоюннѐ технології виконаннѐ музичного твору, що
характеризую процес оволодіннѐ виконавцем музичним нотним текстом
(адекватне акустичне відтвореннѐ позначень, вибір і освоюннѐ доцільної
аплікатури, виѐвленнѐ та подоланнѐ складних длѐ виконаннѐ фрагментів,
досѐгненнѐ художньої цілісності виконаннѐ);
- психологічна готовність до виконаннѐ твору свідчить про наѐвність
знань, умінь та навичок саморегулѐції психічного стану й
психофункціонального фону в процесі виконаннѐ музичного твору;
- уміннѐ аналізувати, контролявати й коригувати виконаннѐ
музичного твору, що вклячаю сприйманнѐ й аналіз (ѐкості відтвореннѐ
жанрово-стильових ознак, музичної форми, глибини відображеннѐ задуму
автора); контроль виконаннѐ – відповідності реального звучаннѐ
авторському нотному тексту твору, а також попереднім музично-слуховим
уѐвленнѐм виконавцѐ;
- інтерпретаційні вміннѐ, що відображені у відповідності реального
звучаннѐ інтерпретаційному задуму й свідчать про наѐвність техніковиконавської майстерності та артистизму.
Таким чином, формуваннѐ зазначених умінь – складний
багатоаспектний процес, розгортаннѐ ѐкого актуалізую значеннѐ
майстерності, ѐка складаю основу виконавської діѐльності та виступаю
вихідноя передумовоя поглибленнѐ вокально-виконавського досвіду
майбутнього вчителѐ музики.
Зважаячи на необхідність обґрунтуваннѐ та розглѐду методів формуваннѐ вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музики, висвітлимо різні тлумаченнѐ понѐттѐ «метод», «метод навчаннѐ», «методика».
Слід наголосити на тому, що не тільки сукупність способів, прийомів
складаю сутність «методу». Метод виступаю системоя закономірностей
пізнаннѐ особливостей становленнѐ та розвитку музичного мистецтва,
основних вимог щодо з’ѐсуваннѐ мистецьких завдань у різних видах
музичної діѐльності, досѐгненнѐ позитивних художніх результатів.
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Крім того, у контексті означеного питаннѐ доречно підкреслити, що
вокальне виконавство ю специфічноя художньоя галуззя, що передбачаю
художню пізнаннѐ змістової сутності вокального твору, складаннѐ художньовиконавської концепції та її творчому втіленні у виконавських інтерпретаційних діѐх. Опрацяваннѐ наукової літератури даю підстави розуміти
вокально-виконавський досвід майбутнього вчителѐ музичного мистецтва ѐк
засвоюні особистістя способи відтвореннѐ вокальних образів з метоя
донесеннѐ їх до слухацької аудиторії, що акумуляять музичні враженнѐ й
переживаннѐ, а також музикознавчі, інтерпретаційні та методичні
компетенції, ціннісні установки, набуті в процесі художньої діѐльності.
У нашій роботі методи мистецького навчаннѐ тлумачатьсѐ ѐк
послідовні логічно вивірені способи консолідаційної діѐльності викладача
та студентів, спрѐмовані на з’ѐсуваннѐ художньо-навчальних завдань.
«Методика» розуміютьсѐ ѐк сукупність засобів, умов, принципів, пов’ѐзаних
у логічну систему з метоя досѐгненнѐ необхідного результату.
З метоя формуваннѐ вокально-виконавського досвіду майбутнього
вчителѐ музичного мистецтва нами опрацьовано низку методів, ѐкі в
подальшому маять вплинути на ефективність розробленої методики
формуваннѐ означеного феномена, а саме:
- оновленнѐ вокального матеріалу й повтореннѐ засвоюного;
- ескізно-цілісних виконавських ознак;
- образно-асоціативний;
- аналітико-формотворчий;
- активно-перетворявальних дій;
- порівнѐльно-оцінявальних художній дій;
- художньо-ціннісного опрацяваннѐ вокальних творів.
Дамо коротку характеристику кожному із запропонованих методів
формуваннѐ вокально-виконавського досвіду майбутніх фахівців
музичного мистецтва.
Метод оновленнѐ вокального матеріалу і повтореннѐ засвоюного (за
Г. Падалкоя), що сприѐю більш міцному засвоюння вокально-навчального
матеріалу та враховую гедоністичні підходи в процесі пізнаннѐ художніх ѐвищ.
До того ж, застосуваннѐ в навчальній програмі вокальних творів длѐ
повтореннѐ відіграю неабиѐку роль у послідовному накопиченні вокальновиконавського досвіду, «виконавського багажу». Використаннѐ цього методу
впливаю також на «творче розкріпаченнѐ» студентів (Падалка, 1995).
Метод «ескізно-цілісних виконавських ознак» забезпечую в межах
навчального часу, що відводитьсѐ на дисципліну «Постановка голосу»,
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більш широкому цілісному охоплення студентами жанрово-стильових
ознак, а також детальному опрацявання окремих вокальних творів. Під
час реалізації цього методу відбуваютьсѐ проходженнѐ достатньої кількості
музичного матеріалу за обмежений час, що сприѐю накопичення досвіду
художнього сприйманнѐ.
Крім того, використаннѐ даного методу впливаю на виконавське
опрацяваннѐ вокального матеріалу. Слід наголосити, що ескізне вивченнѐ
вокального навчального репертуару даю можливість не тільки його
розширити, але й дозволѐю вільно іляструвати та проводити паралелі з
творами різних стилів і жанрів музичного мистецтва, що забезпечую юдність
цілісного охопленнѐ студентами музичного образу, композиторського
стиля і також детальну роботу над окремими художніми структурами.
На думку Н. Попович, на основі власних емоційно-естетичних
почуттів і переживань, художнього осмисленнѐ й узагальненнѐ результатів
цілісного аналізу твору майбутні фахівці формуляять професійне оцінне
судженнѐ, що вимагаю індивідуально-творчої самостійної роботи кожного
студента й зумовляю поглибленнѐ їхнього вокально-виконавського досвіду
(Попович, 2012, с. 257).
Отже, метод ескізно-цілісних виконавських ознак даю змогу
поставити перед студентами низку завдань:
- на основі аналізу нотного тексту визначити його стилістичну
характеристику, основні складові музичної форми твору;
- вказати на засоби музичної та виконавської виразності, застосовані у
творі;
- виѐвити їхній вплив на емоційно-естетичне сприйнѐттѐ художньої
образності твору.
Методи, розроблені О. Бузовоя, «образно-асоціативний» і
«аналітико-формотворчий», модифіковане застосуваннѐ ѐких ефективно
впливаю на формуваннѐ вокально-виконавського досвіду майбутніх
учителів музики (Бузова, 2004).
Образно-асоціативний метод передбачаю збагаченнѐ естетичних
переживань на основі утвореннѐ та сприйманнѐ студентами художньообразних зв’ѐзків між різними видами мистецтва. Емоційний зарѐд, що
міститьсѐ в художніх образах поезії, живопису, театру тощо, ефективніше за
будь-ѐкі словесні поѐсненнѐ впливаю на музично-відчуттюву реакція студентів, інтенсифікую емоційно-естетичні переживаннѐ музики (Бузова, 2004).
Аналітико-формотворчий метод спрѐмовано на порівнѐннѐ
виражальних і зображальних засобів у різновидах мистецтва й на цій
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основі усвідомленнѐ студентами універсальних та специфічних художніх
закономірностей. Цілісний підхід до художньо-порівнѐльного аналізу, де
зміст і форма образів мистецтва розглѐдаятьсѐ в нерозривній юдності,
виступаю принциповим моментом запропонованого методу (Бузова, 2004).
Отже, образно-асоціативний метод передбачаю порівнѐннѐ
змістового наповненнѐ образів у різних видах мистецтва, аналітикоформотворчий – оріюнтую студентів на зіставленнѐ елементів форми. Таким
чином, ці методи дозволѐять спрѐмовувати процес спілкуваннѐ з різними
видами мистецтва на активізація художньо-естетичного досвіду студентів.
Метод активно-перетворявальних дій, що забезпечую розвиток
практично-творчих навичок задлѐ готовності майбутнього педагогамузиканта творчо реалізовувати себе в інноваційному мистецькопедагогічному просторі з урахуваннѐ соціально-економічних та культурних
змін у суспільстві.
Метод порівнѐльно-оцінявальних художній дій (за В. Орловим)
забезпечую спрѐмованість свідомості студента на власні думки й почуттѐ,
оцінку результатів вокальної навчальної діѐльності. Цей метод впливаю на
актуалізація художньо-навчального досвіду вихованців.
Зауважимо, що вагомого значеннѐ в розвитку здатності розуміннѐ
художнього
змісту
вокально-інструментальних
творів
належить
порівнѐльним операціѐм. Як зазначаять учені, «поза порівнѐннѐм,
зіставленнѐм, співвіднесеннѐм було б надто утрудненим виѐвленнѐ
естетичної значимості музичних образів» (Падалка, 1995, с. 11).
Метод художньо-ціннісного опрацяваннѐ вокальних творів
передбачаю сприйманнѐ студентами, опануваннѐ художніх цінностей
мистецьких творів та їх виконавське втіленнѐ в сучасних умовах.
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким
чином, викладений у даній публікації матеріал даю можливість
сформулявати такі узагальненнѐ:
- стверджувати про необхідність і своючасність обраної проблеми;
- висвітлити методи формуваннѐ вокально-виконавського досвіду
майбутніх учителів музики (оновленнѐ вокального матеріалу й повтореннѐ
засвоюного; ескізно-цілісних виконавських ознак; образно-асоціативний; аналітико-формотворчий; активно-перетворявальних дій; порівнѐльно-оцінявальних художній дій; художньо-ціннісного опрацяваннѐ вокальних творів);
- вкляченнѐ студентів у творчу діѐльність, використаннѐ різних
методів у роботі зі студентами сприѐло проѐву позитивної динаміки у
формуванні вокально-виконавського досвіду в процесі вокальної діѐльності.
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Насамкінець підкреслимо, що дана публікаціѐ актуалізую далеко не
все коло питань у контексті обраної тематики. Вимагаять подальшої
наукової розробки питаннѐ щодо створеннѐ педагогічних умов і шлѐхів
формуваннѐ вокально-виконавського досвіду майбутніх учителів музики у
процесі вокального навчаннѐ.
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РЕЗЮМЕ
Шевченко Елена. Методы формированиѐ вокально-исполнительского опыта
будущих учителей музыки.
В статье рассмотрены основные методы, которые обеспечиваят
формирование вокально-исполнительского опыта, а именно: обновление вокального
материала и повторение усвоенного; эскизно-целостных исполнительских
признаков; образно-ассоциативный; аналитико-формотворческий; активнопреобразовательных
действий;
сравнительно-оценочных
художественный
действий; художественно-ценностной обработки вокальных произведений.
Определено, что методы художественного обучениѐ ѐвлѐятсѐ последовательными
логически выверенными способами консолидационной деѐтельности преподавателѐ
и студентов, направленные на выѐснение художественно-учебных задач. Доказано,
что использование различных методов в работе со студентами способствовало
проѐвления положительной динамики в формировании вокально-исполнительского
опыта в процессе вокальной деѐтельности.
Ключевые слова: метод, формирование, вокально-исполнительский опыт,
будущий учитель музыки, формирование вокально-исполнительского опыта.

SUMMARY
Shevchenko Olena. Methods of forming vocal-performing experience of future music
teachers.
The article discusses the main methods that ensure formation of vocal-performing
experience, namely: updating of vocal material and repeating the acquired one (promotes
stronger assimilation of the vocal-educational material and takes into account hedonistic
approaches in the process of cognition of artistic phenomena); sketch-integral performance
features (provides a wider holistic coverage by students of genre-style features, as well as
detailed processing of individual vocal works); figurative-associative (envisages enrichment
of aesthetic experiences based on the formation and perception by students of artisticfigurative connections between different types of art); analytical-formative (is aimed at
comparing expressive and visual means in varieties of art and on this basis students’
awareness of universal and specific artistic patterns. A holistic approach to artistic
comparative analysis, where the content and form of artworks are viewed in indissoluble
unity, serves as a fundamental point of the proposed method); active transformative actions
(ensures development of practical and creative skills for the readiness of the future music
teacher to realize himself creatively in an innovative art and pedagogical space in the light of
socio-economic and cultural changes in society); comparative-evaluative artistic actions
(provides orientation of the student’s consciousness to his own thoughts and feelings,
evaluation of the results of vocal educational activity); artistic-value interpretation of vocal
works (involves students’ perception, mastery of artistic values of works of art and their
performing embodiment in modern conditions).
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It is determined that the methods of art teaching are sequential logically verified ways
of consolidating the activities of the teacher and students, aimed at clarifying artisticeducational problems. It is proved that the use of various methods in working with students
contributed to manifestation of positive dynamics in the formation of vocal-performing
experience in the process of vocal activity.
It is concluded that involvement of students in creative activities, the use of different
methods in working with students contributed to the manifestation of positive dynamics in
the formation of vocal-performing experience in the process of vocal activity.
Key words: method, formation, vocal-performing experience, future music teacher,
formation of vocal performing experience.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН (1991–1999)
У статті висвітлено особливості становленнѐ освітньої політики в
незалежній Україні щодо функціонуваннѐ сільської школи, розкрито основні стратегії
її розвитку. За результатами статистичного аналізу подано специфіку розвитку її
мережі. Уточнено вдосконаленнѐ змісту освіти та підготовки вчителѐ до роботи в
соціальнокультурному середовищі села на засадах особистісно оріюнтованої
парадигми. Охарактеризовано сутність пріоритетних напрѐмів модернізації
сільської школи в умовах розбудови ринкових відносин в Україні в історикопедагогічному поступі 1991–1999-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: сільська школа, модернізаціѐ, державний стандарт змісту
освіти, зміст освіти, державна освітнѐ політика, шкільна мережа, навчальні плани,
рівні підвищеннѐ кваліфікації вчителѐ сільської школи, навчальні плани і програми
підвищеннѐ кваліфікації.

Постановка проблеми. Освіта в сучасному міжкультурному вимірі
розглѐдаютьсѐ в руслі стратегій поступу ѐк держав, так і лядської цивілізації
загалом. Тому чільне місце в цьому контексті належить загальноосвітній
школі, що покликана вирощувати майбутніх громадѐн, готових до твореннѐ
гідних умов длѐ себе, співпраці з лядьми, ѐкі маять різні поглѐди та
збереженнѐ і примноженнѐ земних благ.
Длѐ розробленнѐ ефективних шлѐхів модернізації функціонуваннѐ
закладів загальної середньої освіти в Україні, зокрема в сільській
місцевості, необхідним ю осмисленнѐ особливостей її поступу в умовах
ринкових відносин (1991–1999).
Зміна соціально-економічних пріоритетів у незалежній Україні (1991–
1999) викрила слабкі сторони фінансуваннѐ та матеріально-технічного
забезпеченнѐ сільської школи. З одного боку, трансформаціѐ економічної
системи на умовах ринку товарів і послуг, втрата зв’ѐзків між ланками
вертикалі управліннѐ зумовили певну стагнація щодо матеріальнотехнічного забезпеченнѐ сільських шкіл: вони розвивалисѐ за інерціюя. З
іншого боку – з’ѐвилисѐ паростки педагогічних новацій, пошуку
варіативних шлѐхів розвитку сільської школи.
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До чинників, що поставали на заваді оновленнѐ діѐльності сільської
школи, віднесено обмеженнѐ фінансуваннѐ, упровадженнѐ інформаційних
технологій, брак кадрового забезпеченнѐ.
На поступ сільської школи в умовах становленнѐ та розвитку ринкових
відносин у всіх сферах господаряваннѐ, значноя міроя впливали соціальні,
економічні, демографічні та педагогічні чинники. Соціальні чинники
увиразнявалисѐ
взаюмозв’ѐзками
та
взаюмовпливами
суб’юктів
соціокультурного середовища (заклади культури, сільськогосподарські
приватні та колективні господарства, органи місцевого самоврѐдуваннѐ) і
сільської школи. Економічні чинники визначалисѐ багатоукладністя форм
господаряваннѐ (приватне, колективне, одноосібне – фермерське) та
диференціаціюя освітніх потреб і запитів різних груп населеннѐ села щодо
освіти їхніх дітей, актуалізаціюя особистісних потреб учнѐ в освітньому
продукті, що може мати значущість у соціокультурному середовищі села. На
поступ школи, що функціонувала в сільській місцевості, суттюво впливала
демографічна ситуаціѐ, а саме: зменшеннѐ чисельності мешканців сіл.
Особливість діѐльності школи в сільській місцевості полѐгала у зростанні
педагогічних інновацій. Досвід цих років може бути використано та
адаптовано в сучасних умовах реформуваннѐ загальної середньої освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Студіяваннѐ пріоритетних напрѐмів
поступу сільської школи України в умовах становленнѐ ринкових відносин
(1991–1999) даю підстави вважати, що освіта ѐк соціокультурна категоріѐ характеризуютьсѐ тѐглістя. У першій половині 90-х років ХХ століттѐ на розвиток
сільської школи в Україні впливали напрацяваннѐ вчених попередніх періодів: (І. Лернер) ідеѐ інтеграції змісту освіти, структуруваннѐ його за освітніми
галузѐми (Лернер, (1980), ѐка вклячаю знаннѐ про природу, суспільство,
техніку, лядину, способи діѐльності; досвід уже відомих способів діѐльності,
навичок і вмінь; досвід творчої діѐльності, що втіляютьсѐ в оригінальній продуктивній діѐльності, ѐка не маю аналогів; досвід емоційно-ціннісного ставленнѐ до ѐвищ дійсності. В українській педагогіці ці питаннѐ знайшли втіленнѐ у працѐх С. Гончаренка, Ю. Мальованого (Гончаренко та Мальований,
1993, с. 51–56), О. Савченко (Савченко, 2000, с. 23-28), де йдетьсѐ про зміну
методологічних засад формуваннѐ змісту загальної освіти. О. Савченко у
статті «Фактори впливу на ѐкість загальноосвітньої середньої освіти в
сільській місцевості» (Савченко, 2000, с. 7-14) характерними особливостѐми
розвитку мережі вважаю її нерівномірність та нераціональність.
Мета статті – висвітлити пріоритетні напрѐми становленнѐ освітньої
політики в незалежній Україні щодо функціонуваннѐ сільської школи,
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розвитку її мережі, удосконаленнѐ змісту освіти учнів у соціальнокультурному
середовищі села в умовах розбудови ринкових відносин (1991–1999).
Методи дослідження – загальнонаукові: історико-педагогічний
аналіз, синтез, узагальненнѐ, хронологічний – длѐ вивченнѐ суперечностей,
виѐвленнѐ пріоритетних напрѐмів модернізації сільської школи в Україні в
поступі 90-х років ХХ століттѐ. Проблемно-генетичний – длѐ характеристики
і реконструкції функціонуваннѐ сільської школи в Україні ѐк інтегрованого
соціально-педагогічного педагогічного ѐвища. Конкретно-історичний – з
метоя аналізу документів, що визначали розвиток сільської школи.
Виклад основного матеріалу. Історико-педагогічна реконструкціѐ
розвоя сільської школи України в хронологічному відрізку 1991–1999 рр.
дала змогу виѐвити такі пріоритетні напрѐми – освітнѐ державна політика,
відродженнѐ культуротворчої функції сільської школи, удосконаленнѐ
змістово-методичного та матеріально-технічного забезпеченнѐ діѐльності
сільських шкіл, реструктуризаціѐ шкільної мережі та розвиток шкіл нових
типів і структур.
За результатами історико-педагогічного аналізу з’ѐсовано, що у звітах
Міністерства освіти України за 1991–1993 рр. сільська школа не виділѐласѐ
в окрему категорія. З прийнѐттѐм Україноя Акту про незалежність (1991)
на часі було приведеннѐ нормативно-правової бази розвитку загальної
середньої освіти до вимог суспільства.
Сільська школа в ці роки функціонувала в суперечливих умовах
становленнѐ
приватної
власності
та
ринкової
економіки
в
сільськогосподарському секторі України, що зумовило руйнуваннѐ
традиційної (колгоспної) соціальної, виробничої, комунікативної
інфраструктури села. У цей період розвиток сільської школи, у першу чергу,
гальмувавсѐ розривом усталених зв’ѐзків із колективними господарствами,
оскільки фермерські господарства не мали суттювого впливу на розвиток
матеріально-технічної бази сільських шкіл.
У нормативних документах про освіту, що були затвердженні в
Україні на початку 90-х рр. ХХ ст., сільська школа не була виокремлена із
загального контексту системи освіти, що мала загальнодержавний
характер. Це відбулосѐ лише післѐ прийнѐттѐ постанови Кабінету Міністрів
України «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи (1999)»
(Постанова Кабінету Міністрів України, с. 154-156).
Концептуальні засади реформи загальної середньої освіти в
незалежній Україні репрезентовані Державноя національноя програмоя
«Освіта» («Україна XXI століттѐ») (Державна національна програма
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«Освіта»: Україна XXI століттѐ). Програма стала квінтесенціюя науки та
практики й отримала схваленнѐ і підтримку Першого з’їзду педагогічних
працівників України (грудень 1992 р.), її було затверджено Кабінетом
Міністрів України (постанова № 896 від 3.11.1993 р.).
Зміни соціально-економічного та політичного устроїв в Україні (1991),
розвиток суверенної держави зумовили нове баченнѐ освіти, що знайшло
свою відображеннѐ в Законі України «Про освіту» (зі змінами і
доповненнѐми, внесеними Кабінетом Міністрів України, в новій редакції)
(Закон України «Про освіту», 2011, с. 11).
Цей закон утвердив розвиток закладів освіти різних форм власності;
відкритий характер освіти, право вибору профіля навчаннѐ відповідно до
здібностей та інтересів тих, хто навчаютьсѐ; окрім очної, вечірньої та заочної
форм навчаннѐ та екстернату, введено педагогічний патронаж (Закон України
«Про освіту», 2011, с. 12). У Законі України «Про освіту» визначені її гуманістично спрѐмовані принципи, а саме: доступність, рівність, гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолядських духовних цінностей, незалежність
освіти від політичних партій, взаюмозв’ѐзок із освітоя інших країн, гнучкість
системи освіти, юдність і наступність системи освіти; безперервність і
різноманітність освіти; поюднаннѐ державного управліннѐ та громадського
самоврѐдуваннѐ в освіті (Закон України «Про освіту», 2011, с. 12-13).
У першій половині 90-х років ХХ ст. законодавчо унормовано
стратегічні межі державних стандартів освіти та вимоги до закладів
загальної середньої освіти. Запроваджено державну атестація закладів
загальної середньої освіти й посилено роль місцевих органів управліннѐ
освітоя. На них покладено контроль за відповідністя послуг, ѐкі надаятьсѐ
закладами освіти, державним стандартам; прийнѐттѐ рішень про
створеннѐ спеціалізованих закладів освіти – шкіл, колегіумів, ліцеїв,
гімназій тощо та про створеннѐ, реорганізація або ліквідація закладів
освіти (Закон України «Про освіту», 2011, с. 15, 17).
У п. 4 ст. 36 вказаного вище закону прописано, що в сільській
місцевості школи І ступенѐ створяятьсѐ незалежно від кількості учнів «…за
рішеннѐм місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврѐдуваннѐ». На цьому етапі виписано наміри держави стосовно
збереженнѐ та розвитку малочисельних початкових шкіл (І ступенѐ): «За
рішеннѐм місцевих органів державної влади та органів місцевого
самоврѐдуваннѐ можуть створяватисѐ навчально-виховні об’юднаннѐ
«школа – дитѐчий садок», «школа та групи продовженого днѐ»» (Закон
України «Про освіту», 2011, с. 32).
220

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

Позитивним було те, що на законодавчому рівні унормовано також
створеннѐ профільних класів (на базі середніх загальноосвітніх шкіл) з
поглибленим вивченнѐм окремих предметів або початкової допрофесійної
підготовки, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, різних типів
навчально-виховних комплексів, об’юднань; длѐ працяячої молоді можуть
створяватисѐ змінні, вечірні школи, групи з очноя, заочноя формами навчаннѐ при загальноосвітніх школах (Закон України «Про освіту», 2011, с. 24).
Виѐвлено, що розбудова сільської школи в незалежній Українській
державі потребувала серйозної фінансової та організаційної підтримки.
Стратегії розвитку сільської школи в незалежній Україні окреслено в указі
Президента України «Про заходи щодо поліпшеннѐ функціонуваннѐ та
розвитку загальної середньої освіти» від 2 червнѐ 1998 року №580/98 (Указ
Президента України, с. 95-96), ѐким також зобов’ѐзано урѐд України
«…забезпечити за наѐвності контингенту дітей шкільного віку та пішохідної
доступності шкіл збереженнѐ мережі загальноосвітніх навчальних закладів у
сільській місцевості длѐ учнів 1–9 класів» (Указ Президента України, с. 95-96).
З’ѐсовано, що на державному рівні розроблѐлисѐ стратегії підтримки
розвитку сільської школи. У липні 1999 р. Кабінет Міністрів України прийнѐв
постанову «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи». Цей документ
розроблено відповідно до пріоритетів розвитку загальної середньої освіти,
що визначені в законах України «Про освіту», «Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному
господарстві» від 17.10.1990 р. №400-XII, Указі Президента України від
2 червнѐ 1998 р. №580 «Про заходи щодо поліпшеннѐ функціонуваннѐ та
розвитку загальної середньої освіти». У цій постанові окреслено стратегії
розвитку сільської школи в нових соціально-економічних умовах Української
держави. Зокрема, в констатувальній частині означеного документа
підкреслено значущість сільської школи в структурі загальної середньої освіти
України. Відмічено, що мережа шкіл та її структура не відповідаять «освітнім,
оздоровчим та культурним» потребам мешканців сільської місцевості.
Намітилосѐ відставаннѐ сільської школи порівнѐно з міськоя, «що створяю
нерівноцінні умови длѐ навчаннѐ і розвитку сільських та міських дітей. …
фактично половина сільських населених пунктів не маю загальноосвітніх
навчальних закладів» (Національна доктрина розвитку освіти України у XXI
столітті, с. 154, 155).
Наведену вище постанову можна розглѐдати ѐк спробу нівеляваннѐ
негативних тенденцій у розвиткові сільської школи, що виѐвлѐлисѐ у
скороченні будівництва шкіл та дефіциті коштів на їх капітальний ремонт;
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неналежного забезпеченнѐ підручниками. Постановоя «Про розвиток
сільської загальноосвітньої школи» урѐд України також затвердив
«Комплексний план заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській місцевості», окресливши в ньому пріоритетні шлѐхи
розвитку шкіл у сільській місцевості. Значна увага приділѐласѐ вдосконалення мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб сіл,
районів. Новаціюя цього документа ю вимога щодо відкриттѐ в сільській
місцевості навчально-виховних комплексів «школа – дошкільний заклад». У
п. 4 постанови передбачено «…створеннѐ сприѐтливих умов длѐ отриманнѐ
учнѐми загальної середньої освіти в сільській місцевості і гірських районах»
(Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, с. 156).
Значна увага приділѐласѐ навчально-методичному забезпечення
диференційованого навчаннѐ учнів малокомплектних шкіл, розроблення
нормативно-правової бази індивідуального навчаннѐ учнів у загальноосвітніх
закладах (Комплексний план заходів щодо розвитку загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській місцевості в 1999–2005 роках, с. 158).
Нагальноя
потребоя
було
вдосконаленнѐ
науково-методичного
забезпеченнѐ функціонуваннѐ сільської школи, ѐке б ураховувало економічні,
соціальні, демографічні та організаційні особливості цього навчального
закладу. З ціюя метоя заплановано розробленнѐ змісту факультативних
навчальних курсів, програм, а також підготовку методичних посібників з
актуальних проблем вихованнѐ учнів сільських шкіл; навчальних програм і
науково-методичних посібників длѐ підготовки та перепідготовки вчителів
сільських шкіл (Комплексний план заходів щодо розвитку загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській місцевості в 1999–2005 роках, с. 159).
Пошук шлѐхів модернізації національної системи освіти і сільської
школи, зокрема, відображено в низці документів. Автори «Національної
доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті» (Національна доктрина розвитку
освіти України у XXI столітті) поставилисѐ свідомо до розуміннѐ того, що за
умов розвитку ринкових відносин на селі школа не може відставати від змін у
житті або розвиватисѐ за аналогіюя з міськоя школоя. У нових умовах длѐ
учнів сільських шкіл важливими були розв’ѐзаннѐ завдань, що пов’ѐзані із
засвоюннѐм конкретних сфер життюдіѐльності в соціокультурному середовищі
села, розвитком особливих способів мисленнѐ, нестандартних моделей
світосприйнѐттѐ. Серед важливих завдань сільської школи – виробленнѐ в
учнів конструктивного мисленнѐ, що дало б молодому мешканцеві села
змогу відчувати гордість за культурно-історичне минуле й одночасно
усвідомлявати себе повноцінним учасником суспільного життѐ, здатним до
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самореалізації та самовибору, відповідальним за особисту діѐльність і
функціонуваннѐ сільської громади.
В умовах становленнѐ ринкової економіки та цивілізаційних викликів
трансформуваласѐ мета шкільної освіти: від моделі засвоюннѐ знань, умінь,
навичок – до особистісно оріюнтованої, розвитку особистісно-значущих
пізнавальних смислів, що ґрунтуятьсѐ на внутрішньошкільній диференціації
мети і завдань, пошуків шлѐхів їх вирішеннѐ та продукту освітньої діѐльності.
Перехід середніх загальноосвітніх шкіл на одинадцѐтирічний термін
навчаннѐ учнів та запровадженнѐ нової структури початкової школи,
уведеннѐ навчаннѐ дітей із шестирічного віку – ці зміни здійснявалисѐ ѐк у
сільських, так і в міських школах. У 90-х роках ХХ ст. в сільській місцевості
утверджуваласѐ ступенева структура загальноосвітньої школи: І ступінь –
початкова школа; ІІ ступінь – основна школа; ІІІ ступінь – старша школа, ѐкі
відповідно забезпечували початкову, неповну загальну (середня базову)
та повну загальну середня освіту.
У перше десѐтиліттѐ незалежної України пріоритетним напрѐмом
модернізації сільської школи було вдосконаленнѐ мережі (державної,
комунальної, приватної форм власності), закладів загальної середньої
освіти різних типів і структур.
Вивченнѐ документів Колегії Міністерства освіти України (статистичні
звіти) засвідчую приклади відродженнѐ ідей української національної школи в
закладах загальної середньої освіти сільської місцевості. Так, у Дубнівському,
Сарнівському, Здолбунівському районах Рівненської області в закладах
загальної середньої освіти відроджували народне мистецтво Поліссѐ,
художні промисли. У сільських школах Львівщини – започаткували роботу
музеї народознавства. В Івано-Франківській області (с. Яворів Косівського
району) отримала визнаннѐ на всеукраїнському рівні «Концепціѐ гуцульської
школи»; у Снѐтинському районі в закладах загальної середньої освіти були
організовані музеї історії края, започаткували роботу народні світлиці,
народознавчі осередки. Поширення культурознавчої домінанти змісту
загальної середньої освіти сприѐло введеннѐ в навчальний план 1–11 класів
предметів «Народознавство», «Історії України», «Географіѐ України»,
«Етнографіѐ». При вивченні української та іноземної мов у школах сільської
місцевості класи ділилисѐ на підгрупи, що сприѐло забезпечення
індивідуального підходу стосовно підвищеннѐ ѐкості загальноосвітніх
дисциплін гуманітарного циклу (Протоколи засідань колегії та документи
до них, арк. 58-60).
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Гальмівними чинниками вдосконаленнѐ діѐльності сільської школи в
90-х роках ХХ ст. були суперечності між задекларованими завданнѐми й
економічним, фінансовим рівнем держави та спроможності органів
місцевого самоврѐдуваннѐ забезпечити розвиток матеріально-технічної
бази, соціального захисту вчителів і учнів сільських шкіл. Руйнуваннѐ
господарської інфраструктури часів радѐнської доби, налагодженнѐ
ринкових виробничих відносин іще більше віддалили сільську школу від
джерел фінансуваннѐ.
Пріоритетним напрѐмом модернізації міської школи України в умовах
становленнѐ ринкових відносин (90-ті рр. ХХ ст.) вважаюмо відродженнѐм
культуротворчої функції сільської школи з позитивноя тенденціюя до
гуманізації освіти. Чільне місце відводилосѐ оновлення змісту безперервної
освіти: від дошкіллѐ – до загальної середньої, професійної, вищої та
післѐдипломної освіти, що ґрунтуютьсѐ на ідеї освіти лядини впродовж життѐ.
На часі було створеннѐ умов длѐ поюднаннѐ навчаннѐ й вихованнѐ
особистості громадѐнина України; удосконаленнѐ змісту освіти на засадах
гуманізації та гуманітаризації (Гончаренко та Мальований, 1993, с. 51-56).
Визначено Державні вимоги до рівнѐ загальноосвітньої підготовки учнів
початкової школи, розроблено галузеву структуру змісту загальної середньої
освіти. Базовий навчальний план складавсѐ з двох компонентів: інваріантного
та варіативного (Закон України «Про загальну середня освіту», 2003). Ідеї
варіативної освіти активно впроваджували у практику роботи й сільських
закладів загальної середньої освіти.
Зазначимо, що зміст загальної середньої освіти учнів сільських шкіл
України в 90-ті роки ХХ ст. формувавсѐ з урахуваннѐм соціокультурного
підходу з метоя розвитку всебічно підготовленої до життѐ за нових умов
життюздатності особистості, здатної на основі академічних знань
розв’ѐзувати практичні завданнѐ життѐ в сільській місцевості. Означений
підхід визначаю відкритість школи соціокультурному середовищу,
використаннѐ природної, предметно-культурної, виробничої сфер, а також
залученнѐ до проведеннѐ уроків музеїв, бібліотек, історико-культурного
середовища та формуваннѐ навчально-виховного середовища з
урахуваннѐм соціокультурних, соціально-економічних та інших чинників,
проаналізованих у нашому дослідженні.
Через призму соціокультурного підходу освіта розглѐдаютьсѐ ѐк засіб
формуваннѐ особистості – творцѐ. Життюздатність особистості ми
трактуюмо ѐк інтегральну ѐкість особистості: володіннѐ сукупністя різних
здібностей, ціннісних оріюнтацій, базових знань, що ю визначальними. До
224

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

них належать клячові здатності: до незалежного самостійного мисленнѐ;
до комунікації; особистої відповідальності за свої вчинки, здоров’ѐ; до
захисту своїх прав; здатність і готовність до співробітництва, уміннѐ
працявати в групі; до творчого розв’ѐзаннѐ завдань; переборявати
труднощі, проѐвлѐти ініціативу; здатність і готовність до самоосвіти.
У контексті гуманістичної особистісно оріюнтованої освітньої парадигми
визначальноя ю аксіологічна складова освітньої діѐльності, ѐка визначаю
соціокультурний розвиток учнѐ сільської школи, а його особистість даю змогу
розглѐдати ѐк центр освітньої діѐльності (Романенко, 2002, с. 29).
Аналіз протоколів засідань Колегії Міністерства освіти, інших
документів, доповідної записки про Концепція середньої освіти та проект
Базового навчального плану загальноосвітньої школи (Протоколи засідань
колегії №№ 6-8, арк. 66-83) даю можливість характеризувати нові
пріоритети в змісті шкільної освіти, завдѐки ѐким ідеологічну та політичну
складові було замінено знаннѐми про лядину та її цінності, національну та
загальнолядську культури. Пріоритет надано гуманітаризації змісту
навчальних дисциплін, його наближеннѐ до потреб особистості.
Відповідно до актуальних пріоритетів розвитку шкільної освіти учнів,
базовий навчальний план длѐ початкової, основної та повної середньої
школи розроблено з урахуваннѐм інваріантної та варіативної складової.
Сільська школа не розглѐдаласѐ ѐк окрема структурна освітнѐ одиницѐ,
особливість змісту освіти визначала варіативна складова. Значним
поступом щодо навчально-методичного забезпеченнѐ загальноосвітньої
підготовки учнів (сільських і міських шкіл) були рішеннѐ Колегії
Міністерства освіти України від 23.09.1992 р., протокол №4/12 «Про
початок нового 1992/1993 навчального року в закладах України»
(Протоколи засідань колегії та документи до них, арк. 47-48).
Позитивним чинником було розробленнѐ варіативних навальних
планів. Їх чисельність становила 60 варіантів (без диференціації на сільську
та міську школи). Їх особливістя був різний ступінь інтеграції навчальних
курсів, варіативності змісту з 5-денним режимом навчальних занѐть.
Навчальні плани розроблено й длѐ шкіл з профільним навчаннѐм, а також
спеціалізованих шкіл. Зазнали змін та деполітизації програми з
гуманітарних дисциплін, а програми з природничих дисциплін було
укладено за принципом різнорівневої диференціації навчаннѐ (Протоколи
засідань колегії та документи до них, арк. 48).
Розроблено нові навчальні плани на основі Типового навчального
плану-схеми загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим
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вивченнѐм предметів длѐ гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл
та профільних класів.
Інформаційно-технологічне суспільство зумовило новий характер
праці, а отже, й освіти лядини. Школа зробила поступ від нормативнознаннювої парадигми до особистісно оріюнтованої, що відображаю
здійсненнѐ її лядинотворчої функції. З метоя перебудови трудової
підготовки учнів з урахуваннѐм соціально-економічних особливостей
регіонів школи отримали право вибору її змісту та форм: соціальних,
етнографічних та демографічних. Це дало поштовх до введеннѐ у зміст
освіти культурознавчого змісту (народних ремесел).
Відповідно до запитів суспільства розроблено диференційовані
навчальні плани з трудового навчаннѐ з різноя кількістя годин длѐ різних
типів середніх загальноосвітніх навчальних закладів: загальноосвітніх шкіл,
загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченнѐм окремих предметів,
загальноосвітніх шкіл з професійноя підготовкоя. Длѐ учнів 7–8 класів
розроблено кілька оріюнтовних тематичних планів з трудового навчаннѐ. У
змісті курсу враховувалисѐ стратегіѐ соціально-економічного розвитку
суспільства, потреби галузей промислового та сільськогосподарського
виробництва району, села в кадрах. Педагогічні колективи отримали
можливість ініціявати напрѐми визначеннѐ змісту та форм трудового і
професійного навчаннѐ (Документи, направлені до Верховної Ради УРСР,
Ради Міністрів УРСР ЦК Компартії України та інші державні органи з питань
народної освіти (інформації, листуваннѐ), арк. 73).
Варіативна частина Базового навчального плану передбачала
вивченнѐ окремих предметів за бажаннѐм учнів та їхніх батьків, введеннѐ
годин длѐ індивідуальних та групових консультацій, трудову підготовку
школѐрів, а також вивченнѐ етнокультури, відроджених національних
цінностей народу, традицій, збереженнѐ соціокультурного середовища.
Школа отримувала право вибору навчальних програм, проте не всі
вони проходили належну апробація. Часто програми не підкріплявалисѐ
відповідними підручниками, посібниками. У навчальному плані недостатньо
були представлені предмети, спрѐмовані на розвиток творчого мисленнѐ
учнів: «Художнѐ працѐ», «Кресленнѐ». Гальмівним чинником забезпеченнѐ
ѐкісної освіти в сільській школі була недостатнѐ технічна та навчальнометодична база курсу «Інформатика». У малочисельних, віддалених від
районних центрів школах учні вивчали цей курс без комп’ятерів.
Варіативність змісту освіти відкрила длѐ сільських шкіл широкі
можливості длѐ впровадженнѐ в освітній процес цінних длѐ сільського
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соціуму навчальних курсів відповідного змісту, а саме: «Основи
фермерського господарства», «Основи економіки та веденнѐ особистого
господарства», «Краюзнавство та етнографіѐ», «Історіѐ края».
Аналіз функціонуваннѐ закладів загальної середньої освіти сільської
місцевості в різних областѐх України показав загальну тенденція: сільська
школа позитивно сприйнѐла ідея варіативної освіти.
Результати аналізу статистичних звітів Міністерства освіти України,
неопублікованих матеріалів (з досвіду роботи сільських шкіл у 90-ті рр. ХХ ст.),
наукових праць із проблем функціонуваннѐ сільських шкіл указуять на
актуалізація розбудови в сільській місцевості мережі шкіл, адекватної до
нових соціальних, економічних, культурних умов, ѐкі на той час склалисѐ в
незалежній Україні.
Аналіз статистичних звітів, інформацій, доповідних записок
Міністерства освіти України (1992–1999 рр.) даю підстави говорити про
домінуваннѐ сільських шкіл у структурі закладів загально середньої освіти
України. Розвиток мережі шкіл у сільській місцевості відбувавсѐ під впливом
економічних, демографічних чинників. Історично склалосѐ так, що в більшості
південно-східних регіонів країни (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
Луганська, Харківська області) переважали міські поселеннѐ, тому сільські
школи становили менше половини загальної кількості. А от у Вінницькій,
Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській,
Хмельницькій та Чернігівській областѐх, де домінували сільські поселеннѐ,
кількість сільських закладів загальної середньої освіти сѐгала від 75,0 % до
87,0 % від загальної їх кількості. На селі функціонували понад 90,0 % від
суцільної кількості початкових шкіл. У загальній мережі сільських закладів
загальної середньої освіти початкові школи становили 19,0 %, а контингент
учнів у них – усього 2,6 % (у містах початкові школи складали 4,8 %, контингент учнів у них – 0,3 % від загальної кількості учнів) (Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості у 1995–1999 рр., с. 3-21).
Демографічні чинники мали суттювий вплив на розвиток структури
сільських шкіл та їх чисельність, що засвідчую динаміка шкільної мережі.
Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти за кількісними
показниками даю підстави твердити про наѐвність суперечливих тенденцій.
За результатами вивченнѐ статистичних звітів Міністерства освіти України
з’ѐсовано, що в кількісному вимірі мережа сільських початкових і
восьмирічних шкіл зменшувалась у всіх областѐх України. Поступове
зменшеннѐ припливу учнів до перших класів спостерігалосѐ з 1994 р., що
відбилосѐ на загальній структурі шкільної мережі. Кількість дітей,
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прийнѐтих до перших класів у школах сільської місцевості, зменшиласѐ на
20,2 тис. осіб (Статистичні дані до засіданнѐ колегії Міністерства за
підсумками 1994 р., с. 7). Тенденціѐ до зменшеннѐ кількості початкових
шкіл була особливо помітна в Дніпропетровській, Донецькій, Київській,
Миколаївській, Одеській, Чернігівській областѐх (Документи, направлені
до Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР та інші державні органи з
питань народної освіти, арк. 50), оскільки в них відбувалась активна
міграціѐ сільського населеннѐ до міст з метоя пошуку роботи.
Середнѐ наповняваність сільської початкової школи в 1997–1998 н.р.
зросла за рахунок перерозподілу учнів у закладах загальної середньої освіти,
що був зумовлений скороченнѐм окремих шкіл і класів. У початковій школі
сільської місцевості середнѐ наповняваність становила 17,6 учнѐ (у містах –
27,3 учнѐ) (Статистичний збірник. Середні, позашкільні, дошкільні та
професійно-технічні навчальні заклади (1997–1998 рр.). На Волині,
Закарпатті, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині майже
третину загальної кількості сільських шкіл складали заклади загально
середньої освіти І ступенѐ. Загалом, починаячи з 1994 р., мережа шкіл I
ступенѐ йде на спад. Таку негативну динаміку мережі зумовили соціальноекономічні та демографічні чинники, а саме: незадовільний підвіз дітей до
школи, розрив зв’ѐзків шкіл із колгоспами, зменшеннѐ чисельності
мешканців малих сіл, економічна депресіѐ, занепад сільського господарства.
Відповідно до статистичних даних Міністерства освіти України в
сільській місцевості були поширені малочисельні школи I–II ступенів
(провідна школа), ѐкі фактично склали головну ланку сільської мережі
загальноосвітніх навчальних закладів – понад 38,0 % від загальної кількості
сільських шкіл. Натомість контингент учнів у них становив лише 26,3 %. Длѐ
порівнѐннѐ: у міських поселеннѐх шкіл I–II ступенів було трохи більше
13,0 %, а учнів, ѐкі навчалисѐ в них, майже 47,0 % (Статистичні дані про
середні, дошкільні та позашкільні заклади освіти системи Міносвіти
України (1992–1996 рр.), с. 10).
Найбільше закладів загальної середньої освіти I–II ступенів
функціонувало у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській,
Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській,
Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областѐх. У
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областѐх та в
Автономній Республіці Крим цей показник сѐгав лише від 45-ти до 110-ти
одиниць. У восьми областѐх України (Вінницька, Дніпропетровська,
Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська) та в АР
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Крим у другій половині 90-х років ХХ ст. кількість шкіл І–ІІ ступенів дещо
стабілізувалась (Статистичні дані про середні, дошкільні та позашкільні
заклади освіти системи Міносвіти України (1992–1996 рр.), с. 11).
Статистичні дані Міністерства освіти України підтверджуять цей
висновок вченої: справді, у процесі формуваннѐ мережі закладів загально
середньо освіти в сільській місцевості простежуваласѐ нерівномірність їх
розташуваннѐ. Так, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,
Кіровоградській, Одеській, Херсонській областѐх та в Автономній
Республіці Крим, наприклад, у ті роки кількість загальноосвітніх шкіл I–III
ступенів становила 55,0 % – 65,0 %, натомість у Волинській, Закарпатській,
Івано-Франківській,
Львівській,
Рівненській,
Тернопільській
та
Хмельницькій областѐх – усього 22,0 % – 37,0 %. Нерівномірність
розташуваннѐ мережі закладів загальної середньої освіти спричинила
значні труднощі длѐ населеннѐ, активізація міграції мешканців сіл до
великих населених пунктів (Статистичні дані про середні, дошкільні та
позашкільні заклади освіти системи Міносвіти України (1992–1996 рр.).
Структуру мережі закладів загальної середньої освіти в сільській
місцевості в 90-х роках ХХ ст. характеризувало й таке ѐвище, ѐк
неповнокомплектність, тобто функціонуваннѐ сільських закладів загальної
середньої освіти І–ІІ та І–ІІІ ступенів, у ѐких були відсутні окремі класи. Такі
заклади загальної середньої освіти функціонували зазвичай у невеликих
селах і тих, що територіально були розташовані білѐ міст (внутрішнѐ
міграціѐ мешканців села тут була більше відчутноя).
Гальмівним чинником розвитку мережі сільських закладів загальної
середньої освіти було зниженнѐ наповняваності шкіл і класів через
зменшеннѐ кількості дітей шкільного віку. За даними Міністерства освіти
України, в середньому на сільську школу припадало 149 учнів, а середнѐ
наповняваність класів – 17 учнів (1992 р. – відповідно 144 учні та 15,4 учнѐ
на клас). Спостерігаласѐ нерівномірність наповняваності учнів у сільських
школах і класах. Наприклад, ѐкщо на одну школу в Автономній Республіці
Крим припадало 338 учнів, у Закарпатській області – 223, Чернівецькій –
231, Одеській – 201, Івано-Франківській – 200, то в Чернігівській – 91,
Хмельницькій – 98, Волинській – 107, Житомирській – 109, Тернопільській –
113, Сумській – 112 учнів (Статистичні дані про середні, дошкільні та
позашкільні заклади освіти системи Міносвіти України (1992–1996 рр.)).
Аналіз показників щодо функціонуваннѐ сільської школи, що подані в
документі «Статистичні дані про середні, дошкільні та позашкільні заклади
освіти системи Міністерства освіти України (1992–1996)» (Статистичні
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дані про середні, дошкільні та позашкільні заклади освіти системи
Міносвіти України (1992–1996 рр.)), свідчить, зокрема, про те, що загальна
кількість шкіл I–III ступенів становила майже 43,0 % від усіх сільських шкіл,
а чисельність учнів у них – 71,1 %. Загалом в Україні кожні три з чотирьох
сільських учнів навчалисѐ в загальноосвітніх школах I–III ступенів. Одна
середнѐ школа припадала на п’ѐть населених пунктів. У Львівській обл.,
наприклад, – на 8,8 населених пунктів, або у 3,5 рази більше, ніж у сусідній
Чернівецькій обл. Вивченнѐ статистичних даних про середні, дошкільні та
позашкільні заклади освіти системи Міністерства освіти України (1992–
1996 рр.) свідчить про певну нетривалу позитивну динаміку закладів
загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів. Кількість закладів загальної
середньої освіти I–III ступенів на селі зростала до 1996 р., проте вже з 1997
р. чисельність їх щороку зменшуваласѐ на 142 одиниці, а учнів – на 1,2 тис.
осіб. Найбільше скоротиласѐ кількість закладів загальної середньої освіти
I–III ступенів у Вінницькій, Київській, Харківській, Черкаській областѐх та в
Автономній Республіці Крим (Статистичний збірник. Середні,
позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1997–
1998 рр.); Статистичні дані про середні, дошкільні та позашкільні
заклади освіти системи Міносвіти України (1992–1996 рр.), с. 10-14).
Історико-педагогічні дослідженнѐ специфіки сільської школи, на
відміну від урбанізованої міської школи, аналіз її діѐльності та розвитку
(1991–1999), специфіки її культурно-освітньої та соціальної місії в
соціокультурному середовищі села розкриваять сутнісні характеристики
пріоритетних напрѐмів її модернізації.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. За
результатами історико-педагогічної розвідки виѐвлено позитивні чинники,
що впливали на пріоритетні напрѐми модернізації школи в сільській
місцевості в умовах становленнѐ ринкових відносин в Україні. На часі було
вдосконаленнѐ державної освітньої політики щодо діѐльності сільської
школи, створеннѐ умов длѐ сільських школѐрів щодо рівного (з міськими)
учнѐми доступу до ѐкісної освіти. Доведено, що школа в сільській
місцевості розвиваласѐ в контексті загальноукраїнської нормативноправової бази (ѐк і міська), однак вона мала свої особливості, що
виѐвлѐлисѐ в тісних зв’ѐзках із соціально-культурним середовищем,
економічними і природними осередками.
Посиленнѐ соціокультурних зв’ѐзків сільської школи (з родинами учнів,
сільськоя громадоя) актуалізувало особисту моральну відповідальність
учителѐ, його готовність жити й творити в соціокультурному середовищі села.
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На діѐльність сільських шкіл впливала демографічна та економічна криза, що
спричинили таке ѐвище, ѐк малочисельність і неповнокомплектність.
Збільшеннѐ частки таких шкіл зумовило зміну фахових вимог до вчителѐ,
ѐкий викладав два і більше предметів.
Модернізаціѐ сільської школи в умовах ринкових відносин зумовила
нове баченнѐ функцій сільського вчителѐ – учасника освітнього процесу. На
державному рівні розроблено концептуальні ідеї та методологічні засади
оновленнѐ змісту професійно-педагогічної та загальнокультурної підготовки
сільських педагогів. Актуальноя длѐ подальшого вивченнѐ ю проблема
підготовки вчителѐ до діѐльності в соціокультурному середовищі села.
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РЕЗЮМЕ
Иванюк Анна. Приоритетные направлениѐ модернизации сельской школы
Украины в условиѐх становлениѐ рыночных отношений (1991–1999).
В
статье
освещены
приоритетные
особенности
становлениѐ
образовательной
политики
в
независимой
Украине
относительно
функционированиѐ сельской школы, раскрыты основные стратегии ее развитиѐ. По
результатам статистического анализа представлена специфика развитиѐ сети
сельских
школ
разных
структур.
Конкретизированы
стратегии
усовершенствованиѐ содержаниѐ образованиѐ и подготовки учителѐ к работе в
социокультурной среде села на основе личностно ориентированной парадигмы.
Охарактеризована сущность приоритетных направлений модернизации сельской
школы в условиѐх развитиѐ рыночных отношений в Украине в историкопедагогическом контексте 1991–1999-х гг. ХХ в.
Ключевые слова: сельскаѐ школа, модернизациѐ, государственный стандарт
содержаниѐ образованиѐ, содержание образованиѐ, государственнаѐ образовательнаѐ
политика, школьнаѐ сеть, учебные планы, уровни повышениѐ квалификации учителѐ
сельской школы, учебные планы и программы повышениѐ квалификации

SUMMARY
Ivaniuk Hanna. Priority ways of rural school modernization of Ukraine in the
conditions of establishing of market relations (1991–1999).
In order to study the priority ways of the rural school modernization of Ukraine in the
conditions of establishing of market relations in the chronological boundaries of 1991–1999, the
methods of theoretical analysis, synthesis, generalization were used, which allowed to eliminate
contradictions regarding development of rural schools as an integrated socio-cultural
phenomenon. A general description of the characteristics and features of functioning of rural

233

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)
schools in Ukraine on the results of problem-genetic research is given. Selected methods have
allowed to explore and highlight the peculiarities of formation of an educational policy in
independent Ukraine regarding functioning of the rural school, namely: the conceptual
framework of the reform of general secondary education in independent Ukraine, represented by
the State National Program “Education” (“Ukraine of the XXI Century”), the Law of Ukraine “On
Education” (with amendments and supplements), the Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine “On the Development of the Rural School”, the documents of the Ministry of Education
of Ukraine (minutes of meetings of the colleges) – preserving in the Central State Archive of
higher authorities and management of Ukraine (p. 166), the basic strategy for rural schools.
According to the results of statistical analysis, materials from the funds of the abovementioned archive, annual school reports, the specifics of the development of the network of
rural schools of different types and structures are given. The dynamics of rural schools, which
is determined by socio-economic, demographic factors, is investigated. The features of
modernization of the network of rural schools, which was to increase the number of
education institutions of new types – gymnasiums, lyceums are revealed.
The ways of transformation of the contents of school education of pupils from the
normative-knowledgeable to the personality oriented paradigm are revealed. The variational
component of the content of education of rural school’s pupils was analyzed, which
characterized the regional and socio-cultural specifics (expanding the range of optional
classes, elective courses). The peculiarities of improvement of the content of education and
preparation of the teacher for work in the socio-cultural environment of the village on the
basis of a personally oriented paradigm are specified. The essence of the priority directions of
the rural school modernization in conditions of development of market relations in Ukraine in
the historical and pedagogical progress of 1991–1999s of the XX century was characterized.
Key words: rural school, modernization, state standard of content of education,
content of education, state educational policy, school network, curricula, levels of raising the
skills of a teacher of a rural school, curricula and programs of professional development.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
У статті, з використаннѐм таких методів наукового дослідженнѐ, ѐк: аналіз і
синтез, систематизаціѐ й класифікаціѐ наукової літератури із зазначеної проблеми,
порівнѐннѐ й узагальненнѐ науково-теоретичного матеріалу, порушуютьсѐ проблема
розвитку творчих здібностей молодших школѐрів засобами театрального
мистецтва. Досліджено, що театральне мистецтво ю комплексним і доступним
засобом розвитку творчих здібностей молодших школѐрів. У подальшому постаю
необхідність розробки моделі формуваннѐ творчих здібностей молодших школѐрів
засобами театрального мистецтва.
Ключові слова: особистість, творчі здібності, інтелект, діѐльність,
пізнавальна активність, молодші школѐри, соціальне середовище, театральне
мистецтво.

Постановка проблеми. Національна Доктрина розвитку освіти України
в ХХІ ст. визначаю головноя метоя освіти створеннѐ умов длѐ розвитку й
самореалізації кожної особистості ѐк громадѐнина України, формуваннѐ поколіннѐ, здатного навчатисѐ протѐгом усього життѐ, створявати й розвивати
цінності громадѐнського суспільства. Саме тому в національній системі освіти
пріоритетним напрѐмом ю особистісний розвиток, ѐкий пов’ѐзаний із
формуваннѐм творчого потенціалу, розвитку творчих здібностей.
Проблема розвитку творчих здібностей особистості ю одніюя з
центральних у педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлѐх постійної
творчості, доланнѐ стереотипів і виробленнѐ нових, нестандартних, часто
несподіваних ідей, оригінальних підходів і шлѐхів їх утіленнѐ. Одним із
головних педагогічних завдань при цьому ю вихованнѐ лядини, здатної
акумулявати і творчо переосмислявати набутий досвід, досѐгненнѐ лядства
в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології. Це завданнѐ відображене в
Національній доктрині розвитку освіти в Україні, у ѐкій підкресляютьсѐ
необхідність застосовувати нові педагогічні технології особистісно
оріюнтованого вихованнѐ длѐ формуваннѐ творчих здібностей учнів.
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Аналіз актуальних досліджень. Практично будь-ѐке педагогічне
дослідженнѐ певноя міроя торкаютьсѐ розвитку творчих здібностей і
вихованнѐ творчої особистості, оскільки педагогічний процес ю творчим за
своюя сутністя, вклячаячи творчість учнѐ, учителѐ, вихователѐ, батьків,
організаторів дозвіллѐ, керівників самодіѐльних гуртків і об’юднань. Значна
кількість наукових праць вітчизнѐних і зарубіжних авторів присвѐчена
дослідження творчого процесу (В. Андрююв, Т. Громов, В. Молѐко, В. Николко
та ін.), загальних проблем розвитку творчих здібностей та виховання творчої
особистості в різних видах діѐльності (Д. Богоѐвленська, Г. Костяк, Б. Теплов,
С. Рубінштейн, К. Платонов та ін.). Наукові дослідженнѐ в галузі театральної
педагогіки, здійснені В. Абрамѐном, А. Капськоя, О. Мелік-Пашаювим,
А. Немеровським, даять змогу осмислити можливості театрального
мистецтва щодо розвитку творчих здібностей молодших школѐрів.
Метою статті ю аналіз творчих здібностей у контексті
загальнотеоретичних досліджень та визначеннѐ можливостей театрального
мистецтва длѐ розвитку творчих здібностей молодших школѐрів.
Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети були використані такі методи
дослідження: аналіз і синтез, систематизаціѐ й класифікаціѐ наукової
літератури із зазначеної проблеми, порівнѐннѐ й узагальненнѐ науковотеоретичного матеріалу.
Виклад основного матеріалу. Під здібностѐми ми розуміюмо
індивідуально-психічні властивості особистості, що виѐвлѐятьсѐ в її
цілеспрѐмованій діѐльності і зумовляять її успіх. Виѐвлѐячись у
діѐльності, вони водночас у ній розвиваятьсѐ, перетворяячись на стійку
особистісну властивість, здатність лядини успішно, продуктивно діѐти в
конкретній галузі (Рубинштейн, 2002, с. 23).
Творчі здібності – це цілісно-структурне, багатокомпонентне
утвореннѐ, що забезпечую продуктивність результату художньо-творчої
діѐльності особистості при реалізації її індивідуально-творчих можливостей
у соціокультурному просторі (Ульѐнова, 2012, с. 142).
Розвиток загальної складної здібності залежить від міцності, стійкості
та різноманітності зв’ѐзків між окремими компонентами її структури,
порѐд із міроя її розвитку в цілому, у взаюмозв’ѐзку і взаюмозалежності між
ними. Саме цей аспект розглѐдавсѐ дослідниками при вивченні
спеціальних здібностей, що зумовляять ефективність конкретних видів
творчості: образотворчій, музичній, театральній, літературній, а також
загальних творчих здібностей, від ѐких залежить успішність у широкій сфері
діѐльності за багатьма видами і напрѐмами (Татаренко, 2006). Оскільки
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складність більшості видів лядської діѐльності вимагаю розвитку не одніюї,
а кількох здібностей, причому поюднаннѐ їх може бути індивідуальним, то
наврѐд чи можна визначити оптимальну комбінація окремих здібностей,
ѐка забезпечить найвищу ефективність діѐльності.
У контексті сказаного важливим із поглѐду досліджуваної теми ю
положеннѐ про те, що загальний розвиток лядини відбуваютьсѐ шлѐхом її
вкляченнѐ в систему діѐльностей, ѐка, у своя чергу, ю індивідуально
своюрідноя. Здібність не зводитьсѐ до тих знань, умінь чи навичок, ѐкі вже
вироблені в даної лядини. При вивченні проблеми розвитку творчих
здібностей це положеннѐ важливе з оглѐду на вивченнѐ останніх із точки
зору їх динаміки, розвитку, у зв’ѐзку з чим актуалізуютьсѐ питаннѐ про
творчий потенціал особистості. Отже, проблема творчих здібностей
розглѐдаютьсѐ у співвіднесенні з феноменом творчої особистості.
Загалом, проѐв і становленнѐ творчих здібностей ю невіддільним від
розвитку й розвиненості певних ознак особистості. На це звертали увагу
вітчизнѐні дослідники: В. Андрююв, В. Дружинін, О. Лук та інші. Серед ознак
особистості, здібної до творчості, дослідники виділѐять: сміливість, незалежність суджень, схильність до запереченнѐ звичного, здатність протистоѐти
колективній думці, оригінальність, розумову відкритість, чутливість до нового
та незвичного, високу толерантність до невизначених ситуацій, ініціативність,
інтенсивну пошукову мотивація, схильність до самоактуалізації. Саме ці риси
забезпечуять особистісну готовність сприймати, засвоявати й активно
застосовувати засоби творчої мисленнювої діѐльності. Про наѐвність і
розвиток будь-ѐких здібностей свідчить успішне виконаннѐ певної діѐльності.
Длѐ творчих здібностей такоя діѐльністя ю пошукова, перетворяяча
діѐльність, вільна від примусової мотивації (Сисоюва, 1996, с. 114).
Таким чином, можна зазначити, що сутнісноя, зумовляячоя характеристикоя творчих здібностей ю постійна і впевнена готовність особистості до
самостійної пошукової діѐльності, до прийнѐттѐ самостійних рішень у
невизначених чи складних ситуаціѐх, позитивна пізнавальна активність.
Л. Виготський зазначав, що проблема розвитку творчих здібностей
особистості не може вирішуватисѐ тільки в межах окремих
конкретизованих завдань, вона маю досліджуватисѐ у площині
«особистість – соціальне оточеннѐ» (Выготский, 1996, с. 49).
Розвиток творчої особистості слід розглѐдати у взаюмодії її рівневої
структурної організації, вклячаячи компоненти: природних передумов
(задатки, здібності); досвіду (знаннѐ, уміннѐ, навички), характерологічних
властивостей (самостійність, інтенсивність, емоційно-вольові ѐкості),
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мотивації (оріюнтаціѐ, саморегулѐціѐ). Саме ці компоненти сприѐять
набуття особистісного творчого стиля діѐльності, що визначаять її творчі
можливості. Інтеграціѐ цих компонентів здійсняютьсѐ у процесі
саморегулѐції особистості, що спрѐмовую і програмую не тільки розвиток
творчих здібностей, а й мету життюдіѐльності.
З цього поглѐду цікавоя ю думка В. Мѐсищева про те, що творчі
здібності ѐк певний ансамбль властивостей особистості, «що утворивсѐ завдѐки перебігу» природних передумов у творчий досвід під впливом соціальних
умов, виступаю засобом розвитку творчої особистості. Таким чином, порѐд із
особистісно-суб’юктивними можливостѐми, важливо враховувати й об’юктивні
фактори формуваннѐ творчих здібностей відповідно до змін, що
відбуваятьсѐ у предметній та соціальній діѐльності (Мѐсищев, 1962, с. 10).
У зв’ѐзку з цим важливо звернути увагу на думку М. Холодної, ѐка
розглѐдаю інтелектуальні здібності особистості ѐк: можливість творчої діѐльності; усвідомленнѐ суб’юктивно й об’юктивно нових ідей; нестандартність
підходів до вирішеннѐ проблеми; чуттювість до клячових, перспективних
рішень у тій чи іншій предметній галузі; відкритість до інновацій (Холоднаѐ,
1997, с. 243). Інтелект розглѐдаютьсѐ ѐк здібність, що визначаю загальну
успішність адаптації особи до нових ситуацій шлѐхом вирішеннѐ завдань у
внутрішньому плані дії та домінуячій ролі свідомого над безсвідомим.
В. Ульѐнова зазначаю, що розвиток творчих здібностей слід
розглѐдати у взаюмодії багаторівневої структурної організації особистості,
вклячаячи компоненти: природних передумов (задатки, здібності);
досвіду (знаннѐ, уміннѐ, навички), характерологічних властивостей
(самостійність, інтенсивність, емоційно-вольові ѐкості), мотивації
(оріюнтаціѐ, саморегулѐціѐ). Саме ці компоненти сприѐять набуття
особистісного творчого стиля діѐльності, що визначаять її творчі
можливості. Інтеграціѐ цих компонентів здійсняютьсѐ у процесі
саморегулѐції особистості, що спрѐмовую і програмую не тільки розвиток
творчих здібностей, а й мету життюдіѐльності (Ульѐнова, 2012, с. 142).
Щоб розкрити можливості театрального мистецтва в розвитку
творчих здібностей молодших школѐрів, необхідно визначити саме
понѐттѐ театрального мистецтва.
У широкому розумінні театральне мистецтво ю мистецьким ѐвищем,
ѐке розрізнѐять за часово-історичними ознаками (античний, середньовічний,
ренесансний, новітній театр), кожне з ѐких може поділѐтисѐ на різновиди;
ознаками національними (англійський, іспанський, італійський, французький,
німецький, український, російський театр тощо); принципами ставленнѐ
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творців вистави, зокрема акторів, до персонажів, ѐких вони втіляять (театр
переживаннѐ або психологічний, театр представленнѐ, або театр масок); за
переважаннѐм тих чи інших сценічних зображально-виражальних засобів
(драматичний, музичний, музично-драматичний, комедії, драми та комедії,
театр балету, пантоміми, мязікхол, цирк тощо); за стилем (реалістичний,
романтичний, публіцистичний, театр абсурду тощо); за типом персонажів –
актори, лѐльки, їх тіні, – ѐкі ю безпосереднім об’юктом видовища (лѐльковий
театр, театр тіней); у залежності від категорії глѐдачів, на ѐких розраховані
вистави (дитѐчий, яних глѐдачів, молодіжний тощо). Подібно класифікуятьсѐ
і театри ѐк окремі творчі одиниці. Серед музичних розрізнѐятьсѐ оперні,
оперети, балету, серед лѐлькових – дитѐчі, длѐ дорослих, маріонетки тощо.
За рівнем майстерності й визнаннѐ художніх заслуг виділѐять академічні; за
суспільним статусом розрізнѐять національні, муніципальні, приватні, за
характером співвідношеннѐ сценічної творчості і основного роду занѐть
творців – самодіѐльні (аматорські) та професійні; за способом підготовки
театральних творів – імпровізаційні та літературні, при цьому можливі
найрізноманітніші комбінації і поюднаннѐ (Безклубенко, 2002, с. 218-219).
Вихованнѐ театром дозволѐю поюднувати сприйнѐттѐ й різні види
виконавства ѐк рівноцінні творчі процеси, що активізуять емоційний,
моральний, соціальний, трудовий і, нарешті, інтелектуальний досвід
дитини і розвиваять його. Занѐттѐ театральним мистецтвом, на думку
дослідників, здатні значно підвищити рівень емоційної чуйності та
організованості, жвавості та тренуваннѐ пам’ѐті, навичок колективної
праці, відповідального ставленнѐ до своїх слів, учинків і дій – словесних і
безсловесних, розвиваять і зміцняять «універсально корисні сторони
розвитку лядини, наприклад, довільну та концентровану увагу, жваве
уѐвленнѐ й асоціативне мисленнѐ, навички спілкуваннѐ, зовнішня та
внутрішня зібраність» (Выготский, 2002, с. 58).
К. Станіславський писав, що театральне мистецтво – «не вічне, проте
воно надзвичайне з усіх мистецтв длѐ сучасника. Його вплив створяютьсѐ не
одніюя лядиноя, а водночас цілоя групоя осіб – акторів, художників, режисерів, музикантів; не одним мистецтвом, а водночас багатьма, найрізноманітнішими… При цьому театральна вистава сприймаютьсѐ не одніюя
лядиноя, а цілим натовпом лядей, від чого розвиваютьсѐ загальне, масове
відчуттѐ, що загостряю моменти сприйнѐттѐ» (Станіславський, 1953, с. 143).
Видатний український педагог В. Сухомлинський про дітей
молодшого шкільного віку писав, що казка, гра, фантазіѐ – «животворне
джерело дитѐчого мисленнѐ, благородних почуттів і прагнень.
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Багаторічний досвід переконую, що естетичні, моральні та інтелектуальні
почуттѐ, ѐкі народжуятьсѐ в душі дитини під враженнѐм казкових образів,
стимуляять потік думки, ѐкий пробуджую до активної діѐльності мозок,
зв’ѐзую повнокровними нитками живі острівці мисленнѐ. Через казкові
образи у свідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками;
воно стаю сфероя духовного життѐ дитини, засобом висловленнѐ думок і
почуттів – живоя реальністя мисленнѐ» (Сухомлинський, 1971, с. 76).
В. Сухомлинський називав інсценізація «найвищим етапом роботи
над казкоя». Інсценізаціѐ – це не просто наданнѐ твору форми длѐ певної
постановки. Це злагоджена діѐ всіх її учасників, це демонструваннѐ
світобаченнѐ, поглѐдів на життѐ. Ніхто не може мислити так, ѐк хтось
інший. Хоч ѐк ляди не наслідували б один одного, кожен із них
залишаютьсѐ індивідом. Якби все було сказано лише одніюя постановкоя
«Маленького принца» А. Екзяпері, казка втратила би своя ціннісну суть і
перестала бути вічноя класикоя. «Буттѐ визначаю свідомість», – і доки
зміняватиметьсѐ наше буттѐ, доти буде зміняватисѐ наша свідомість, доти
кожен з нас вноситиме в оточуячий світ неповторність індивідуальних
думок, поглѐдів, діѐнь, рухів (Сухомлинський, 1971, с. 77).
Театралізаціѐ в початкових класах – це ще одна можливість учнів
виѐвити себе, показати аспекти свого всебічного розвитку. Діти
народжуятьсѐ з певними нахилами, ѐкі ю не лише біологічним продуктом,
а й продуктом суспільно-історичного розвитку. На їх основі виникаять різні
психічні ѐкості (відчуттѐ, сприйманнѐ, уѐвленнѐ, пам’ѐть, мисленнѐ,
почуттѐ). Та ці ѐкості виникаять не самі по собі – вони формуятьсѐ у
процесі творчого розвитку дитини, у процесі її діѐльності, стосунків із
зовнішнім світом. Залученнѐ дітей дошкільного віку до занѐть театральним
мистецтвом може стати першоя сходинкоя щодо їх розуміннѐ сценічного
мистецтва та творчого розвитку.
Театральне мистецтво, ѐк певна педагогічна система, передбачаю
вирішеннѐ цілого кола виховних завдань. Перш за все, воно ю могутнім
фактором естетичного вихованнѐ дітей, а елементи театру, упроваджені в
роботу дитѐчих закладів дошкільної освіти, роблѐть життѐ дітей
дошкільного віку ще більш цікавим та змістовним, збагачуять його
ѐскравими й емоційними враженнѐми (Калініна, 2014, с. 47).
У контексті розвитку творчих здібностей молодших школѐрів під
театральним мистецтвом ми розуміюмо певний комплекс видів діѐльності,
що може бути застосований при організації дозвіллювої роботи з учнѐми в
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межах театральних гуртків, колективів, у процесі залученнѐ дітей до участі
в театралізованих заходах, а також у культурно-просвітній діѐльності.
Розвиток творчих здібностей засобами театрального мистецтва
можна розглѐдати в трьох аспектах, ураховуячи: природу творчого
мисленнѐ; специфіку театру ѐк виду мистецтва; специфіку театру ѐк
особливого комунікативного середовища.
Відповідно до цього визначаятьсѐ й три аспекти вивченнѐ творчих здібностей: когнітивний, емоційний і комунікативний (Татаренко, 2006, с. 9-10).
Когнітивний аспект творчих здібностей вклячаю такі компоненти
творчого мисленнѐ, ѐк здібність привносити щось нове в досвід; здібність
висувати оригінальні ідеї в умовах вирішеннѐ або окресленнѐ нових
проблем; здібність усвідомлявати недоліки, суперечності, швидко
змінявати способи «баченнѐ» проблеми, «відриватисѐ» від реальності при
збереженні певного логічного зв’ѐзку з вихідноя проблемноя ситуаціюя,
чутливість до протиріч, парадоксів, невизначеності тощо.
Аналізуячи за цими компонентами можливості театрального
мистецтва, можна констатувати, що останню маю значний потенціал длѐ
розвитку творчих здібностей шлѐхом перевтіленнѐ в певний образ,
знаходженнѐ пропонованих обставин, визначеннѐ варіантів поведінки
персонажів, моделяваннѐ певних ситуацій, сприйманнѐ певної ситуації (що
розігруютьсѐ) з «іншого боку», очима різних персонажів, пошук нестандартних
варіантів застосуваннѐ різних предметів у цих ситуаціѐх. Зазначені шлѐхи
можуть бути реалізовані і засобами акторської майстерності, і засобами
режисерської роботи (завданнѐ створити мізансцену, знайти правильні
інтонації тощо), і при набутті початкових умінь та навичок сценарної роботи
(змоделявати певну ситуація, відшукати можливі варіанти реакції
персонажа на певну подія, передбачити наслідки такої реакції), і на занѐттѐх
з пластики (шлѐхом відтвореннѐ певних рухів тварин, зображеннѐ предметів,
що викликаю певні асоціації).
Емоційний компонент творчих здібностей пов’ѐзаний із
осмисленнѐм театру ѐк виду мистецтва. Він полѐгаю у здатності емоційно
відгукуватисѐ при сприйнѐтті творів театрального мистецтва. Здатність до
цього емоційного відгуку розвиваютьсѐ у процесі засвоюннѐ дитиноя
специфічної «мови» театрального мистецтва. Важливість аналізу
емоційного аспекту творчих здібностей зумовлена тим, що він дозволѐю
розглѐдати театральне мистецтво ѐк засіб розвитку таких здібностей.
Розглѐд творчих здібностей молодших школѐрів у мистецько-творчій
діѐльності передбачаю виѐвленнѐ особливостей емоційного ставленнѐ їх до
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творів мистецтва, активного сприйманнѐ, усвідомленнѐ, оціняваннѐ і,
безумовно, можливість безпосереднього вкляченнѐ у продуктивну творчу
діѐльність. Здатність до емоційного переживаннѐ зумовляютьсѐ самоя
природоя художньої діѐльності. У переживаннѐх відображаютьсѐ стан
особистості, спричинений відносинами з навколишнім світом. Емоційна
чутливість, що виникаю у процесі взаюмодії школѐрів із літературними
творами, набуваю свого подальшого розвитку в ігровій діѐльності,
виѐвлѐячись ѐк творча здібність, зумовлена сприйманнѐм, уѐвленнѐм,
переживаннѐм, потребоя в дії, самовираженнѐм. Цьому сприѐю і розвиток
«поетичного слуху» – здібності емоційного відгуку на враженнѐ від
спілкуваннѐ з художньоя літературоя та її осмисленнѐм; здібності зберігати
чуттюві уѐвленнѐ, що трансформуятьсѐ в ігровому просторі – образ героѐ,
ставленнѐ до нього, події, що розгортаятьсѐ за сяжетноя програмоя;
здібності накопичувати емоційно-естетичний досвід, що досѐгаютьсѐ завдѐки
спілкування з мистецтвом театру.
Театральне мистецтво ѐк синтетичний жанр вклячаю, крім
літератури, музику, хореографія і живопис длѐ досѐгненнѐ загальної
художньо-творчої мети. Тут особливого значеннѐ набуваю художню
осѐгненнѐ «картини світу» шлѐхом створеннѐ духовних внутрішніх
емоційно-естетичних переживань, що моделяю і цілеспрѐмовую повноту
сприйманнѐ і усвідомленнѐ учнем змісту художніх образів; проведеннѐ
аналогій із іншими видами мистецтв; оперуваннѐ характерноспецифічними формами зображеннѐ та формоя художнього мисленнѐ, що
в цілому набуваю характеру творчості (креативності).
Комунікативний аспект дослідженнѐ творчих здібностей полѐгаю у
формуванні за допомогоя театрального мистецтва системи різноманітних
комунікативних відносин, що маю значний педагогічний вплив на
формуваннѐ творчої співпраці, ставленнѐ молодших школѐрів до
колективу й усвідомленнѐ своюї ролі в ньому.
Загалом, комунікаціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк засіб соціального спілкуваннѐ
і сприйманнѐ інформації. Її значущість та цінність полѐгаю в тому, що вона
прокладаю лядині шлѐх до осѐгненнѐ світу ѐк цілісного процесу, у ѐкому
органічноя частиноя ю інформаційна складова. Спілкуваннѐ ю основоя
суспільного життѐ та життѐ особистості; у процесі міжособистісної
взаюмодії складаятьсѐ різні соціокультурні спільноти, виѐвлѐятьсѐ
суспільні відносини, функціоную культура, формуятьсѐ суттюві особисті
характеристики – суб’юктивність, індивідуальність, типологічність.
Спілкуваннѐ ю багатогранним процесом, у ѐкому відбуваятьсѐ «переходи»
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об’юктивного в суб’юктивне, суспільного в особисте, реалізуятьсѐ
матеріальні й духовні культурні цінності.
У спілкуванні виѐвлѐютьсѐ соціальна сутність лядини – особливо важливоя ю емоційна забарвленість взаюмодії педагога й вихованцѐ в навчальновиховному процесі, що зумовляютьсѐ всіюя варіативністя їх психологопедагогічних зв’ѐзків і спрѐмована на творчий розвиток особистості.
Комунікативні здібності молодших школѐрів формуятьсѐ й
виѐвлѐятьсѐ в художньо-творчій діѐльності на рівні авто-комунікації
(діалог зі світом, діалог із самим собоя); діалогізації з художнім твором,
міжособистісної (партнерської, тріадної, полікомпонентної), колективної.
На їх основі відбуваятьсѐ емоційні й діѐльнісні форми контактів,
виѐвлѐютьсѐ і формуютьсѐ спільність настроїв, думок, досѐгаютьсѐ
взаюморозуміннѐ, здійсняютьсѐ переданнѐ і засвоюннѐ манер, звичок,
стиля поведінки, досѐгаютьсѐ згуртованість і солідарність, що в цілому
характеризуять міжособистісну, гуртову й колективну діѐльність.
Таким чином, ураховуячи зазначені аспекти вивченнѐ творчих
здібностей, понѐттѐ театрального мистецтва набуваю специфічного змісту:
воно охопляю комплекс видів діѐльності, що здійсняятьсѐ в дитѐчих
гуртках і колективах шлѐхом залученнѐ молодших школѐрів до участі в
театралізованих та культурно-просвітніх програмах.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Узагальняячи сказане, слід зазначити, що творчі здібності – це цілісноструктурне, багатокомпонентне утвореннѐ, що забезпечую продуктивність
результату художньо-творчої діѐльності особистості при реалізації її
індивідуально-творчих можливостей в соціокультурному просторі.
Розвиток творчої особистості слід розглѐдати у взаюмодії її рівневої
структурної організації, вклячаячи компоненти: природних передумов
(задатки, здібності); досвіду (знаннѐ, уміннѐ, навички), характерологічних
властивостей (самостійність, інтенсивність, емоційно-вольові ѐкості),
мотивації (оріюнтаціѐ, саморегулѐціѐ). Саме ці компоненти сприѐять
набуття особистісного творчого стиля діѐльності, що визначаять її творчі
можливості. Інтеграціѐ цих компонентів здійсняютьсѐ у процесі
саморегулѐції особистості, що спрѐмовую і програмую не тільки розвиток
творчих здібностей, а й мету життюдіѐльності.
Театральне мистецтво ю комплексним і доступним засобом розвитку
творчих здібностей молодших школѐрів. Зверненнѐ до театрального
мистецтва ѐк засобу розвитку творчих здібностей молодших школѐрів
потребую дослідженнѐ потенційних можливостей репрезентації картини світу
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у процесі художнього пізнаннѐ, у доступних длѐ дітей формах: сприѐти
розкриття ѐвищ дійсності у всій їх динамічності і багатогранності,
актуалізувати процес розвитку емоційно-естетичних переживань і водночас
сприѐти їх осмислення; оцінявати свої дії, вчинки, вести художній діалог у
межах особистих можливостей, набутих знань, практичних умінь і досвіду.
Слід зазначати, що література, образотворче мистецтво, музика, хореографіѐ,
народна творчість втілені в мистецтві театру, створяять широку палітру
засобів, що надаять свободи грі дитѐчої фантазії, уѐвленнѐм, інтуїції,
художньому мислення, стимуляячи в цілому ѐк творчий розвиток
особистості молодшого школѐра, так і його творчі здібності зокрема.
У подальшому постаю необхідність розробки моделі формуваннѐ
творчих здібностей молодших школѐрів засобами театрального мистецтва.
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РЕЗЮМЕ
Знобей Алексей, Клочко Алексей. Развитие творческих способностей младших
школьников средствами театрального искусства.
В статье, с использованием таких методов научного исследованиѐ, как: анализ и
синтез, систематизациѐ и классификациѐ научной литературы по данной проблеме,
сравнение и обобщение научно-теоретического материала, раскрываетсѐ проблема
развитиѐ творческих способностей младших школьников средствами театрального
искусства. Доказано, что театральное искусство ѐвлѐетсѐ комплексным и доступным
средством развитиѐ творческих способностей младших школьников. В дальнейшем
возникает необходимость разработки модели формированиѐ творческих
способностей младших школьников посредством театрального искусства.
Ключевые слова: личность, творческие способности, интеллект,
деѐтельность, познавательнаѐ активность, младшие школьники, социальнаѐ среда,
театральное искусство.

SUMMARY
Znobey Oleksiy, Klochko Oleksiy. Developing creative abilities of junior pupils by
means of theatrical art.
In the article, with the use of such methods of scientific research as: analysis and
synthesis, systematization and classification of scientific literature on the mentioned
problem, comparison and generalization of theoretical material, the problem of the
development of creative abilities of junior pupils by means of theatrical art is revealed.
It’s investigated, that creative abilities are integrally-structural, multicomponent unity
which provides the productivity of the result of artistically-creative activity of the personality
in the realization of his or her individually-creative possibilities in sociocultural space.
Development of creative personality should be considered in the co-operation of his or her
level structural organization, including components: natural pre-conditions (inclinations,
abilities); experience (knowledge, habits, skills), characterological properties (independence,
intensity, emotional-volitional characteristics), motivation (orientation, self-regulation).
These components assist on acquisition of personality’s creative style of activity, that
determines his or her creative possibilities.
Theatrical art is complex and accessible means of development of creative abilities of
junior pupils. Appeal to the theatrical art as means of development of creative abilities of
junior pupils requires the study of potential possibilities of representation of the world picture
in the process of artistic cognition, in accessible forms for children: to assist on opening of
the phenomena of reality in all their dynamic and many-sided nature, to alleviate the process
of development of the emotionally-aesthetic experiences and at the same time to assist on
their comprehension; to estimate the actions, conduct an artistic dialogue within the limits of
the personal possibilities, acquired knowledge, practical skills and experience. It should be
noted that literature, fine art, music, choreography, folk work incarnate in the art of theatre,
create wide palette of facilities, that give freedoms to the game of childish fantasy,
presentations, intuition, artistic thinking, stimulating both creative development of the
personality of junior pupils on the whole and his or her creative capabilities, in particular.
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In future the necessity of development of model of forming of creative abilities of
junior pupils arises by means of theatrical art.
Key words: personality, creative abilities, intellect, activity, cognitive activity, junior
pupils, social environment, theatrical art.
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СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА
ЖІНОК ДРУГОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ В УМОВАХ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Вивчено вплив скандинавської ходьби на зниженнѐ надмірної маси тіла жінок
56–60 років. Визначено зміни рівнѐ фізичного стану жінок, ѐкі займаятьсѐ
скандинавськоя ходьбоя. Розроблено та експериментально перевірено методику
зниженнѐ надмірної маси тіла жінок другого періоду зрілого віку в умовах
самостійних занѐть.
Мета
роботи:
обґрунтуваннѐ
та
доведеннѐ
ефективності
експериментальної методики зниженнѐ надмірної маси тіла жінок другого періоду
зрілого віку в умовах самостійних занѐть.
Методологія. Методологічну основу дослідженнѐ становлѐть принципи
теорії наукового пізнаннѐ, концептуальні положеннѐ психології, педагогіки,
медицини, у ѐких вироблено найважливіші принципи аналізу соціально-психологічних
та педагогічних ѐвищ, теоріѐ тренувального процесу.
Наукова новизна. Гіпотеза дослідженнѐ полѐгаю в тому, що поюднане
застосуваннѐ аеробних, силових, швидкісних, інтервальних вправ приведе до більш
вираженої корекції форм тіла у жінок другого періоду зрілого віку в умовах
самостійних занѐть.
Висновки. У результаті аналізу літературних джерел було встановлено, що
надмірна маса тіла ю одніюя з основних проблем жінок сучасності. Нагальним
завданнѐм стаю пошук засобів схудненнѐ та запобіганнѐ подальшого набору маси
тіла. В експериментальній групі була досѐгнута позитивна динаміка зменшеннѐ
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маси тіла, об’юму талії, підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану. У результаті
дослідженнѐ встановлено, що поюднане застосуваннѐ аеробних, силових, швидкісних,
інтервальних вправ, ѐкі ю складовими експериментальної методики, приводить до
зниженнѐ маси тіла жінок другого періоду зрілого віку в умовах самостійних занѐть.
Ключові слова: скандинавська ходьба, надмірна маса тіла, фізичний стан,
експериментальна методика.

Постановка проблеми. Надмірна маса тіла – це велика і серйозна
проблема сучасності. В Україні, за найскромнішими підрахунками, від
надмірної маси страждаю кожна четверта жінка і кожен шостий чоловік.
Загалом від ожиріннѐ страждаю близько 15 % населеннѐ нашої країни. Жінки
більш схильні до ожиріннѐ, ніж чоловіки, лікарі це пов’ѐзуять з особливостѐми жіночого організму (Мироваѐ статистика здравоохранениѐ 2014 г.).
Найчастіше причинами ожиріннѐ в Україні ю неправильне
харчуваннѐ, недостатню фізичне навантаженнѐ, що призводить до низького
рівнѐ фізичної підготовленості і, ѐк наслідок, порушеннѐ в роботі нервової
та ендокринної систем організму. Причинами розвитку ожиріннѐ також
вважаятьсѐ генетичні фактори. І ѐкщо на генетику ми не можемо
впливати, то на останні чинники – так. Все це зумовляю актуальність і
доцільність наукового пошуку ефективних засобів, ѐкі сприѐять зниження
маси тіла (Рибалко та ін., 2016).
Скандинавська ходьба з палицѐми – не панацеѐ від надмірної маси
тіла, однак, це ефективний засіб профілактики та покращеннѐ фізичного
стану. Те, ѐк прискорити процес спаляваннѐ жиру, і чому скандинавська
ходьба ю кориснішоя за інші види рухової активності, ми маюмо довести.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема зниженнѐ надмірної маси
тіла у процесі занѐть скандинавськоя ходьбоя досліджуваласѐ в роботах
вітчизнѐних та зарубіжних авторів. Так, на думку Ю. А. Копилова (Копылов,
2014), при скандинавській ходьбі 90 % м’ѐзів тіла беруть участь у роботі. За
рахунок цього витрачаютьсѐ калорій на 40–50 % більше, ніж при звичайній
ходьбі. Автор також наголошую, що 35 % тих, хто займаятьсѐ скандинавськоя
ходьбоя з палицѐми, ю жінки першого і другого періодів зрілого віку.
С. С. Чернов і А. А. Стрельцов (Чернов та Стрельцов, 2011)
стверджуять, що длѐ зниженнѐ маси тіла, особливо підвищеннѐ
функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної систем,
перевага надаютьсѐ ходьбі у швидкому темпі, ніж бігу. Автори також
наголошуять, що ефективне згораннѐ жирових відкладень відбуваютьсѐ
при частоті серцевих скорочень 120–170 ударів за хвилину.
С. М. Футорний (Футорний, 2015) доводить, що скандинавська
ходьба відноситьсѐ до ефективних циклічних вправ аеробної
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спрѐмованості і може бути застосована ѐк длѐ збільшеннѐ обсѐгу рухової
активності, так і длѐ корекції факторів ризику розвитку серцево-судинних
захворявань, збільшеннѐ функцій систем диханнѐ і кровообігу, опорнорухового апарату, обміну речовин, що в цілому впливаю на зниженнѐ ваги.
Д. О. Микиша (Микиша, 2013) у своїх наукових дослідженнѐх
доводить, що скандинавська ходьба – доступний всім вид спорту длѐ
занѐть на відкритому повітрі. Цей вид рухової активності особливо
ефективний ѐк засіб рекреаційних занѐть длѐ осіб різного віку, у тому числі
і з низьким рівнем здоров’ѐ.
О. І. Павловська та І. І. Васѐніна (2018) розробили експериментальну
методику оздоровчих занѐть скандинавськоя ходьбоя длѐ жінок старше
50 років, ѐкі віднесені до першої і другої груп здоров’ѐ з урахуваннѐм
методики лікувальної фізичної культури при соматичних захворяваннѐх і
ѐкі маять надмірну масу тіла.
Проблема зниженнѐ надмірної ваги жінок другого періоду зрілого
віку засобами скандинавської ходьби з палицѐми обумовлена недостатнім
її висвітленнѐм у науково-педагогічній, психологічній та медичній
літературі; низьким рівнем сформованості знань і культури рухів длѐ
самостійних занѐть; недостатньоя відпрацьованістя засобів, методів і
форм тренуваннѐ, обсѐгів навантаженнѐ.
Мета статті – обґрунтуваннѐ та доведеннѐ ефективності
експериментальної методики зниженнѐ надмірної маси тіла жінок другого
періоду зрілого віку в умовах самостійних занѐть.
Методологія. Методологічну основу дослідженнѐ становлѐть
принципи теорії наукового пізнаннѐ, концептуальні положеннѐ психології,
педагогіки, медицини, у ѐких вироблено найважливіші принципи аналізу
соціально-психологічних та педагогічних ѐвищ, теоріѐ тренувального процесу.
Длѐ реалізації поставленої мети та рішеннѐ завдань були використані
такі методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальненнѐ літературних
джерел, розрахунки індексу маси тіла (ІМТ), тестуваннѐ, методи
математичної статистики.
Наукова новизна. Уперше науково обґрунтована та апробована
авторська методика зниженнѐ надмірної маси тіла жінок другого періоду
зрілого віку в умовах самостійних занѐть. Запропонована методика даю
можливість здійснити індивідуальний підхід щодо дозуваннѐ інтенсивності
навантаженнѐ з урахуваннѐм показників пульсу та віку. У методиці
акцентована увага на корекція рівнѐ вісцерального жиру, а саме розміру
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окружності талії. Удосконалені знаннѐ щодо ѐкості життѐ жінок зрілого віку,
його залежності від індексу маси тіла та рівнѐ фізичної підготовленості.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні взѐли участь 16 жінок
віком від 56 до 60 років різних професій, переважно нервової напруги при
незначному фізичному стомленні, одноманітних робочих рухах
монотонного характеру, ѐкі виконуятьсѐ сидѐчи. Усі досліджувані до
експерименту займалисѐ скандинавськоя ходьбоя з палицѐми поодинці
або в малих групах.
На початковому етапі констатувального експерименту було визначено
індекс маси тіла (ІМТ) жінок другого періоду зрілого віку, запропонований
Всесвітньоя організаціюя охорони здоров’ѐ. ІМТ розраховували шлѐхом
діленнѐ маси тіла (у кілограмах) на квадрат росту (у метрах квадратних).
Індекс дозволив побічно оцінити, чи вага ю нормальноя, надлишковоя або
особа маю ступінь ожиріннѐ. У результаті дослідженнѐ виѐвлено, що всі жінки
мали надмірну масу тіла, на граничному рівні з ожиріннѐм, у межах від 28,4
кг/м² до 29,8 кг/м². Показником, що оціняю рівень вісцерального жиру, став
розмір окружності талії. Окружність талії в жінок була в межах від 80,5 см до
84,6 см, що асоціявалосѐ з підвищеним та високим ризиком небезпечних
захворявань.
Длѐ подальшого експерименту всіх досліджуваних було розподілено
на контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи, по вісім осіб у кожній, і
встановлено, що між показниками ІМТ статистично значимих відмінностей
(р>0,05) немаю.
Досліджувані контрольної групи (КГ) займалисѐ самостійно за
загальноприйнѐтоя методикоя з використаннѐм відео уроків та інших
інформаційних ресурсів тричі на тиждень. Занѐттѐ складалосѐ з трьох
частин: підготовчої (20 хв.) – вправи на різні групи м’ѐзів, дихальні вправи;
основної частини (40 хв.) – ходьба з палицѐми з поступовим нарощуваннѐм
інтенсивності, ЧСС від 100 уд./хв. до 150-160 уд./хв. (залежно від
самопочуттѐ); заклячної частини (20 хв.) – вправи на розтѐгненнѐ м’ѐзів і
зв’ѐзок та розслабленнѐ, вправи на відновленнѐ диханнѐ.
Досліджувані експериментальної групи займалисѐ скандинавськоя
ходьбоя за експериментальноя методикоя 3–4 занѐттѐ в тижневому мікро
циклі по 1,2–1,5 години протѐгом шести місѐців в умовах самостійних занѐть.
Занѐттѐ проводилисѐ таким чином, щоб не було перевантаженнѐ. Длѐ цього
нами використано «феномен обриву» (Фролькис, 1988), сутність ѐкого
полѐгала в тому, що досліджувані при високому ступені працездатності
повинні були на деѐкий час припинити роботу, знизити показники пульсу, а
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потім знову її продовжити. Це давало можливість запобігти глибокої втоми.
Між тренувальними занѐттѐми ми витримували не менше 48 годин. Занѐттѐ
складалосѐ з трьох частин: підготовчої – (15–20 хв.), основної – (40–80 хв.) і
заклячної (15–20 хв.). Всі занѐттѐ були розподілені на чотири етапи.
Перший – тренуваннѐ витривалості, ѐке здійснявалосѐ за рахунок
поступового нарощуваннѐ часу занѐть (від 10 хвилин до 40–80) та
інтенсивності з урахуваннѐм ЧСС (14–160 уд./хв.), віку та самопочуттѐ
досліджуваних. На другому етапі, коли досліджувані звикли до навантажень і
повноцінних занѐть, додали вправи на розвиток швидкості. Післѐ того, коли
домоглисѐ потрібної швидкості пересуваннѐ, перейшли до третього етапу –
інтервальних тренувань, ѐкі полѐгали в чергуванні ходьби швидкого та
повільного темпу, використовуячи при цьому ходьбу по пересіченій
місцевості. Кожна фаза інтервального тренуваннѐ тривала 5–10 хвилин. При
інтервальних тренуваннѐх ЧСС становила від 85 до 95 відсотків від
максимального пульсу. Четвертий етап – вправи силового характеру, використовували різні обтѐженнѐ з урахуваннѐм індивідуальних особливостей.
Післѐ адаптації до навантаженнѐ занѐттѐ мали комплексний характер.
Результати показників індексу маси тіла в досліджуваних групах
представлені в табл. 1.
Таблицѐ 1
Результати дослідження індексу маси тіла в жінок другого періоду
зрілого віку до та після експерименту
Групи
Контрольна група
n=8
Експериментальна
група n=8

ІМТ
До експерименту Післѐ експерименту
М±m
М±m
28,4±0,38

28,1±0,36

28,5±0,39

25,1±0,34

Достовірність

p>0,05

Фактичні дані в табл. 1 свідчать про те, що до експерименту між
показниками ІМТ у контрольній та експериментальній групах статистично
значимих відмінностей не було (p>0,05). Післѐ введеннѐ розробленої нами
методики відбулосѐ зниженнѐ маси тіла за рахунок жирового компоненту
(з 82,5±5,37 кг до 70,1±2,32 кг), зменшилисѐ розміри обхвату талії з
87,25±4,11 см до 77,19±1,96 см в експериментальній групі. У контрольній
групі цей показник був дещо нижчий: зниженнѐ маси тіла було з
82,3±5,37 кг до 80,1± 2,21 кг, зменшеннѐ розмірів обхвату талії з
87,41±3,12 см до 82,19 ± 2,96 см.
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З метоя визначеннѐ фізкультурно-оздоровчої дії експериментальної
методики проводилосѐ дослідженнѐ фізичної підготовленості. Длѐ цього
було використано систему КОНТРЕКС-2 (Душанин та ін., 1985), ѐка
складаютьсѐ з одинадцѐти показників (вік, маса тіла, артеріальний тиск,
пульс у спокої, відновляваність пульсу – медичні та рухові – гнучкість,
швидкість, динамічна сила, швидкісна, швидкісно-силова та загальна
витривалість) і маю бальну систему оціняваннѐ. Рівень фізичного стану
визначали за сумоя набраних балів, керуячись оціночноя таблицея.
Вік досліджуваних відповідав кількості балів. Серед жінок ЕГ була одна
досліджувана 56 років, три – 57, дві – 58 років, одна – 59 і одна – 60 років. У
КГ була одна досліджувана віком 56 років, дві – 57, три – 58, по одній 59 та
60 років. Норма маси тіла оціняваласѐ за формулоя, результати
переводилисѐ в бали. Так, у 100 % досліджуваних ЕГ та КГ маса тіла
перевищувала норму на 2–6 кг. 60 % учасниць, ѐкі досліджувалисѐ, мали
вагу, ѐка перевищила норму понад 6 кг, вони не отримали жодного балу.
Артеріальний тиск оцінявавсѐ у 30 балів, ѐкщо відповідав нормі за
формулоя. Відповідно до досліджень, показники артеріального тиску
відповідали нормі у 4 % жінок, перевищували норму в межах 5 мм рт. ст. у
10 % жінок (20 балів), у 86 % жінок спостерігалисѐ відхиленнѐ від норми в
межах 25 мм рт. ст. і отримали по 5 балів. За кожен удар пульсу у спокої
менше 90 уд./хв. нараховували 1 бал, таких виѐвилосѐ 15 %. У 54 % пульс
коливавсѐ в межах від 70 до 72 уд./хв., у 12 % жінок пульс коливавсѐ в межах
від 76 до 82 уд./хв., в останніх досліджуваних – у межах від 84 до 88 уд./хв.
Гнучкість оцінявали за допомогоя нахилу вперед із положеннѐ
стоѐчи на гімнастичній лаві. Показники гнучкості в ЕГ покращилисѐ на 2,5
см і стали відповідати нормі, відповідно досліджувані отримали по 1 балу,
за кожен 1 см більше норми – також було нараховано по одному балу. У КГ
показники гнучкості були нижче за норму до та післѐ експерименту, тому
всі досліджувані отримали по 0 балів. Швидкість оцінявали за
результатами швидкісного утриманнѐ сильнішоя рукоя лінійки, ѐка падаю.
Результати тестуваннѐ засвідчили дуже низькі показники ѐк в ЕГ, так і в КГ,
до експерименту всі учасниці отримали по 0 балів. Післѐ експерименту
48 % жінок ЕГ зменшили норму на 1 см і отримали додатково по 2 бали.
Динамічну силу оцінявали за результатами максимального стрибка вгору з
місцѐ. У результаті аналізу даних визначили, що в кінці експерименту 76 %
досліджуваних ЕГ виконали норматив і перевищили показники на 0,5 см,
отримавши при цьому по 2 бали. Швидкісна витривалість визначаласѐ за
кількістя піднѐтих ніг під прѐмим кутом із положеннѐ лежачи на спині
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протѐгом 20 с. Результати тестуваннѐ показали, що до експерименту 100 %
жінок ЕГ та КГ не набрали жодного балу. Післѐ експерименту 76 %
досліджуваних ЕГ виконали норматив і набрали по 3 бали, 12 %
перевищили норму і отримали ще по 3 бали. 18 % жінок КГ післѐ
експерименту отримали по 3 бали. Швидкісно-силову витривалість
оцінявали за виконаннѐ згинаннѐ і розгинаннѐ рук в упорі лежачи на
колінах протѐгом 30 с. Це завданнѐ видалосѐ складним длѐ обох груп.
Лише післѐ експерименту 24 % досліджуваних ЕГ виконали норматив та
отримали по 4 бали, ще 2 % перевищили норму і за кожен см отримали
додатково по 4 бали. Рівень розвитку загальної витривалості оцінявали за
допомогоя бігу на 1700 м. На початку експерименту із завданнѐм не
впораласѐ жодна з учасниць дослідженнѐ. І лише 4 % жінок ЕГ на кінець
експерименту вклалисѐ в норму та отримали від 30 до 45 балів.
Відновляваність пульсу визначали, виміряячи його в стані спокоя, та
післѐ 20 глибоких присідань протѐгом 40 с через 2 хв. відпочинку за 10 с й
отримане число множилосѐ на 6 (результат переводили у хвилину). Аналіз
даних засвідчив невисокі показники, оскільки відповідність пульсу
початковій величині була наѐвна лише у 4 % жінок. У 8 % досліджуваних
пульс перевищував початкову величину на 10 ударів і це відповідало 20
балам, 10 % – отримали по 10 балів, ще 12 % жінок – по 5, решта (66 %)
досліджуваних не отримали жодного балу.
Таким чином, аналіз отриманих даних показав недостатній рівень
фізичної підготовленості жінок обох груп на початку дослідженнѐ. Через
пів року занѐть скандинавськоя ходьбоя з палицѐми рівень фізичної
підготовленості позитивно зрушивсѐ в жінок ЕГ. Так, низький рівень
фізичної підготовленості в КГ на початку і в кінці експерименту мали 62,5 %
(30,24±3,08; 31,18±3,42 балів), нижче за середній – 25 % (56,21±3,92;
57,14±4,02 балів), середній 12,5 % (92,36±4,16; 94,13±4,32 балів). В ЕГ
показники дещо різнѐтьсѐ. Низький рівень фізичної підготовленості на
початку експерименту мали 5 осіб (62,5 %) – 30,42±3,11 балів, на кінець
експерименту – 4 особи, це становить 50 % (35,63±4,18). Кількість осіб, ѐкі
мали нижче за середній рівень, не зміниласѐ – 25 % (57,22±3,46;
72,14±5,42). Середній рівень фізичної підготовленості на початку та в кінці
експерименту мали по одній досліджуваній, що склало по 12,5 %
(92,00±4,35; 122,17±4,45). В ЕГ на кінець експерименту вище за середній
рівень фізичної підготовленості мала одна досліджувана, що становило
12,5 % (162,14±0,6). Результати тестуваннѐ представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Визначеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості експериментальної
групи до та післѐ експерименту
Одержані дані свідчать про те, що розроблена та реалізована
експериментальна методика виѐвиласѐ порівнѐно більш ефективноя, ніж
режим занѐть контрольної групи. Основним чинником досѐгненнѐ
позитивних результатів слід вважати врахуваннѐ індивідуальних і
морфофункціональних характеристик жіночого контингенту, що дозволило
використовувати вправи на швидкість, інтервальної та силової
спрѐмованості, раціональні за об’юмом і характером дії.
Висновки. У результаті аналізу літературних джерел було встановлено,
що надмірна маса тіла ю одніюя з основних проблем жінок сучасності.
Нагальним завданнѐм стаю пошук засобів схудненнѐ та запобіганнѐ
подальшого набору маси тіла. В експериментальній групі була досѐгнута
позитивна динаміка зменшеннѐ маси тіла, об’юму талії, підвищеннѐ рівнѐ
фізичного стану. У результаті дослідженнѐ встановлено, що поюднане
застосуваннѐ аеробних, силових, швидкісних, інтервальних вправ, ѐкі ю
складовими експериментальної методики, приводить до зниженнѐ маси тіла
жінок другого періоду зрілого віку в умовах самостійних занѐть.
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РЕЗЮМЕ
Прокопова Людмила, Гвоздецкая Светлана, Гриб Татьяна, Клименченко
Татьяна. Скандинавскаѐ ходьба как средство снижениѐ избыточной массы тела
женщин второго периода половой зрелости в условиѐх самостоѐтельных занѐтий.
Изучено влиѐние скандинавской ходьбы на снижение избыточной массы тела
женщин 56–60 лет. Определены изменениѐ уровнѐ физического состоѐниѐ женщин,
которые занимаятсѐ скандинавской ходьбой. Разработана и экспериментально
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проверена методика снижениѐ избыточной массы тела женщин второго периода
зрелого возраста в условиѐх самостоѐтельных занѐтий.
Цель
работы:
обоснование
и
доказательство
эффективности
экспериментальной методики снижениѐ избыточной массы тела женщин второго
периода зрелого возраста в условиѐх самостоѐтельных занѐтий.
Методология. Методологическуя основу исследованиѐ составлѐят принципы
теории научного познаниѐ, концептуальные положениѐ психологии, педагогики,
медицины, в которых определены важнейшие принципы анализа социальнопсихологических и педагогических ѐвлений, теориѐ тренировочного процесса.
Научная новизна. Гипотеза исследованиѐ заклячаетсѐ в том, что
совместное применение аэробных, силовых, скоростных, интервальных упражнений
приведет к более выраженной коррекции форм тела у женщин второго периода
зрелого возраста в условиѐх самостоѐтельных занѐтий.
Выводы. В результате анализа литературных источников было
установлено, что избыточнаѐ масса тела ѐвлѐетсѐ одной из основных проблем
женщин современности. Насущной задачей становитсѐ поиск средств похудениѐ и
предотвращениѐ дальнейшего набора массы тела. В экспериментальной группе
была достигнута положительнаѐ динамика уменьшениѐ массы тела, окружности
талии, повышение уровнѐ физического состоѐниѐ. В результате исследованиѐ
установлено, что совместное применение аэробных, силовых, скоростных,
интервальных упражнений, которые ѐвлѐятсѐ составными экспериментальной
методики, приводит к снижения массы тела женщин второго периода зрелого
возраста в условиѐх самостоѐтельных занѐтий.
Ключевые слова: скандинавскаѐ ходьба, избыточнаѐ масса тела, физическое
состоѐние, экспериментальнаѐ методика.

SUMMARY
Prokopova Lyudmila, Gvozdetska Svitlana, Hryb Tatiana, Klymenchenko Tatiana.
Nordic walking as a means of reducing excess body weight of women in the second period of
mature age in conditions of independent classes.
The influence of Nordic walking on reducing excess body weight of 56–60 year old
women is studied. Changes in the level of physical condition of women engaged in Nordic
walking are determined. The methodology of reducing excess body weight of women of the
second period of mature age in conditions of independent classes has been developed and
experimentally tested.
Purpose: to substantiate and prove the effectiveness of the experimental
methodology of reducing excess body weight of women in the second period of mature age
in conditions of independent classes.
Methodology. Methodological basis of the study are the principles of the theory of
scientific cognition, conceptual provisions of psychology, pedagogy, medicine, in which the
most important principles of the analysis of socio-psychological and pedagogical phenomena
have been developed, the theory of the training process.
Scientific novelty. The hypothesis of the study is that combined application of aerobic,
power, speed, interval exercises will lead to more vivid correction of body shape in women of
the second period of mature age in conditions of independent classes.
Conclusions. As a result of the analysis of literary sources, it has been found out that
overweight is one of the main problems of modern women. An urgent task is to search for weight
loss and prevent further weight gain. The experimental group achieved positive dynamics of
weight loss, waist circumference, and increased physical condition. As a result of the study, it has
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been found out that combined application of aerobic, power, speed, interval exercises, which are
components of the experimental methodology, leads to a decrease in the body weight of women
in the second period of mature age in conditions of independent classes.
Key words: Nordic walking, excess body weight, physical condition, experimental
methodology.
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДИСТІВ РЕГІОНАЛЬНИХ
СЛУЖБ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
У статті розкрито структуру технології розвитку ІК-компетентності
методистів міських (районних) методичних кабінетів (центрів), працівників
методичних служб об’юднаних територіальних громад у процесі підвищеннѐ
кваліфікації, виокремлено складники технології: концептуальний, цільовий,
змістовий, процесуальний, оціночно-рефлексивний. Автор описую мету, обґрунтовую
вибір підходів, принципів, змісту, форм, технічних засобів длѐ реалізації технології,
висвітляю психофізіологічні умови навчаннѐ дорослих слухачів, описую теоретичні та
емпіричні методи дослідженнѐ, аналізую результати анкетуваннѐ слухачів у ході
експериментальної діѐльності, планую подальшу роботу над дослідженнѐм,
спрѐмовану на коригуваннѐ технології відповідно до результатів моніторингу.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, методист
регіональної служби, освітнѐ технологіѐ, технологіѐ розвитку інформаційнокомунікаційної компетентності, дистанційні пролонговані тренінги.

Постановка проблеми. В умовах реалізації Концепції «Нова українська
школа» важливо забезпечити процес розвитку інформаційно-комунікаційної
компетентності методистів регіональних служб (методичних працівників
міських (районних) методичних кабінетів (центрів), працівників методичних
служб об’юднаних територіальних громад), ѐкі ю андрагогами, менеджерами
професійного зростаннѐ педагогічних працівників. За результатами
опитуваннѐ, анкетуваннѐ, спостереженнѐ констатуюмо, що нерідко
проблемоя длѐ методистів ю створеннѐ власних продуктів засобами
інформаційно-комунікаційних технологій, організаціѐ співпраці та навчаннѐ у
відкритих освітніх середовищах, фасилітаціѐ педагогів із питань використаннѐ
цифрових технологій в освітньому процесі та ін.
З метоя створеннѐ умов длѐ неперервного професійного та
особистісного розвитку педагогічних працівників в умовах андрагогічного
циклу на засадах випереджальності, адаптивності, відкритості освітнього
процесу відповідно до сучасних вимог до організації навчаннѐ в закладах
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вищої освіти важливо на етапі реформуваннѐ післѐдипломної педагогічної
освіти здійснити оновленнѐ освітніх технологій, а саме їх змісту, форм,
методів тощо.
Аналіз актуальних досліджень. Проблеми модернізації системи
підвищеннѐ кваліфікації в сучасних умовах, технології професійного розвитку
педагогічних працівників відображені у працѐх вітчизнѐних науковців
О. Бондарчук, М. Кириченка, Н. Клокар, В. Олійника, О. Отич, В. Сидоренко,
М. Скрипник, Т. Сорочан та ін. Професійний та особистісний розвиток
педагогічних працівників на засадах компетентнісного підходу досліджували
Н. Бібік, О. Бондарчук, Ю. Завалевський, І. Зѐзян, О. Карамушка, В. Кремень,
Н. Ничкало, В. Олійник, М. Романенко, О. Савченко та ін. Питаннѐ
стандартизації ІК-компетентності учасників освітнього процесу, підготовки
керівних і педагогічних кадрів освіти до використаннѐ інформаційнокомунікаційних технологій розглѐнуто в роботах В. Бикова, Б. Гершунського,
М. Гриньової, А. Єршова, Ю. Жука, М. Жалдака, Л. Забродської, О. Захар,
А. Кочарѐна, В. Лапінського, С. Литвинової, Н. Морзе, М. Носкової, О. Овчарука, В. Олійника, Ю. Рамського, О. Самойленка, О. Спіріна, Л. Чернікової та
ін. Питаннѐм організації освітнього процесу з використаннѐм відкритого навчального середовища закладу освіти, упровадженнѐ технологій дистанційного навчаннѐ у процес підвищеннѐ кваліфікації присвѐчені праці В. Бикова,
Н. Гущиної, К. Колос, С. Литвинової, Л. Лѐхоцької, В. Олійника, О. Співаковського, О. Спіріна, С. Пойди та ін. Проте доводитьсѐ визнати, що питаннѐ
технології розвитку ІК-компетентності методистів регіональних служб у
процесі підвищеннѐ кваліфікації засобами дистанційних пролонгованих
тренінгів у сучасних джерелах висвітлено, на нашу думку, недостатньо.
Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні технології розвитку ІКкомпетентності методистів регіональних служб у процесі підвищеннѐ
кваліфікації. Відповідно до поставленої мети окреслимо основні завданнѐ:
1) описати основні складники технології розвитку ІК-компетентності
методистів регіональних служб; 2) обґрунтувати вибір змісту, форм,
технічних засобів длѐ реалізації даної технології; 3) описати процес
навчаннѐ слухачів на дистанційних пролонгованих тренінгах;
3) проаналізувати результати анкетуваннѐ слухачів післѐ завершеннѐ
навчаннѐ за модулем «ІК-компетентність методиста. Базовий рівень» та
окреслити шлѐхи подальшої роботи над дослідженнѐм.
Методи дослідження. Теоретичні: аналізу, синтезу, моделяваннѐ
длѐ вивченнѐ наукових джерел, нормативних документів з метоя
обґрунтуваннѐ вибору змісту, форм, методів, технічного забезпеченнѐ
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технології
розвитку
ІК-компетентності
методистів;
емпіричні:
формувальний експеримент, у межах ѐкого проводилосѐ діагностуваннѐ,
анкетуваннѐ, тестуваннѐ, опитуваннѐ, оціняваннѐ, самооціняваннѐ,
взаюмооціняваннѐ учасників експерименту, метод експертних оцінок, а
також статистичні методи обробки даних, за допомогоя ѐких визначались
особливості організації освітнього процесу та відбувалосѐ його
коригуваннѐ на кожному етапі реалізації даної технології.
Виклад основного матеріалу. Вітчизнѐні науковці трактуять освітню
технологію ѐк «поетапне, покрокове досѐгненнѐ спроектованого
результату особистісного та професійного розвитку лядини або групи осіб,
ѐкі здобуваять нові компетентності в процесі взаюмодії суб’юктів освітнього
процесу» (Олійник, 2017, c. 15). У своюму дослідженні ми також будемо
керуватисѐ визначеннѐм педагогічної технології, ѐке відображено в
документах ЮНЕСКО і витлумачуютьсѐ ѐк системний метод створеннѐ,
застосуваннѐ й визначеннѐ всього процесу викладаннѐ і засвоюннѐ знань з
урахуваннѐм технічних і лядських ресурсів та їх взаюмодій, що ставить
своїм завданнѐм оптимізація форм освіти.
Длѐ визначеннѐ складників технології ми враховували: мету освітнього
процесу, концептуальні засади (провідні ідеї, підходи, принципи, що
сприѐтимуть розуміння технології), зміст, ѐкий визначаютьсѐ програмоя
розробленого нами курсу; форми та методи організації освітнього процесу,
технічне забезпеченнѐ та лядські ресурси; результати, ѐкі повинні досѐгти
учасники експерименту під час етапів з розвитку кожного з рівнів ІКкомпетентності та відповідну корекція технології на кожному з етапів. Отже,
до основних складників технології розвитку ІК-компетентності методистів
регіональних служб відносимо: концептуальний, цільовий, змістовий,
процесуальний, оціночно-рефлексивний.
Концептуальний складник. Педагогічна технологіѐ розроблѐласѐ з
опороя на андрагогічний, компетентнісний та аксіологічний підходи.
Андрагогічний підхід спрѐмований на вдосконаленнѐ процесу підвищеннѐ
кваліфікації з урахуваннѐм психофізіологічних та соціальних особливостей
дорослих слухачів, акцентуваннѐ уваги на їх життювому досвіді, освітніх та
професійних потребах. Від оптимального поюднаннѐ викладачем-андрагогом
навчальних методик у залежності від ситуації, побудови атмосфери довіри,
взаюморозуміннѐ та співпраці буде залежати, наскільки ефективно
відбуватиметьсѐ
процес
підвищеннѐ
фахового
рівнѐ
освітѐн.
Компетентнісний підхід зміняю вектор освітніх пріоритетів, спрѐмованих на
отриманнѐ знань, на процес розвитку компетентностей педагогічних
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працівників, що сприѐю вирішення професійних та життювих проблем,
їхньому професійному становлення, розвитку творчого потенціалу. Такий
підхід спрѐмований на побудову кожним педагогом індивідуальної освітньої
траюкторії, вибір видів та форм підвищеннѐ кваліфікації. Аксіологічний підхід
характеризуютьсѐ спрѐмованістя освітнього процесу на формуваннѐ толерантного ставленнѐ між слухачами та викладачем, сприйманнѐ особистості
слухача ѐк найвищої цінності, опануваннѐ педагогами цінностей суспільства
знань, сприйнѐттѐ культур і традицій інших народів (Сологуб, 2018, с. 7).
Принципи, на ѐких базуютьсѐ освітній процес: випереджального
розвитку, фасилітативності, самостійної і творчої активності, системності,
неперервності й циклічності, гуманізації, опори на досвід того, хто
навчаютьсѐ, варіативності, індивідуалізації, адаптивності, гнучкості та ін.
Важливоя складовоя концепту ю ефективне поюднаннѐ в процесі
підвищеннѐ кваліфікації методистів формальної, неформальної та
інформальної освіти. З ціюя метоя в системі післѐдипломної педагогічної
освіти запроваджуятьсѐ гнучкі схеми організації освітнього процесу з
залученнѐм методичних працівників до різноманітних форм діѐльності.
Цільовий складник. Постановка цілей та їх уточненнѐ на кожному етапі
у процесі роботи ю важливим складовим технології, ѐкий забезпечую
досѐгненнѐ результатів у визначені строки. Виходѐчи з соціального
замовленнѐ на розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності
особистості в умовах переходу до суспільства знань та враховуячи
важливість підготовки педагогічних працівників до реалізації Концепції «Нова
українська школа», ми визначили загальну мету технології ѐк розвиток
інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб
у процесі підвищеннѐ кваліфікації. Відповідно, на кожному етапі ставилисѐ
цілі, виконаннѐ ѐких було підпорѐдковане загальній меті.
Змістовий складник. Під час підготовки змістової частини
враховувалисѐ визначені нами рівні (початковий, поглиблений, професійний
та експертний), компоненти структури ІК-компетентності методиста (ціннісномотиваційний, когнітивний, операційно-діѐльнісний та дослідницькорефлексивний), а також види діѐльності методиста регіональної служби з
питань використаннѐ ІКТ (розуміннѐ ролі ІКТ та процесів інформатизації в
освіті, використаннѐ ІКТ у професійній діѐльності, сприѐннѐ розвитку ІКкомпетентності педагогічних працівників, організаціѐ співпраці педагогічних
працівників засобами ІКТ, оціняваннѐ та моніторинг ѐкості освіти засобами
ІКТ, підвищеннѐ кваліфікації з питань використаннѐ ІКТ).
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Длѐ реалізації поставленої мети нами розроблено програму курсу «ІКкомпетентність методиста». Модульна структура курсу даю можливість
будувати індивідуальну програму розвитку длѐ кожного слухача. До
прикладу, програма модулѐ «ІК-компетентність методиста. Базовий рівень»
розрахована на 18 годин і вивчаютьсѐ в межах пролонгованого дистанційного
тренінгу. Тренінгова діѐльність передбачаю практичну спрѐмованість
освітнього процесу. Під час навчаннѐ за базовим модулем відбувавсѐ процес
розвитку в методистів технологічних навичок, що характеризую їх здатність
розв’ѐзувати прості завданнѐ відповідно до видів своюї діѐльності з
використаннѐм інформаційно-комунікаційних технологій: навички роботи з
операційними системами, зокрема, вільно поширяваними, у тому числі
встановленими на мобільних пристроѐх; інсталѐціѐ та деінсталѐціѐ програм
на персональному комп’ятері та мобільному пристрої; робота з пакетами
офісних програм длѐ персональних комп’ятерів та онлайновими службами й
додатками (документи, таблиці, презентації, форми); навички роботи з
цифровими пристроѐми (фотоапарат, сканер), онлайновими програмами длѐ
опрацяваннѐ мультимедійних даних, а також установленими на
персональному комп’ятері; уміннѐ аналізувати, критично оцінявати
інформація в мережі Інтернет (захист персонального комп’ятера від
негативного контенту, налаштуваннѐ доступу до власної інформації в
соціальних мережах; вжиттѐ заходів, ѐкі запобігаять крадіжці особистих
даних у мережі Інтернет); педагогічний нетикет та ін.
Наступні модулі реалізуятьсѐ за допомогоя очно-дистанційної
форми навчаннѐ. До курсу вклячені теми, завданнѐ та практичні роботи,
ѐкі відповідаять професійним потребам методичних працівників, пов’ѐзані
з сучасними освітніми нормативно-правовими документами, сприѐять
оріюнтації слухачів на саморозвиток та самореалізація.
Процесуальний складник. Під час організації освітнього процесу ми
враховували особливості навчання дорослих слухачів, ѐкі описуять у своїх
працѐх Р. Бабун, О. Бондарчук, С. Вершловский, Я. Катяк та ін. Ми
погоджуюмосѐ з думкоя О. Бондарчук, ѐка окресляю особливості керівників
освітніх організацій ѐк суб’юктів психологічної підготовки, і вважаюмо, що вони
повинні враховуватись у процесі підвищеннѐ кваліфікації методистів
регіональних служб, ѐкі за своїми професійними обов’ѐзками виконуять
функції менеджерів. Зокрема, необхідно враховувати їх попередній досвід,
ѐкий може не відповідати тому, що їм буде запропоновано на етапі навчаннѐ;
ознаки «емоційного вигораннѐ», їх високий рівень тривожності та комплекс
«загрози авторитету», систему психологічних захистів; систему смислів,
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цінностей, стереотипів, ѐка часто вирізнѐютьсѐ певноя інерційністя і ѐкій
викладачу важко протистоѐти. Тому, на думку науковцѐ, велику увагу слід
приділѐти не стільки передачі знань даній категорії слухачів, скільки їх
спрѐмування на професійний розвиток, вплив на слухачів на особистісному
рівні, розвиток мотивації до самовдосконаленнѐ тощо (Бондарчук, 2014,
с. 39). Я. Катяк, окресляячи психолого-андрагогічні умови розвитку
професійної компетентності працівників методичних служб у процесі
підвищеннѐ кваліфікації, наголошую на активних методах навчаннѐ, переході
від позиції «учитель-учень» до позиції «професіонал-професіонал»,
партнерські відносини, адже методист на рівні з викладачем може визначати
мету, зміст підвищеннѐ кваліфікації, а його життювий досвід може бути
використаний викладачем ѐк джерело знань (Катяк, 2015, с. 10).
Форми навчання, ѐкі ми обрали длѐ реалізації технології: очна
(лекціѐ, семінар, конференціѐ, ділова гра, тренінг, «круглий стіл»,
тематична дискусіѐ, воркшоп, бар-камп та ін.); дистанційна (пролонговані
дистанційні тренінги, відеолекції, групова робота в освітньому середовищі,
самостійна робота в синхронному та асинхронному режимах).
Технології професійного розвитку: науково-методичний супровід
(НМС), ѐкий «дозволѐю подолати відірваність міжкурсового періоду та
курсів підвищеннѐ кваліфікації, забезпечити неформальну неперервність
післѐдипломної освіти педагогічних і керівних кадрів. Цѐ технологіѐ
передбачаю залученнѐ до вирішеннѐ педагогічних проблем широкого кола
фахівців. Суб’юкти НМС не вирішуять проблеми один одного, а здійсняять
обмін думками, досвідом, інформаціюя, забезпечуять всебічне
обговореннѐ проблеми та можливих підходів до її вирішеннѐ» (Сорочан,
2016, с. 20), взаюмодіѐ у професійних мережах ѐк технологіѐ співпраці
установ освіти з усіма потенційними партнерами длѐ забезпеченнѐ
ефективності освітнього процесу (Там само, 2016, с. 30).
Технічна підтримка курсу. Одним із світових трендів в освіті ю
використаннѐ відкритого навчального середовища закладу освіти. В. Биков
серед найважливіших інструментів системи відритої освіти, ѐкі суттюво
впливаять на ефективність навчаннѐ, виділѐю технології мережного едистанційного навчаннѐ і зазначаю: «У цих системах повинна збільшуватисѐ
евристична складова навчального процесу за рахунок застосуваннѐ
інтерактивного навчаннѐ та мультимедійних засобів навчального
призначеннѐ, використаннѐ телекомунікаційних методів конструяваннѐ
знань, набуттѐ учнѐми досвіду електронного спілкуваннѐ з усім світом»
(Биков, 2010, с. 8). Дослідницѐ О. Локшина, аналізуячи Повідомленнѐ Комісії
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Європейському Парламенту, Раді, Європейському економічному і
соціальному комітету та Комітету регіонів «Відкриваячи освіту: інноваційне
викладаннѐ і навчаннѐ длѐ всіх засобами технологій і відкритих освітніх
ресурсів», виділѐю проблему з навчальним середовищем, ѐка викликана
недостатнім рівнем володіннѐ педагогічними працівниками цифровими
навичками, ѐкі б сприѐли використання цифрових технологій в освітньому
процесі, оцінявання учнів засобами ІКТ (Локшина, 2017, с. 81). Саме тому
звертаюмо увагу на системи управліннѐ навчаннѐм (Learning Management
System або LMS) або CMS – Course Management System (система управліннѐ
курсами), ѐкі набуваять усе більшої популѐрності. Одним із достатньо нових
сервісів длѐ створеннѐ віртуальних навчальних середовищ ю безкоштовний
додаток Google Classroom, ѐкий оптимально відповідаю потребам закладів
освіти длѐ створеннѐ віртуальних класних кімнат.
Длѐ проведеннѐ пролонгованих дистанційних тренінгів була обрана
платформа длѐ проведеннѐ вебінарів Adobe Connect. Длѐ груп слухачів
були створені віртуальні класні кімнати в системі управліннѐ курсами
Google Classroom. З кожної теми у класній кімнаті розміщувалисѐ запис
вебінару, текстова інструкціѐ до виконаннѐ домашнього завданнѐ,
дидактичні матеріали (презентації, відеоінструкції, інтерактивні плакати,
листи самооцінки, взаюмооцінки, онлайнові ресурси та додатки длѐ
співпраці та ін.). Слухачі мали змогу обирати саме ті модулі, ѐкі вони хотіли
б опанувати, це забезпечило можливість учасникам курсу будувати власну
індивідуальну траюкторія навчаннѐ; відсутність установлених термінів
здачі робіт дозволило працявати методистам в асинхронному режимі;
домашня роботу слухачі здавали в середовище класу у виглѐді файлів або
посилань на створені ресурси, робота з кожної теми оціняваласѐ; вхідне,
вихідне діагностуваннѐ та формувальне оціняваннѐ проводилосѐ
вбудованими у клас Google формами; длѐ спілкуваннѐ в мережі була
створена група в соціальній мережі Facebook «Інформаційно-комунікаційні
технології на допомогу методисту»; длѐ забезпеченнѐ співпраці слухачів
організовуваласѐ спільна робота з інтерактивними онлайновими
плакатами, Google картами та картами знань, групова робота в онлайнпрезентаціѐх,
документах
та
таблицѐх
google,
проводилосѐ
взаюмооціняваннѐ; засоби формувального оціняваннѐ дали змогу
адаптуватисѐ та вчасно реагувати на потреби слухачів. Зворотній зв’ѐзок,
можливість безпосередньої взаюмодії між викладачем та слухачами під час
проведеннѐ вебінарів досѐгавсѐ завдѐки залучення учасників освітнього
процесу до активної взаюмодії в чаті та наданнѐ можливостей учасникам
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вклячати камери та мікрофони перед початком кожного вебінару та під
час обговореннѐ (рис. 1). Працівників методичних служб не обмежували
термінами здачі домашнього завданнѐ, що дозволило їм будувати власну
траюкторія навчаннѐ.

Рис.1. Налаштуваннѐ камер та мікрофонів перед
навчального вебінару в кімнаті платформи Adobe Connect

початком

Серед можливостей додатку Google Classroom длѐ організації класної
роботи також виділимо створеннѐ необмеженої кількості учнів та класів,
кожний із ѐких маю свій код, за ѐким учні та вчителі можуть приюднатисѐ;
запрошеннѐ до викладаннѐ курсу більше одного викладача; інтеграціѐ з
Google диском, на ѐкому і у викладачів, і в учнів автоматично створяютьсѐ
папка з матеріалами курсу; зручне управліннѐ навчальним контентом,
об’юднаннѐ навчальних матеріалів за темами, установленнѐ термінів
виконаннѐ домашніх завдань; можливість архівації курсів післѐ їх
завершеннѐ; створеннѐ загальних звітів із оцінками слухачів та аналіз
успішності кожного з них; систематизаціѐ виконаних, невиконаних завдань
слухачами та тих, ѐкі очікуять на перевірку (рис. 2); вбудований календар
длѐ кожного класу; наѐвність мобільного додатку; зв’ѐзок та співпрацѐ
викладача й учнів через формуваннѐ автоматизованих сповіщень на пошту
Google та в середовищі класу; україномовний інтерфейс та ін.
Важливим етапом реалізації технології ю організація мережевої
взаємодії між представниками формальної, неформальної та
інформальної освіти. Така форма взаюмодії дозволила нам визначити
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Рис.2. Інформаціѐ про виконаннѐ завдань слухачами одного з
дистанційних курсів модулѐ «ІК-компетентність методиста. Базовий рівень»
у віртуальній класній кімнаті Google Classroom
кадровий склад викладачів, ѐкі забезпечували процес підвищеннѐ
кваліфікації, до нього увійшли: працівники кафедр Хмельницького обласного
інституту післѐдипломної педагогічної освіти; тренери з числа вчителів, ѐкі
висловили бажаннѐ поділитисѐ досвідом з питань використаннѐ ІКТ та ѐкі ю
сертифікованими тренерами від провідних компаній ІТ-галузі, зокрема,
Microsoft та Google; викладачі кафедр вітчизнѐних закладів післѐдипломної
освіти, з ѐкими були укладені угоди про співпраця; представники ІТкомпаній. Длѐ викладачів-тьяторів були проведені тренувальні навчаннѐ з
питань проведеннѐ вебінарів на платформі Adobe Connect, створеннѐ
навчальних відеолекцій, використаннѐ віртуального освітнього середовища
длѐ організації навчальної діѐльності тощо.
Оціночно-рефлексивний складник вклячаю оцінку робіт, ѐкі
виконували слухачі та здавали у віртуальну кімнату Google Classroom,
моніторинг рівнѐ розвитку ІК-компетентності методичних працівників на
кожному з етапів, а також опитуваннѐ з метоя оцінки умов, створених
слухачам длѐ організації освітнього процесу та здійсненнѐ коригуваннѐ
програм наступних модулів відповідно до потреб слухачів. Результати
опитуваннѐ післѐ завершеннѐ навчаннѐ за першим модулем показали, що
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знаннѐ з тем післѐ проходженнѐ базового курсу поглибились у 82 %
опитуваних, відповідь «Скоріше так, ніж ні» дали 15 % опитаних, 3 %
відповіли «Незначноя міроя» та жоден учасник не дав відповіді «Не
поглибились». 100 % слухачів вважаять доцільним вибір дистанційної форми
навчаннѐ на базовому тренінгу. 91 % слухачів на запитаннѐ «Чи вважаюте Ви
доцільним використаннѐ додатку Google Classroom длѐ організації роботи на
тренінгу?» відповіли «Так», 9 % дали відповідь «Скоріше так, ніж ні», жоден із
слухачів не дав негативної відповіді. 87 % респондентів схвально оцінили
поюднаннѐ записів вебінарів, відеоматеріалів, розміщених на каналі Youtube,
та текстових інструкцій длѐ виконаннѐ домашніх завдань, 13 % опитаних
відповіли, що достатньо було б лише записів вебінарів. На запитаннѐ «Яку
форму навчаннѐ Ви б запропонували длѐ тренінгів поглибленого та
професійного рівнів?» 76 % дали відповідь «Дистанційну», 22 % – «Очнодистанційну», лише 2 % обрали б очну форму навчаннѐ. 100 % слухачів хотіли
б опанувати на наступному тренінгу тему «Цифрове портфоліо методиста»,
22 % з них висловили бажаннѐ взѐти участь у роботі творчої групи з
обговореннѐ питаннѐ контенту цифрового портфоліо. Лише 7 % респондентів
систематично проводѐть навчальні вебінари длѐ педагогів, 37 % уміять
користуватисѐ в кімнаті вебінару лише камероя та мікрофоном, 93 % слухачів
висловили бажаннѐ опанувати методику проведеннѐ вебінарів на наступних
тренінгах з демонстраціюя контенту з власного комп’ятера. 78 %
респондентів бажаять пройти очне навчаннѐ по роботі з цифровими
дошками, 9 % з них бажаять поділитисѐ власним досвідом їх використаннѐ.
На запитаннѐ «Чи будете Ви використовувати додаток Google Classroom у
професійні діѐльності?» 52 % респондентів відповіли «так, длѐ організації
методичних об’юднань педагогічних працівників», 24 % маять намір
використовувати додаток длѐ організації навчальної діѐльності, лише 6,5 %
висловилисѐ з приводу того, що в них немаю потреби у використанні Google
Classroom. На запитаннѐ «Чи вважаюте Ви доцільним не встановлявати
терміни виконаннѐ завдань?» 75 % відповіли «Так, можна будувати власну
траюкторія навчаннѐ», 42 % висловилисѐ з приводу того, що були випадки,
коли вони не встигали виконувати завданнѐ до наступного вебінару, жоден
не висловив побажаннѐ, щоб терміни здачі робіт були встановлені, адже
навчаннѐ відбувалосѐ без відриву від основного місцѐ роботи.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підбиваячи
підсумки, можемо констатувати, що врахуваннѐ обґрунтованих нами
складників технології сприѐтиме ефективному розвитку ІК-компетентності
методистів регіональних служб. Подальша робота над дослідженнѐм
265

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)

спрѐмовуватиметьсѐ на коригуваннѐ програм наступних модулів відповідно
до результатів моніторингу та побажань слухачів стосовно тем, ѐкі вони
хотіли б опанувати.
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РЕЗЮМЕ
Сологуб Александра. Технологиѐ развитиѐ ИК-компетентности методистов
региональных служб в процессе повышениѐ квалификации.
В статье раскрыта структура технологии развитиѐ ИК-компетентности
методистов городских (районных) методических кабинетов (центров), работников
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методических служб объединенных территориальных общин в процессе повышениѐ
квалификации, выделены компоненты технологии: концептуальный, целевой,
содержательный, процессуальный, оценочно-рефлексивный. Автор описывает цель,
обосновывает выбор подходов, принципов, содержаниѐ, форм, технических средств длѐ
реализации технологии, освещает психофизиологические условиѐ обучениѐ взрослых
слушателей, описывает теоретические и эмпирические методы исследованиѐ,
анализирует результаты анкетированиѐ слушателей в ходе экспериментальной
деѐтельности, планирует дальнейшуя работу над исследованием, направленнуя на
корректировку технологии согласно результатам мониторинга.
Ключевые слова: информационно-коммуникационнаѐ компетентность,
методист региональной службы, образовательнаѐ технологиѐ, технологиѐ
развитиѐ информационно-коммуникационной компетентности, дистанционные
пролонгированные тренинги.

SUMMARY
Solohub Oleksandra. Technology of development of ICT competence of
methodologists of regional services in the process of advanced training.
In the context of reforming postgraduate pedagogical education, it is important to update
the content, forms and methods for improving the skills of teaching staff. The article describes the
structure of the technology of development of information and communication competence of
methodologists of city (district) methodical offices (centers), workers of methodical services of the
united territorial communities in the process of advanced training, the components of technology
are distinguished: conceptual, purposeful, content, procedural, evaluative-reflexive. The author
describes the purpose, justifies the choice of approaches, principles, content, forms, technical
means for implementation of technology. The researcher analyzes the actual studies of
modernization of the system of advanced training in modern conditions, the issue of organizing
the educational process using the open educational environment of the education institution,
introduction of distance learning technologies, describes the theoretical and empirical methods of
research. Particular attention is paid to the psycho-physiological conditions of adult education.
The conceptual component describes the approaches (andragogical, competency and axiological)
and the principles on which the educational process is based (forward-looking development,
facilitation, independent and creative activity, systemic, continuity and cyclicity, humanization,
reliance on the experience of the learner, variability, individualization, adaptability, flexibility, etc.).
The author draws attention to the importance of an effective combination of formal, informal and
non-formal education in the process of qualification improvement of methodologists. The article
also describes organization of the learning process at extended long distance trainings, analyzes
technical features of the use of the Google Classroom Courses Management system, as well as the
platforms for conducting Webinars for Adobe Connect. The author analyzes the results of the
questionnaire of the students during the experimental activity: development of IC-competence of
methodologists, assessment of conditions created for them during the educational process,
methodologist’s suggestions regarding the topics of the following module, plans further research
aimed at adjusting the technology in accordance with the results of monitoring. The research has
practical significance; this technology can be used when training adult listeners for distance
learning.
Key words: information and communication competence, methodologist of the
regional service, educational technology, technology of development of ICT competence,
distance prolonged training.
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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглѐнуто тлумаченнѐ понѐттѐ «готовності» в різних наукових
аспектах. Розкрито сутність готовності майбутніх бакалаврів із фізичної терапії та
ерготерапії до впровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих технологій, ѐка визначаютьсѐ ѐк
інтегративна ѐкість особистості й характеризуютьсѐ його прагненнѐм до професійної
самореалізації впродовж трудового життѐ. Визначено та обґрунтовано структуру
готовності майбутніх фахівців до впровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих технологій,
що представлена такими компонентами, ѐк: мотиваційно-ціннісний, когнітивнозмістовий, суб’юктно-діѐльнісний.
Ключові слова: фізична терапіѐ, готовність, професійна діѐльність, компоненти
готовності, структура готовності, фізкультурно-оздоровчі технології.

Постановка проблеми. Епоха науково-технічного прогресу, соціальноекономічні перетвореннѐ в усьому світі призвели до суттювого зростаннѐ
захворяваності серед дитѐчого та дорослого населеннѐ країни, а також
збільшеннѐ чисельності осіб з обмеженими можливостѐми. Враховуячи
демократизація в суспільстві та право кожного українцѐ незалежно від
соціального статусу та рівнѐ здоров’ѐ на повноцінну фізкультурно-оздоровчу
діѐльність, держава потребую компетентних, висококваліфікованих,
конкурентоспроможних фахівців із фізичної терапії та ерготерапії, у
професійні обов’ѐзки ѐких входить організаціѐ та проведеннѐ занѐть
фізичними вправами з оздоровчоя, лікувальноя та відновлявальноя метоя.
Доведено, що важливим завданнѐм системи вищої освіти ю формуваннѐ
готовності фахівців із фізичної терапії та ерготерапії до застосуваннѐ
фізкультурно-оздоровчих технологій у майбутній професійній діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ підготовки майбутніх
фахівців із фізичної терапії (реабілітації) та ерготерапії до професійної
діѐльності описана в наукових працѐх Ю. Лѐнного, Н. Бюлікової, А. Герцик,
Т. Д’ѐченко, В. Кукси, О. Міхеюнко, Л. Сущенко, О. Дубогай, В. Завацького,
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М. Романишина; аналіз історично сформованих оздоровчих технологій та
розробка
інноваційних
представлена
в
роботах
М. Булатова,
Є. Вільчковського, Л. Волкова, Г. Дзѐк, О. Дубинської, С. Дудіцької,
О. Зендик, Т. Круцевич, Л. Міхно, І. Муравова, Б. Москаленка, П. Мухіна,
В. Платонова, К. Ушинського, Б. Шиѐна та інших; організаціюя
фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з різними віковими й
нозологічними категоріѐми займалисѐ М. Булатова, М. Верховська,
Л. Головіна, І. Грибовська, В. Григорьюв, В. Давидов, П. Джуринський,
В. Іваночко, Л. Іващенко, О. Качан,Ю. Копилов, Ю. Корж, Г. Краснова,
І. Лѐхова, Ф. Музика, А. Шамардін та ін.
Але, незважаячи на значну кількість наукових розробок та
публікацій, питаннѐ готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії та
ерготерапії до впровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих технологій у
майбутня професійну діѐльність не знайшло достатнього відображеннѐ.
Мета статті: охарактеризувати сутність і структуру готовності фахівців
із фізичної терапії та ерготерапії до застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій у майбутній професійній діѐльності.
Методи дослідження: аналітичний аналіз науково-методичної
літератури, узагальненнѐ результатів дослідженнѐ окремих авторів.
Виклад основного матеріалу. Формуваннѐ готовності фахівцѐ з
фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної діѐльності ю
складноя багатоаспектноя проблемоя.
Зміст кваліфікаційної характеристики фахівцѐ з фізичної терапії,
ерготерапії, викладений у доповненнѐх і змінах до Довідника кваліфікаційних
характеристик, передбачаю підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівцѐ в галузі охорони здоров’ѐ, що здійсняютьсѐ на основі
освітньо-професійної програми першого рівнѐ (бакалавр) спеціальності
227 «Фізична терапіѐ, ерготерапіѐ», напрѐму підготовки 22 «Охорона
здоров’ѐ». Згідно з ним майбутній фахівець повинен володіти низкоя
професійний (інтегральних, загальних, спеціальних) компетентностей, серед
ѐких: здатність до самостійного розв’ѐзаннѐ спеціалізованих професійних
задач і практичних проблем реабілітації, фізкультурно-оздоровчої діѐльності;
здатність обирати необхідні методики застосуваннѐ фізичних вправ із
лікувальним та оздоровчим спрѐмуваннѐм; здатність безпечно й ефективно
розроблѐти та впроваджувати програми з фізичної терапії тощо.
Високий рівень ефективної діѐльності майбутнього фахівцѐ залежить
від стану готовості до професійної діѐльності, ѐкий виникаю в результаті
відповідної фахової підготовки.
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Аналіз літературних джерел даю підстави стверджувати, що
однозначного тлумаченнѐ терміну «готовність» у науковій літературі не
існую. Найчастіше під «готовністя» розуміять певну здатність до
здійсненнѐ діѐльності. Зокрема, у психологічному словнику готовність
визначаютьсѐ ѐк «стан підготовленості, у ѐкому організм налаштований на
дія чи реакція» (Ребер, 2000, с. 2–4).
Н. Мазур «готовність» розглѐдаю ѐк певний психічний стан, або ѐк
певну властивість чи систему властивостей та ѐкостей особистості (Мазур,
2013, с. 132); В. Волкова та О. Хромишева одночасно і ѐк психічний стан, і
ѐк ѐкість особистості, ѐк особливе особистісне утвореннѐ, що припускаю
наѐвність мотиваційно-ціннісного ставленнѐ до майбутньої професійної
діѐльності, вираженість професійно важливих ѐкостей особистості, а також
володіннѐ знаннѐми й уміннѐми у відповідній галузі (Волкова, 2010, с. 324).
Аналізуячи поглѐди на проблеми готовності лядини до певних форм
реагуваннѐ, поведінки й діѐльності в історичному аспекті, І. Гавриш виділѐю
такі етапи (Гавриш, 2006, с. 16): 1) ототожненнѐ готовності з феноменом
настанови, що визначаютьсѐ ѐк психічний стан суб’юкта й обумовляю
поведінку чи діѐльність певного характеру (установки) (Д. Узнадзе, 1961);
2) визначеннѐ готовності ѐк ѐкісного показника саморегулѐції лядини
(Г. Оллпорт); 3) вивченнѐ готовності в контексті професійної діѐльності
(М. Дѐченко та Л. Кандибович, К. Платонов, В. Шадриков).
Визначеннѐ змісту та структури готовності до майбутньої професійної
діѐльності розглѐдаютьсѐ науковцѐми з позицій функціонального,
особистісного та особистісно-діѐльнісного підходів.
З боку функціонального підходу «готовність» визначаютьсѐ ѐк
короткотривалий або довготривалий стан, що забезпечую швидкість
актуалізації необхідного досвіду й відповідних трудових дій (А. Андрююва,
Є. Ільїн, М. Левітов, Н. Кузьміна). Особистісний підхід ураховую особистісні
передумови успішності професійної діѐльності. Відповідно, готовність
трактуютьсѐ ѐк стійка інтегральна характеристика особистості, що
обумовляю ця успішність (Х. Дмитерко-Карабин, Л. Кондрашова та інші).
З боку особистісно-діѐльнісного підходу готовність характеризуютьсѐ ѐк
складний цілеспрѐмований проѐв усіх сторін особистості, що обумовлені
характером майбутньої діѐльності та забезпечуять її ефективність (Н. Гузій,
А. Деркач, М. Дѐченко та Л. Кандибович та ін.).
Не зважаячи на багатосторонні підходи та трактуваннѐ, науковці
наголошуять, що готовність ю вирішальним чинником швидкої адаптації до
стрімкого оновленнѐ професійних знань, подальшого вдосконаленнѐ своїх
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умінь, навичок та власне професійної діѐльності відповідно до мінливих
потреб суспільства. В. Сластьонін (2002) зазначаю, що у процесі вирішеннѐ
відповідних завдань педагогічної діѐльності актуалізуютьсѐ короткочасна
готовність ѐк особливий психічний стан, що проѐвлѐютьсѐ в наѐвності в
суб’юкта образу структури певної дії та стійкої спрѐмованості свідомості на її
виконаннѐ, вклячаячи установки, моделі поведінки, засоби діѐльності,
оцінку власних можливостей. Довготривала (або професійна) готовність
представлена системоя інтегрованих властивостей, знань, досвіду
особистості. Ефективність виконаннѐ професійної діѐльності обумовлена
усвідомленнѐм значеннѐ обраної професії в суспільстві, соціальної
відповідальності, здатності творчо вирішувати професійні задачі.
Готовність до діѐльності формуютьсѐ через сукупність ѐкостей
особистості (мотиваційних, пізнавальних, емоційних, вольових) і
розглѐдаютьсѐ науковцѐми за її компонентним складом. Залежно від виду
підготовки, його спрѐмованості, змісту, методологічних підходів у структурі
готовності до майбутньої діѐльності виділѐять різні структурні компоненти.
При цьому стан готовності лядини до діѐльності починаютьсѐ від
визначеннѐ мети та формуютьсѐ на основі особистісних потреб і мотивів. Її
досѐгненнѐ здійсняютьсѐ через окресленнѐ плану діѐльності, тобто
«лядина починаю втілявати «готовність» у предметні дії, використовую
засоби та способи діѐльності, фіксую проміжкові результати, порівняю їх із
поставленоя метоя, вносить корективи» (Рѐбокінь, 2010, с. 345–346).
Основними характеристиками готовності до педагогічної діѐльності
Ю. Вербиненко визнаю такі: динамічність, стійкість, цілісність.
Так, О. Кокун у структурі готовності фахівцѐ до діѐльності визначаю дві
складові:
особистісну
готовність
(вольова,
комунікативна,
загальнопсихологічна) та функціональну готовність (мотиваційна, когнітивна,
креативна, оріюнтаційна, операційна, оцінявальна) (Кокун, 2010, с. 188-189).
Готовність до впровадженнѐ педагогічних інновацій визначаять ѐк
синтез таких взаюмопов’ѐзаних структурних компонентів, ѐк: цільовий,
змістовий, процесуально-діѐльнісний, контрольно-коригувальний та
оцінно-результативний.
Л. Захарова (1997) виділѐю мотиваційний, цільовий, операційний і
регулѐторний компоненти готовності до діѐльності, та підкресляю, що в
процесі формуваннѐ готовності відбуваютьсѐ зміна їх значущості. Так, на
початковому етапі, на її думку, провідне значеннѐ маять цільовий і
регулѐторний компоненти, ѐкі сприѐять визначення напрѐму
професіоналізації, особистісного саморозвитку та їх рефлексивного
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супроводу. На завершальному етапі переважаять мотиваційний і
операційний компоненти, що забезпечуять проектуваннѐ та практичну
реалізація професійної діѐльності.
Аналіз останніх наукових досліджень показав, визначеннѐ різних
структурних компонентів готовності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії
залежить від виду майбутньої професійної діѐльності.
Так, у структурі готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії,
ерготерапії до роботи з відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів О. Базільчук
виділѐю чотири структурні компоненти: мотиваційний (оволодіннѐ цілісним
змістом діѐльності шлѐхом формуваннѐ перспективних, внутрішньо
вмотивованих ліній, дій, соціальних установок, інтересів, потреб і мотивів);
науково-теоретичний (професійно оріюнтовані знаннѐ, ѐкими повинен
оволодіти майбутній фахівець із фізичної терапії, ерготерапії);
процесуальний (синтез професійно оріюнтованих умінь і навичок, ѐкими
повинен оволодіти майбутній фахівець із фізичної терапії, ерготерапії);
особистісний (професійно значущі ѐкості, ѐкими повинен оволодіти
майбутній фахівець із фізичної терапії, ерготерапії) (Базільчук, 2017, с. 12).
У дослідженні Н. Бюлікової готовність майбутніх фахівців із фізичної
реабілітації до здоров’ѐзбережувальної діѐльності розглѐдаютьсѐ ѐк
інтегративне утвореннѐ особистості, що складаютьсѐ з мотиваційного,
когнітивного,
операційно-діѐльнісного
й
рефлексивно-аналітичного
структурних компонентів. Мотиваційний компонент характеризую наѐвність у
студента мотивації до професійного навчаннѐ, ѐке дозволить йому
здійснявати здоров’ѐзбережувальну діѐльність; когнітивний компонент
відображаю наѐвність у студента сукупності професійно оріюнтованих знань,
необхідних длѐ здійсненнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності; операційнодіѐльнісний компонент характеризую наѐвність у студента проектувальноконструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок
здійсненнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності; рефлексивно-аналітичний
компонент відображаю наѐвність у студента соціальної креативності та
здатності до самоосвіти й саморозвитку длѐ ефективного здійсненнѐ
здоров’ѐзбережувальної діѐльності (Бюлікова, 2012, с. 16).
У роботі Ю. Копочинської та О. Шабашкевич у структурі психологічної
готовності до професійної діѐльності фахівцѐ з фізичної реабілітації (терапії),
виділено мотиваційний (система соціальних норм і цінностей, особистісні
нахили й емоції, риси характеру, потреба успішно виконувати поставлене
завданнѐ, інтерес до діѐльності, вміннѐ знайти необхідні ресурси длѐ
виконаннѐ поставленого завданнѐ, прагненнѐ досѐгти успіху й показати себе
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з найкращої сторони, що визначаю здатність лядини протистоѐти тиску
зовнішніх обставин самостійно, відповідально з опороя на власні
можливості), когнітивний (система знань, необхiдних длѐ успiшної дiѐльностi
фахівцѐ з фізичної реабілітації) та особистісний (система особистiсних
характеристик ставленнѐ особистості до себе (самосприйнѐттѐ, самоцінність,
самоповага тощо), відповідний настрій, що забезпечую ефективну професійну
діѐльність) компоненти (Копочинська, 2017, с. 458).
Таким чином, готовність до майбутньої професійної діѐльності ю
складноя інтегрованоя структуроя, ѐка може мати виглѐд двох-, трьох-,
чотирьох- або п’ѐтикомпонентної моделі. При цьому, визначені
компоненти готовності нерозривно взаюмопов’ѐзані, взаюмодіять між
собоя та впливаять на результативність професійної діѐльності.
Недостатній їх розвиток говорить про професійну некомпетентність.
Узагальненнѐ досліджуваних матеріалів надаю нам підстави
визначити готовність бакалаврів із фізичної терапії та ерготерапії до
застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих технологій ѐк стійку юдину
характеристику майбутнього фахівцѐ, ѐка гарантую здатність до
професійного впровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих технологій у
процесі вирішеннѐ означених професійних завдань.
У структурі готовності майбутніх бакалаврів із фізичної терапії та
ерготерапії до застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих технологій
виділѐюмо мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, суб’юктнодіѐльнісний компоненти, що існуять в юдності та взаюмозв’ѐзку.
Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх бакалаврів із
фізичної терапії, ерготерапії до застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій характеризуютьсѐ наѐвністя у студентів системи цінностей,
інтересів, потреб і мотивів засвоюннѐ змісту теоретичних та процесуальнометодичних аспектів застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих технологій у
професійної діѐльності, та утворяю базис длѐ реалізації інших структурних
компонентів готовності.
Результативність майбутньої професійної діѐльності насамперед
залежить від прагненнѐ особистості до саморозвитку. Найбільш ефективно
вона забезпечуютьсѐ мотиваціюя: внутрішньоя (розуміннѐм суспільної та
особистісної значущості професійної діѐльності, вміннѐми долати труднощі,
пов’ѐзані зі специфікоя професії, отриманнѐм задоволеннѐ від виконаннѐ
роботи, інтересу до змісту та процесу діѐльності) та зовнішньоя (матеріальним забезпеченнѐм, кар’юрним просуваннѐм, критика, осуд та ін.). При цьому
вирішальну роль відіграю саме внутрішнѐ мотиваціѐ, адже складники
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зовнішньої мотивації протѐгом певного часу втрачаять стимулявальний
ефект і призводѐть до мотиваційного згасаннѐ (Курнишев, 2017, с. 41).
Не менш важливим елементом мотивації саморозвитку ю пізнаннѐ, що
зосереджуютьсѐ довкола потреби в науково-методичному розумінні
концептуальних,
методичних,
практичних
аспектів
застосуваннѐ
фізкультурно-оздоровчих технологій професійній діѐльності (Ковальчук, 2011,
с. 12). Пізнавальний інтерес можна охарактеризувати ѐк стійке позитивне
емоційне ставленнѐ студента до змісту, процесу й результату навчальної
діѐльності (Ільїн, 2002); спрѐмованість на досконале оволодіннѐ методикоя
застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих технології в роботі з широким
контингентом осіб, а також длѐ вдосконаленнѐ власного фізичного стану.
Формуваннѐ інтересу до фізкультурно-оздоровчої діѐльності в цілому
та застосуваннѐ окремих фізкультурно-оздоровчих технологій пов’ѐзане з
отриманнѐм задоволеннѐ, починаячи від організаційного процесу до
отриманнѐм результату. За відсутності бажаннѐ й інтересу до результатів
своюї професійної діѐльності неможливо отримати ѐкісний результат.
У мотиваційно-ціннісному компоненті знаходѐть свою відображеннѐ
особистісні та професійні цінності майбутнього фахівцѐ. Цінності
утворяять підґрунтѐ длѐ самоствердженнѐ лядини ѐк особистості,
визначаять її життюву позиція за умови, що вони глибоко прийнѐті
особистістя ѐк ціннісні оріюнтації (Кучерук, 2012).
Як зазначалосѐ вище, діѐльність, пов’ѐзана із застосуваннѐ
фізкультурно-оздоровчих технологій, характеризуютьсѐ двома рівнѐми
спрѐмованості – соціальним та індивідуальним. На практиці це означаю, що
фізичний терапевт (ерготерапевт) маю розглѐдати здоров’ѐ ѐк найвищу
лядську цінність, нести відповідальність за здоров’ѐ, дотримуватись активної
життювої позиції щодо здорового способу життѐ, розвивати мотивація до
фізкультурно-оздоровчої
діѐльності
та
реалізовувати
окреслені
характеристики по відношення до себе та інших суб’юктів професійної
діѐльності (осіб різних вікових і нозологічних груп). Фахівець повинен
розуміти та вдало застосовувати широкий мотиваційний потенціал сучасних
фізкультурно-оздоровчих технологій у своїй професійній діѐльності.
Отже, професійні ціннісні оріюнтації майбутнього фізичного терапевта
формуятьсѐ через усвідомленнѐ клячових цінностей професії, до ѐких
можна віднести: цінність особистості, її життѐ та здоров’ѐ; гуманність у
ставленні до всіх суб’юктів фізкультурно-оздоровчої діѐльності; урахуваннѐ
та реалізація інтересів усіх учасників реабілітаційного процесу;
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спрѐмованість на взаюмодія та співробітництво; оптимістична оцінка
можливостей осіб, ѐкі потребуять кваліфікованої допомоги.
У підсумку зазначимо, що мотиваційно-ціннісний компонент
готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії, ерготерапії до
застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих технологій становлѐть:
- свідомий вибір майбутньої професії фізичного терапевта,
ерготерапевта;
- розуміннѐ мотивів власної навчально-професійної діѐльності;
- усвідомленнѐ перспектив професійного розвитку, прагненнѐ до
самовихованнѐ й саморозвитку в професійно важливих аспектах,
зокрема практичному оволодінні технологіѐми фізкультурнооздоровчої діѐльності;
- інтерес до змісту й особливостей застосуваннѐ фізкультурнооздоровчих технологій у професійній діѐльності;
- переконаність в ефективності застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій із метоя формуваннѐ фізичної культури особистості,
отриманнѐ оздоровчого ефекту тощо;
- налаштованість на позитивний результат від використаннѐ
фізкультурно-оздоровчих технологій в оздоровчому процесі;
- ставленнѐ до життѐ та здоров’ѐ лядини ѐк до суспільної та
індивідуальної цінності;
- внутрішнѐ потреба у здоровому способі життѐ.
Когнітивно-змістовий компонент готовності майбутніх фахівців із
фізичної терапії, ерготерапії до застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій розглѐдаютьсѐ ѐк знаннюва основа длѐ формуваннѐ у студентів
теоретичних і методичних основ практичної реалізації фізкультурнооздоровчої роботи. У процесі навчаннѐ бакалаври отримуять знаннѐ з
циклів загальної та професійної підготовки. Теоретична основа
впровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих технологій у практичну діѐльність
закладаютьсѐ під час вивченнѐ дисциплін циклу професійної підготовки:
«Теоріѐ і методика фізичного вихованнѐ», «Основи кінезіології», «Основи
фізичної терапії та ерготерапії», «Теоріѐ і технології оздоровчорекреаційної рухової активності», «Лікувальна фізична культура»,
«Функціональний фітнес», «Фізіологіѐ рухової активності», «Теоріѐ і
методика адаптивного фізичного вихованнѐ», «Тренуваннѐ рухової
активності хворих та неповносправних».
У процесі вивченнѐ означених дисциплін майбутні фахівці з фізичної
терапії засвояять сутність фізкультурно-оздоровчих технологій, основні
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види й методичні особливості їх практичного застосуваннѐ; основи
плануваннѐ комплексного реабілітаційного втручаннѐ (з використаннѐм
фізкультурно-оздоровчих технологій); основні принципи й методи
організації занѐть; методичні особливості застосуваннѐ загально- та
спеціальнорозвиваячих, загально- та спеціальнооздоровчих вправ;
способи дозуваннѐ фізичного навантаженнѐ; знаннѐ про вплив фізичних
вправ на метаболічні процеси й роботу функціональних систем.
Отже, когнітивно-змістовий компонент готовності майбутніх фахівців
з фізичної терапії, ерготерапії до застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій становлѐть професійно-фахові знаннѐ, ѐкі умовно можна
об’юднати в такі групи:
- психолого-педагогічні (про сутність, структуру, принципи,
особливості практичного застосуваннѐ різних видів фізкультурнооздоровчих технологій);
- медико-біологічні (про особливості впливу фізичних вправ на
організм лядини);
- технологічні (про техніку виконаннѐ різноманітних рухових дій
(вправ); про об’юктивні і суб’юктивні методи визначеннѐ рухової активності;
про діагностичні процедури, що дозволѐять укласти реабілітаційний
профіль
за
показниками
функціонального
стану,
актуальних
функціональних обмежень, психоемоційного статусу та мотивації тощо).
Суб’юктно-діѐльнісний компонент готовності майбутнього фахівцѐ з
фізичної терапії, ерготерапії до застосуваннѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій передбачаю формуваннѐ професійно важливих умінь і навичок,
необхідних длѐ практичної реалізації фізкультурно-оздоровчих технологій.
У процесі визначеннѐ особистісних характеристик фахівцѐ з фізичної
терапії науковці беруть до уваги зміст професійної діѐльності й умови її
реалізації. Вирішеннѐ професійних задач відбуваютьсѐ шлѐхом створеннѐ
умов длѐ особистісного саморозвитку та професійного самовдосконаленнѐ.
Отже, суб’юктно-діѐльнісний компонент готовності майбутнього
фахівцѐ з фізичної терапії, ерготерапії до застосуваннѐ фізкультурнооздоровчих технологій конкретизуютьсѐ в:
- прогностичних уміннѐх, ѐкі обумовляять здатність майбутнього
фахівцѐ планувати оздоровчі програми, прогнозувати результати,
передбачати наслідки реабілітаційного втручаннѐ або оздоровленнѐ,
оцінявати результати подальшого впливу та вносити корективи;
- організаторські вміннѐ ю основоя професійної діѐльності
терапевта, спрѐмованоя на реалізація оздоровчої функції, пропаганди
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здорового способу життѐ, використаннѐ сучасних технологій із метоя
оздоровленнѐ й реабілітації;
- комунікативні вміннѐ вимагаять від фахівцѐ вибору найбільш
виправданого стиля постійного самоконтроля, керуваннѐ власним
емоційним станом, толерантності й тактовності у взаюмодії та комунікації з
колегами й учнѐми, гуманне ставленнѐ до лядей, у тому числі з
обмеженими можливостѐми здоров’ѐ, вимогливість до себе, веденнѐ
конструктивного діалогу з роз’ѐсненнѐ й опануваннѐ форм, методів і
засобів оздоровленнѐ, реабілітації, корекції.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Відповідно
до наукових розвідок і результатів досліджень з’ѐсовано, що формуваннѐ
готовності фахівцѐ з фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної
діѐльності ю складноя багатоаспектноя проблемоя. Сутність готовності
майбутніх бакалаврів із фізичної терапії та ерготерапії до впровадженнѐ
фізкультурно-оздоровчих технологій необхідно розглѐдати ѐк інтегративну
ѐкість особистості, ѐка характеризуютьсѐ його прагненнѐм та намаганнѐми до
професійної самореалізації в процесі трудової діѐльності. Структура
готовності майбутніх фахівців до впровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій представлена взаюмопов’ѐзаними та взаюмообумовленими
компонентами, серед ѐких: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий,
суб’юктно-діѐльнісний. Перспективу подальших наукових розвідок вбачаюмо в
обґрунтуванні педагогічних умов формуваннѐ готовності майбутніх фахівців з
фізичної терапії та ерготерапії до впровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих
технологій у професійній діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Беспалова Оксана. Понѐтие и структурные компоненты готовности будущих
бакалавров по физической терапии, эрготерапии к применения физкультурнооздоровительных технологий.
В статье рассмотрены толкование понѐтиѐ «готовности» в различных
научных аспектах. Раскрыта сущность готовности будущих бакалавров физической
терапии и эрготерапии к внедрения физкультурно-оздоровительных технологий,
котораѐ определѐетсѐ как интегративное качество личности и характеризуетсѐ его
стремлением к профессиональной самореализации в течение трудовой жизни.
Определена и обоснована структура готовности будущих специалистов к внедрения
физкультурно-оздоровительных технологий, котораѐ представлена следуящими

279

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)
компонентами: мотивационно-ценностным, когнитивно-смысловым, субъектнодеѐтельностного.
Ключевые слова: физическаѐ терапиѐ, готовность, профессиональнаѐ
деѐтельность, компоненты готовности, структура готовности, физкультурнооздоровительные технологии.

SUMMARY
Bespalova Oksana. Concept and structural components of readiness of future
bachelors on physical therapy, ergotherapy to the application of physical culture and health
technologies.
An important task of the system of higher education is the formation of the readiness of
specialists in physical therapy and ergotherapy to use physical culture and health technologies
in future professional activities. Despite a large number of scientific developments and
publications, the issue of the readiness of future specialists in physiotherapy and ergotherapy to
implement physical education and health technologies in future professional activities is not
adequately reflected. Therefore, the purpose of the article was to determine the nature and
structure of the readiness of specialists in physiotherapy and ergotherapy to apply the
technologies of physical education and health in future professional activities. To solve this
problem, the following research methods were chosen: analytical analysis of scientific and
methodological literature, generalization of research results of individual authors. The article
presents the interpretation of the concept of "readiness" in various scientific aspects.
Accordingly, scientific research and research findings have shown that the formation of the
readiness of a specialist in physical therapy and ergotherapy for future professional activities is
a complex multidimensional problem. The essence of the readiness of future bachelors from
physical therapy and ergotherapy to the introduction of physical culture and health technologies
should be considered as an integrative quality of the individual, characterized by his aspirations
and efforts to professional self-realization in the process of labor activity. The structure of the
readiness of future specialists for the implementation of physical culture and health
technologies is presented by interrelated and interrelated components, including: motivationalvalue, cognitive-content, subject-activity.
Key words: physical therapy, readiness, professional activity, readiness components,
readiness structure, physical culture and health technologies.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ А. МАКАРЕНКА В ПОПЕРЕДЖЕННІ ПОРУШЕНЬ
ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
У статті розкрито та обґрунтовано основні положеннѐ попередженнѐ
подоланнѐ порушень поведінки в системі А. Макаренка. Метоя статті ю розкриттѐ
використаннѐ досвіду А. Макаренка в попередженні порушень поведінки дітей, ѐкі
маять особливі освітні потреби. Зокрема, особлива увага приділена базовим

280

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89)
допоміжним факторам подоланнѐ порушень поведінки. Автором зазначено, що
практичне значеннѐ окреслених положень ю важливим длѐ педагогів загальної та
спеціальної освіти в корекційно-освітньому процесі. Це дало можливість
узагальнити наукові факти, обґрунтувати та висвітлити основні положеннѐ
системи А. Макаренка у світлі попередженнѐ порушень поведінки у закладах ѐк
спеціальної, так і інклязивної освіти.
Ключові слова: інклязивна освіта, діти з особливими освітніми потребами,
попередженнѐ порушеннѐ поведінки.

Постановка проблеми. Відомі видатні педагоги, майстри своюї справи
замислявалисѐ над тим, ѐк підготувати підростаяче поколіннѐ до життѐ, ѐк
сформувати майбутню своюї країни, нації. Відповідно, кожен із них зробив свій
значний внесок у розвиток суспільства взагалі та цивілізації зокрема. Саме це
ю спільним у педагогічній діѐльності педагогів та мислителів. Кого б ми не
взѐли до уваги з видатних особистостей, ѐкі залишили помітний слід у
скарбниці світових надбань, то всі вони замислявалисѐ над тим, ѐк ефективно
вплинути на підростаяче поколіннѐ за своюя особливоя системоя, ѐк
поринути в дитѐчий світ і знайти там щось особливе, на чому можна було би
побудувати освітньо-виховний маршрут розвитку лядини. Дуже ѐскравоя
особистістя на цьому тлі залишаютьсѐ А. Макаренко. Він у своїй діѐльності
керувавсѐ реальними складними сферами у розвитку дитини – навичками
спілкуваннѐ та культури поведінки, тобто тим, що ми сьогодні називаюмо
базовими вміннѐми особистості длѐ того, щоб вижити в сучасному
швидкозмінному світі.
Педагогічна діѐльність нашого землѐка А. Макаренка ю золотоя
скарбницея світових досѐгнень у сфері вихованнѐ підростаячого поколіннѐ.
Він ю класиком педагогіки з одного боку і новатором – з іншого. Якщо
зануритисѐ глибше в його педагогічну діѐльність, то всі його педагогічні
методи та принципи спрѐмовані на формуваннѐ вмінь і навичок життювої
компетенції, ѐкі сьогодні ю клячовими у світовій педагогіці. Це поѐсняютьсѐ
тим, що в Антона Семеновича ю те, що не вмираю у будь-ѐкій виховній
системі, і завжди буде на часі, – глибока повага та увага до лядської
особистості, ѐка зростаю, та обережний підхід до природи дитѐчої душі. Його
досвід налічую дуже багато дітей та підлітків із порушеннѐм поведінки,
патологічними проѐвами рис характеру, специфічними особливостѐми
пізнавальної діѐльності, але ніде в його спадщині ми не зустрінемо навіть
натѐку на те, що це діти не такі, що вони маять порушеннѐ, що їх треба
ізолявати. Як мудрий педагог, А. Макаренко вважав виправленнѐ таких дітей
справоя всього педагогічного колективу, адже він дійсно займавсѐ
корекційноя роботоя.
Досвід Великого педагога не втратив свого значеннѐ і сьогодні.
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Червоноя ниткоя в його спадщині проходить віра в дитину, її випереджальну
функція в розвитку дитини, підлітка, янака. Він постійно підкреслявав, що
справжнѐ педагогіка живитьсѐ самим життѐм. Говорѐчи про результати своюї
роботи, він зазначаю, це «диво» створяю всѐ атмосфера життѐ.
Перспективи розвитку дитини залежали завжди від сформованості її
адекватної поведінки. Сформувати в дитини адекватну поведінку –
сформувати її доля. Завжди поведінка дитини обумовляютьсѐ тим
середовищем, у ѐкому вона перебуваю й перебувала. Вона, ѐк і будь-ѐкий
процес, маю історія свого формуваннѐ. Коли дитина з особливими освітніми
потребами потраплѐю в освітню середовище, то вона приносить із собоя весь
досвід попереднього спілкуваннѐ, чим нерідко і провокую конфлікти.
У самому простому розумінні поведінка – це діѐ або ланцяг подій. У
кожної поведінки ю історіѐ формуваннѐ. Поведінка формуютьсѐ під впливом
зовнішнього середовища. Деѐкі стимули можуть провокувати або
підтримувати поведінку протѐгом тривалого часу. У зв’ѐзку з цим існую
різноманітність варіантів поведінки. Те, що одна лядина вважаю правильним,
інша може вважати абсурдним. Реакціѐ дитини ю мимовільноя. Те, що нам
здаютьсѐ продуманим, передбаченим, з боку дитини може бути проѐвом
імпульсивності або дисбалансу в роботі нервової системи. Таким чином,
проѐви поведінки можуть мати ѐк біологічний, так і середовищний характер.
У світлі зазначеного дуже цінним ю сьогодні досвід А. Макаренка.
Аналіз актуальних досліджень. Педагогічна спадщина А. Макаренка
широко досліджуваласѐ й досліджуютьсѐ вітчизнѐними та зарубіжними
вченими (Н. Абашкіна, О. Алюко, С. Вітвицька, Г. Жураковський, І. Зѐзян,
М. Ніжинський,
С. Карпенчук,
Л. Прѐдко,
А. Сбруюва,
В. Синьов,
В. Сухомлинський, М. Ярмаченко та ін.), проте скільки б не вивчали його
досвід, завжди знайдетьсѐ щось надзвичайне та цікаве длѐ вивченнѐ в
подоланні порушень поведінки.
Дослідницѐ С. Вітвицька визначаю інноваційність новаторського
підходу А. Макаренка у створенні нових умов життѐ длѐ вихованців:
соціокультурне розвивальне середовище, взаюмопідтримку в колективі ѐк
набуттѐ соціального досвіду і моральності.
Мета статті – розкриттѐ особливостей використаннѐ досвіду
А. Макаренка в попередженні порушень поведінки дітей, ѐкі маять
особливі освітні потреби. Особливу увагу слід приділити базовим та
додатковим аспектам попереджень порушеннѐ поведінки.
Методи дослідження. Длѐ розкриттѐ використаннѐ досвіду
А. Макаренка в попередженні порушень поведінки дітей, ѐкі маять особливі
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освітні потреби, використовувались аналіз і синтез, індукціѐ й дедукціѐ,
абстрагуваннѐ, моделяваннѐ. Це дало можливість узагальнити наукові факти,
обґрунтувати та висвітлити базові та додаткові аспекти попередженнѐ
порушень поведінки дітей із особливими освітніми потребами.
Виклад основного матеріалу. Проблема порушеннѐ поведінки в
сучасних дітей і підлітків ю одніюя з найпоширеніших скарг учителів та
батьків. Поширеність порушень поведінки коливаютьсѐ в межах від 12 % до
25 % від загальної кількості дитѐчої популѐції. У хлопчиків порушеннѐ
поведінки спостерігаятьсѐ у 85 %, у дівчаток 15 % відповідно).
Зауважимо, що порушеннѐ поведінки – це відхиленнѐ від прийнѐтих у
даному суспільстві соціальних і етичних норм, дії або вчинки, що суперечать
нормам загальноприйнѐтої моралі і вклячаять: агресивність деструктивної
(руйнівної) і асоціальної (направленої проти колективу) спрѐмованості з
картиноя, що повторяютьсѐ, дезадаптації (порушеннѐ пристосовності)
поведінки.
Порушеннѐ поведінки найчастіше виникаю в дітей із особливими
освітніми потребами, ѐкі маять завищену самооцінку, і, відповідно,
підвищене відчуттѐ власної гідності. Длѐ всіх дітей з типовим розвитком
притаманна одночасна активність і енергійність. Частіше за все невротично
обумовлена впертість завжди супроводжуютьсѐ відчуттѐм провини і
хвилявань з приводу власної поведінки. Вона маю мимовільний,
хворобливий характер, ю проѐвом функціонального розладу вищої
нервової діѐльності під впливом тривало діячого і невирішеного длѐ
дитини емоційного стресу (Синьов, 1998; Ярмаченко, 1998).
Перед тим, ѐк визначити базові та додаткові фактори попереджень
порушеннѐ поведінки в дітей із особливими освітніми потребами, визначимо
механізми порушеннѐ поведінки, ѐкі зустрічаятьсѐ найчастіше, відповідно до
основних процесів нейродинаміки: збудженнѐ і гальмуваннѐ.
Підвищеннѐ процесу збудженнѐ під впливом стресу проѐвлѐютьсѐ
неспокоюм, нетерпеливістя, мимовільним пришвидшеннѐм мовленнѐ і
мисленнѐ, нестійкістя уваги, непосидячістя. Чим більше зауважень
отримую дитина, тим більше вона збуджуютьсѐ.
Під час переваги процесу гальмуваннѐ перестаять виѐвлѐти дія
звичайні подразники й потрібна додаткова стимулѐціѐ длѐ спонуканнѐ
дитини виконати ту чи іншу дія. Дитина ніби спить на ходу, все робить
надзвичайно повільно, в’ѐло їсть, повільно одѐгаютьсѐ, постійно
відволікаютьсѐ. Часто педагоги такі проѐви сприймаять ѐк виклик, упертість, і
тому починаять кричати, навіть погрожувати. Це даю короткочасний ефект
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типу поштовху, але з більш вираженим гальмуваннѐм.
Упертість може бути обумовлена загальноя збудливістя й
нестійкістя уваги, коли дитина не може бути послідовноя у сприйманні
великої кількості порад і обмежень з боку дорослих. Виправдати їх вона не
в змозі. Підвищеннѐ активності процесу збудженнѐ більше характерно длѐ
дітей із холеричним темпераментом, коли вони ніби перетворяятьсѐ
«двічі в холериків» – надмірно швидких і непосидячих.
Звертаячись до спадщини Великого педагога, визначимо базові та
допоміжні фактори, ѐкі сприѐять попередження порушеннѐ поведінки дітей
із особливими освітніми потребами. До базових факторів можемо віднести:
1) формуваннѐ функції гальмуваннѐ поведінки;
2) формуваннѐ здатності оріюнтуватисѐ в навколишньому світі;
3) формуваннѐ ввічливості;
4) вихованнѐ звички уступити товаришу;
5) організаціѐ захищеності кожної дитини,
6) віра в можливості дитини діѐти адекватно до ситуації;
7) формуваннѐ звички долати тривалі труднощі.
До допоміжних факторів можемо віднести:
1) використаннѐ прийому «вчинок по секрету»;
2) авансована повага.
Опишемо їх у зазначеній послідовності.
1. Формуваннѐ функції гальмуваннѐ поведінки.
Важливоя ознакоя сформованості зрілості лядини ю звичка до
гальмуваннѐ своюї поведінки. Гальмувати себе – найскладніша справа,
особливо в дитинстві, воно не приходить у результаті фізіологічних змін
вищої нервової діѐльності, воно може бути тільки вихованим. На жаль, у
сьогоднішньому суспільстві на ця звичку не звертаютьсѐ належна увага. На
думку відомого психіатра В. Гарбузова, у дітей із нормативним розвитком цѐ
звичка маю бути сформована вже до шестирічного віку. А. Макаренко цьому
надавав виклячного значеннѐ. Він зазначав, що «… постійно у вихованців
треба розвивати вміннѐ бути стриманими в рухах, у словах, у криках. Треба
вимагати дотриманнѐ тиші там, де вона потрібна, треба відучувати
вихованців від непотрібного крику, непомірно-розв’ѐзного сміху і руху»
(Макаренко, 1972, с. 363).
2. Формуваннѐ здатності оріюнтуватисѐ в навколишньому світі.
Дітѐм із особливими освітніми потребами дуже важко самостійно
усвідомити й узагальнити відносини і поведінкові акти, що вклячені в
спеціально організовану педагогом діѐльність. Звідси виникаю дуже суттюва
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проблема навчити дітей виділѐти, осмислявати й узагальнявати ті
моральні і правові норми, що підлѐгаять засвоюння. Досить важливо, щоб
засвояячи правила поведінки в різних ситуаціѐх і видах діѐльності, діти
були активними й мали можливість виѐвити емоційно-особистісну
зацікавленість у здійсненні правильного вчинку. Цѐ здатність передбачаю
наѐвність уміннѐ відчувати те, що відбуваютьсѐ навколо в оточенні,
можливість побачити те, що робитьсѐ в інших кімнатах, відчути тон життѐ, тон
днѐ. Без сформованості ціюї навички неможливо здійснити будь-ѐку
діѐльність. Це вміннѐ виховуютьсѐ дуже важкоя працея.
3. Формуваннѐ ввічливості.
Особливоя формоя гальмуваннѐ ю ввічливість, ѐку можна
настирливо рекомендувати вихованцѐм, і при будь-ѐкому зручному
випадку і вимагати її дотриманнѐ. У вихованні А. Макаренко вбачав не
лише вихованнѐ правильне, розумне ставленнѐ до питань поведінки, але й
вихованнѐ правильних звичок. У його трактуванні це звички, коли ми діюмо
так, бо інакше ми просто не можемо. У зв’ѐзку з цим вихованнѐ позитивних
звичок поведінки ю складнішим, ніж вихованнѐ свідомості. Длѐ
формуваннѐ окреслених навичок дуже важливо і самому педагогу бути
зразком длѐ наслідуваннѐ, тобто самому мати хороші манери, робити
вчинки, бути різносторонньо освіченоя лядиноя. Він повинен з повагоя
ставитисѐ до дітей; по можливості всілѐко уникати конфліктних ситуацій,
або ж уміти тактовно їх вирішувати; вислухати всі питаннѐ (Прѐдко, 2013).
4. Вихованнѐ звички уступити товаришу.
Цѐ звичка ю особливо важливим фактором вихованнѐ у ХХІ столітті,
оскільки длѐ сучасних дітей характерна підвищена імпульсивність, загострене
відчуттѐ справедливості, і, водночас, відсутність почуттѐ обов’ѐзку. І ця звичку можна сформувати виклячно післѐ оволодіннѐ вміннѐм стримувати себе.
Сучасному педагогу необхідно враховувати природу конфлікту і самому обрати відповідний стиль поведінки, і завжди знати обставини дитѐчого життѐ.
5. Організаціѐ захищеності кожної дитини.
Кожна дитина з особливими освітніми потребами потребую відчуттѐ
захищеності длѐ того, щоб розкрились її найкращі ѐкості та не мали змоги
проѐвитись і закріпитись негативні. Жоден вихованець, ѐким би він не був
малим і слабким або новим у колективі, не повинен відчувати свого
уособленнѐ або незахищеності. У колективі існую міцний закон, що ніхто не
лише не маю права, але й не маю можливості безкарно знущатисѐ, чинити
насильство над найслабшим членом колективу. Мовоя сучасної науки – це
відсутність булінгу та його профілактика.
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6. Віра в можливості дитини.
Віра в дитину ю важливими принципом формуваннѐ високоморальної
особистості. «Лядина погана тільки тому, що вона знаходитьсѐ в поганій
соціальній структурі, у незадовільних умовах. Я був свідком того, коли
найскладніші хлопчики, ѐких виганѐли з усіх шкіл, вважали за
дезорганізаторів, в умовах нормальної педагогічної громади майже на
другий день ставали гарними, дуже талановитими, здібними, мали бажаннѐ
іти вперед. Уміти побачити гарне в лядині не кожен зможе. Гарне в лядині
зажди треба проектувати, і педагог це зобов’ѐзаний робити. Він зобов’ѐзаний
підходити до дитини з оптимістичноя гіпотезоя, хай навіть з деѐким ризиком
помилитисѐ» (Макаренко, 1972, с. 82).
7. Формуваннѐ звички долати тривалі труднощі.
Формуваннѐ звички долати тривалі труднощі передбачаю здатність
дитини з особливими освітніми потребами не зупинѐтисѐ перед
реальними труднощами, а йти до кінцевої мети. З ціюя метоя педагогу
слід конкретизувати мету діѐльності та перспективи на кожному етапі
роботи; використовувати різноманітні засоби, обов’ѐзково дотримуватисѐ
принципу доступності на кожному етапі виконаннѐ завданнѐ. Створеннѐ
позитивного емоційного фону допомогаю дітѐм у подоланні труднощів, ѐкі
з’ѐвлѐятьсѐ раптово, несподівано.
«Скільки б не створявали правильних уѐвлень про те, що треба
робити, але ѐкщо ви не виховали звичку долати тривалі труднощі, ѐ мая
право сказати, що ви нічого не виховали. Звичка долати тривалі труднощі ю
важливим показником соціалізації. Скільки б не створявали правильних
уѐвлень про те, що треба робити, але ѐкщо ви не виховали звичку долати
тривалі труднощі, ѐ мая право сказати, що ви нічого не виховали»
(Макаренко, 1972, с. 64). Звичка долати тривалі труднощі ю важливим
показником соціалізації.
До допоміжних факторів можемо віднести такі:
1. «Вчинок по секрету».
Основним завданнѐм ю не лише виховуваннѐ в собі правильного,
розумного ставленнѐ до питань поведінки, але й також виховуваннѐ
правильних звичок. Длѐ цього А. Макаренко використовував вчинок посекрету: «це дуже точна перевірка свідомості, ѐк лядина поводить себе тоді,
коли ніхто не бачить, не чую, не перевірѐю, а особливо виражаютьсѐ у спорах і
лайках. Як часто діти затіваять лайку тому, що в них відсутнѐ здатність до
гальмуваннѐ. Цей прийом заслуговую на особливу увагу. Це все виходить з
того, що лядина завжди усвідомляю, ѐк треба чинити і тому наше завданнѐ
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полѐгаю в тому, щоб виховати в собі правильне, розумне ставленнѐ до питань
поведінки і чинити так тому, що інакше робити не можна. Вихованнѐ цих звичок складніше, ніж вихованнѐ свідомості, оскільки тут маютьсѐ на увазі формуваннѐ правильних звичок. Важливим показником сформованості звичок ю
здатність здійснявати вчинки «по секрету», коли ніхто не бачить, не чую, не
перевірѐю. Адже легко навчити лядину чинити правильну у присутності
когось стороннього, а ось навчити поступати правильно, коли ніхто не бачить,
не чую і не знаю, – дуже нелегке завданнѐ. Длѐ формуваннѐ адекватної
поведінки велике значеннѐ маю вихованнѐ таких ѐкостей, ѐк терпіннѐ, уміннѐ
долати труднощі, психологічно правильно долати перешкоди.
2. Авансована повага.
Кожній лядині важлива довіра. Вона допомагаю прокладати мости у
стосунках, створявати зв’ѐзки, рости у власних очах, хоча нея треба
користуватисѐ дуже обережно. Під час організації виховного процесу педагог
повинен володіти прогностичними вміннѐми, передбачати майбутню дитини,
запобігати поѐві негативних звичок, поважати дітей, хоча за зовнішніми
особистісними ознаками, може бути, і не заслуговую на це. Щоб авансувати
повагу – треба дуже гарно знати дітей. Длѐ цього педагогу в першу чергу
треба бути спостерігачем і дослідником. Робота вихователѐ повинна полѐгати
в наступному: передусім вихователь повинен знати склад своїх колективів,
повинен знати життѐ й особливості характеру кожного вихованцѐ, його
намаганнѐ, сумніви, недоліки та переваги.
Навчаннѐ та вихованнѐ дітей, ѐкі маять особливі освітні потреби,
завжди спрѐмовані на культурний розвиток дитини, адже вищі психічні
функції можуть розвиватисѐ лише на основі культурного розвитку дитини.
А. Макаренко довів, що всі діти здатні до культурного розвитку, ѐкщо
створити длѐ цього відповідні умови. Якщо узагальнити підходи в системі
А. Макаренка, то секретом його успіху можна вважати реальну підготовку
своїх вихованців до життѐ. Він намагавсѐ створити таку систему, ѐка б у
майбутньому забезпечила колишніх вихованців самостійним, незалежним
життѐм, тобто соціалізувати їх.
Можливо не дуже сучасним здаютьсѐ підхід видатного педагога до
наказів та їх виконаннѐ. Це стосуютьсѐ тих моментів, коли установляютьсѐ
певна форма ввічливості і на кожен наказ підлеглий член колективу повинен
дати відповідь «Так!» і повторити наказ. Цѐ форма ввічливості у ділових
стосунках надзвичайно важлива, бо вона мобілізую воля, примушую лядину
відчувати себе зібраноя й викликаю повагу до справи. З іншого боку, таке
повтореннѐ наказу чи то проханнѐ і проговоряваннѐ даю можливість краще
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зрозуміти звернене мовленнѐ, усвідомити завданнѐ і правильно виконати наказ. Таким чином, це допомагаю забезпечити зворотній зв’ѐзок із педагогом.
Важливим уроком длѐ нас ю висновок Антона Семеновича про те, що
гуманізм полѐгаю не в красивих словах і деклараціѐх, а у відповідальності,
повсѐкденній реальній роботі зі створеннѐ нормальних умов длѐ
здорового побуту, навчаннѐ, праці, освоюннѐ професії, фізичного зростаннѐ
й духовного росту молодої лядини.
Високий темп життѐ колективу, тісні зв’ѐзки між його членами,
відкрите, демократичне обговореннѐ всіх питань на загальних зборах, в
інших органах учнівського самоуправліннѐ, поступово стаять запорукоя
здорової громадської думки. Періодична заміна активу, рівні вимоги до
кожного і обов’ѐзковий звіт за роботу перед колективом стаять
перешкодоя длѐ чванства, зарозумілості, бярократизму.
Вихованнѐ, стверджував А. Макаренко, – процес соціальний… З усім
складним світом навколишньої дійсності дитина входить у нескінченне
число стосунків, кожний з ѐких обов’ѐзково розвиваютьсѐ, переплітаютьсѐ з
іншими стосунками, ускладняютьсѐ фізичним і моральним ростом самої
дитини. Спрѐмувати цей розвиток і керувати ним – завданнѐ вихователѐ.
Педагог А. Макаренко розглѐдаю вихованнѐ ѐк невід’юмну складову
процесу життюдіѐльності особистості, робить висновок про необхідність
педагогічно відповідної організації життѐ дітей, бачить форму такої
організації у виховуячій силі колективі.
Саме на справжньому піклуванні про наших дітей, їх розвиток ми
повинні сьогодні перевірѐти гуманізм і демократизм керівників закладів
освіти, чиновників, учених, педагогічних колективів.
Теоріѐ педагогічного колективу, розроблена і втілена в життѐ
А. Макаренком, і сьогодні допоможе вдосконалити виховну роботу в
закладах освіти. Модель учнівського колективу, створена ним, ю
неперевершеноя. Як би не змінявалисѐ поглѐди на колектив, але
колектив, ѐкий виникаю на основі спільної діѐльності і спільних цілей, чіткої
організації життѐ дітей, маю незаперечне значеннѐ у становленні дитини ѐк
особистості та громадѐнина.
Новаторський підхід А. Макаренка полѐгаю у створенні длѐ життѐ
вихованців соціокультурного розвивального середовища, ѐке унеможливить
проѐви негативних рис, мінімізую проѐви попереднього вуличного досвіду. У
колективі педагог забезпечить взаюмопідтримку і взаюмозахищеність, а це ю
основними аспектами длѐ підтримки високого рівнѐ душевного комфорту.
Закон перспективних ліній, паралельної дії, юдність вимог, традиції вселѐли у
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вихованців віру в себе та завтрашній день, вони бачили перспективу,
порівнѐно із сучасними дітьми. Така система давала можливість стати
кращим уже сьогодні, досѐгти ѐкісних позитивних змін у своюму становленні.
Неперевершені результати роботи А. Макаренка і сьогодні не можуть
залишити лядину байдужоя: вона стаю або прихильником його ідей, або їх
противником. Концептуальними засадами педагогіки А. Макаренка
виступаю ідеѐ гуманізму ѐк юдність принципів природовідповідності та
культуровідповідності, педагогічного оптимізму, поваги й вимогливості, що
виражаютьсѐ в юднанні мети-ідеї-принципу (Карпенчук, 2014).
Висновки. Таким чином, у надбанні видатного педагога-новатора ми
сьогодні можемо знайти ідеї та практичні шлѐхи длѐ розв’ѐзаннѐ важливої
проблеми зв’ѐзку особистості й суспільства, не дивлѐчись на ХХІ століттѐ.
Організувати на цьому ґрунті вихованнѐ, у ѐкому створяятьсѐ умови длѐ
розвитку в дітей здатності до вільного вибору і длѐ їх самореалізації в
суспільстві та подоланні порушень поведінки. Отже, розібратись у причинах
порушеннѐ поведінки – значить підібрати клячик до дитини, до її творчої і
плідної діѐльності. Головним у роботі з такими дітьми – не дивитись на них
упередженим поглѐдом, намагатисѐ захопити їх цікавим завданнѐм та гроя.
Створявати умови реалізації можливостей, потреб та інтересів.
Перспективи подальших наукових розвідок будуть стосуватисѐ
профілактики порушень поведінки дітей із особливими освітніми
потребами кожної окремої нозології.
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РЕЗЮМЕ
Прядко Любовь. Использование опыта А. Макаренко в предупреждении
нарушений поведениѐ детей с особыми образовательными потребностѐми.
В статье раскрыты и обоснованы основные положениѐ предупреждениѐ
нарушений поведениѐ в системе А. Макаренко. Целья статьи ѐвлѐетсѐ раскрытие
использованиѐ опыта А. Макаренко в предупреждении нарушений поведениѐ детей,
имеящих особые образовательные потребности. В частности, особое внимание
уделено базовым и вспомогательным факторам. Автором отмечено, что
практическое значение определенных положений ѐвлѐетсѐ важным длѐ педагогов
общего и специального образованиѐ в коррекционно-образовательном процессе. Это
дало возможность обобщить научные факты, обосновать и осветить основные
положениѐ системы А. Макаренко в свете предупреждениѐ нарушений поведениѐ как
в учреждениѐх специального, так и инклязивного образованиѐ.
Ключевые
слова:
инклязивное
образование,
дети
с
особыми
образовательными потребностѐми, предупреждениѐ нарушениѐ поведениѐ.

SUMMARY
Pryadko Lubov. Use of A. Makarenko’s experience in prevention of behavioral
disorders of children with special educational needs.
The article reveals and substantiates the main provisions of prevention of the
behavioral disorders in A. Makarenko’s system, which is relevant for both children with
typical development and with special educational needs. The purpose of the article is to
reveal the use of experience of A. Makarenko in prevention of behavioral disorders of
children with special educational needs. In particular, the main attention is paid to the basic
aspects of prevention of behavioral disorders: formation of the inhibition behavior function,
the ability to orient in the environment; formation of courtesy; upbringing the habit of giving
way to a friend; organization of protection of every child, belief in the child’s ability to act
adequately to the situation and auxiliary aspects: the use of the admission “act of secrecy”,
advance of respect. Research methods are analysis and synthesis, induction and deduction,
abstraction and modeling. The results of the study indicate the need and effectiveness of the
use of these provisions in the theory and practice of modern education, since according to
statistics, today every tenth child has problems with behavior for children with typical
development and with special educational needs. The author states that the practical
significance of the above-mentioned provisions is important for teachers of general and
special education in the correctional and educational process for both children with typical
development and with special educational needs. This has made it possible to generalize
scientific facts, to substantiate and highlight the main provisions of A. Makarenko’s system in
the light of prevention of behavioral violations both in institutions of special and inclusive
education. As a conclusion, it can be noted that the main mechanism of prevention is the
ability of the teacher to pick the key to the child, not to look at him/her with a biased view
and an attempt to influence him/her by his authority. Prospects for further scientific research
will address prevention of behavioral abnormalities in each individual nosology for both
children with typical development and with special educational needs.
Key words: inclusive education, children with special educational needs, prevention,
behavioral disorders.
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THE STUDY OF THE STATE OF SOCIO-ECONOMIC KNOWLEDGE FORMATION IN
CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (F-70)
The article describes essential characteristics of each quality of knowledge in
accordance with the criteria for assessing the academic achievement of students with
intellectual disabilities (F-70) in Geography. The basic criteria for studying the levels of
students’ socio-economic knowledge are defined and characterized by such characteristics as
completeness, awareness, efficiency. Examples of diagnostic tasks that are adequate to the
criteria and indicators that allow to obtain baseline data for determining qualitative
characteristics of knowledge of socio-economic content of students with intellectual
disabilities while studying the course “Geography of Ukraine” (Grade 9) are given. The
content and main results of the search and diagnostic stages of the study are highlighted.
Key words: mentally retarded students, socio-economic knowledge, completeness of
knowledge, awareness, efficiency of knowledge, ascertaining stage of research.

Introduction. The issue of formation of the key competences in children
with special educational needs is becoming increasingly relevant in the light of
reforming of the modern Ukrainian school. The concept of competence of a
student with intellectual disabilities becomes important, which in turn is
determined by many factors that make it possible to define the readiness of a
child with special educational needs for life, his/her further personal
development and active participation in society. Orientation of the educational
process of a special school into competence education requires concrete
practical results in development of a modern student with special educational
needs. Formation in students with intellectual disabilities of understanding of
the dynamics of geographical phenomena, processes, patterns at the local and
regional levels occurs during the study of geography of the country of residence
in the course “Geography of Ukraine" (Grade 9), which creates conditions for
critical and substantive analysis and comparison of a subject geographical
competence based on concretization and deepening of general geographical
knowledge, skills and values.
Successful implementation of this task in special education is possible in the
case of creation of appropriate psychological and pedagogical conditions and the
use of effective methods of teaching students with intellectual disabilities on the
basis of certain levels of formation of subject competences. Therefore, finding out
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the state of knowledge of socio-economic content of students with intellectual
disabilities in the framework of the study of geography of Ukraine in the 9th grade
of a special school requires determining the methodology and organization of the
ascertaining stage of pedagogical research.
Analysis of relevant research. The studies of S. Arkhanhelskyi,
Yu. Babanskyi, V. Bespalko, and N. Kuzmina covered the issues of methodology
and methods of pedagogical research. Separate aspects of research
organization and processing of the obtained results were considered by P.
Volovyk, S. Honcharenko, I. Pidlasyi and others. Theoretical and methodological
foundations of socio-economic education of students with special educational
needs in the study of geography are based on the results of the studies of a
number of scientists, researchers and practitioners, among them: H. Blech,
V. Bondar, A. Vysotska, I. Dmytriieva, I. Yeremenko, V. Zolotoverkh, A. Kapustin,
H. Mersiianova, V. Lykyi, V. Lypa, S. Myronova, L. Odinchenko, V. Synev,
T. Skyba, E. Khokhlina and others. The works of T. Holovina, S. Dubovskyi,
V. Lykyi, V. Lypa, L. Odinchenko, V. Sinov and others are devoted to the
problem of forming the bases of economic knowledge, development of the
issues of studying the levels of knowledge formation in mentally retarded
children at some courses of Geography.
The aim of the article is to describe the methods, content and main
results of the search and diagnostic stages of the ascertaining experiment,
which envisaged the study of the state of socio-economic knowledge in
students with intellectual disabilities at Geography lessons.
Research methods. In order to solve research problems and test
hypotheses the methods of collecting information (survey of teachers and
students, analysis of curriculum documentation, analysis of students’ written and
control works, study of plans and synopses of teachers’ lessons, class journals,
interviews with teachers and students); quantitative statistical methods;
qualitative (analysis, synthesis, comparison) and interpretation (definition of
patterns, formulation of conclusions and results) methods were used.
Research results. In the process of developing the AS of our research, the
scientific-theoretical and practical experience of studying the level of
knowledge of geographical and natural content in students with intellectual
disabilities, covered in the scientific achievements of researchers (H. Blech, S.
Dubovskyi, I. Cherepanova) was taken into account. We envisaged determining
the levels and qualitative characteristics of formation of knowledge of socioeconomic content in the mentally retarded high school students, the complex
value of which was determined on the basis of understanding the essence of
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these indicators of knowledge, defined in scientific research of H. Blech, T. Sak
(completeness, correctness, awareness, efficiency). In our study, we have
identified the essential characteristics of each quality of knowledge according
to the criteria for assessing the educational achievements of students in
Geography and related to the curriculum. Let’s give their characteristics.
Completeness of knowledge. Level I – initial: fragmentary reproduction
of the learning material. Level II – medium: reproduction of the material to the
half of the volume. Partial detalization. Level III – sufficient: reproduction of the
greater part of the material. The student has acquired geographical knowledge
in the form of concepts. Level IV – high: the student has a formed system of
geographical concepts provided by the curriculum.
Correctness of knowledge. Level I – initial: there is no knowledge.
Level II – medium: the student gives unclear characteristics of geographical
objects. Level III – sufficient: with mistakes and inaccuracy, the student
reproduces part of the learning material independently without disclosing causeeffect relations. Level IV – high: the student has sufficient geographical
knowledge and, under the guidance of the teacher, applies them to solve
familiar standard situations. He does not make mistakes in reproduction of
specific information, reveals conscious acquisition of learning material, explains,
distinguishes the main and minor.
Awareness. Level I – initial: there is no knowledge. Level II – medium: the
student reproduces the learning material in a fragmentary way, basically
understands it as individual facts at the elementary level, cannot explain some
material or reproduces it without disclosing cause-effect relations. Level III –
sufficient: the student shows knowledge and understanding of the basic
provisions of the learning material in accordance with the requirements of the
program, gives most of the definitions provided by the topic of the lesson. The
answer is correct, but not well understood. Level IV – high: the student has
mastered the basic ideas, concepts and categories of geographical science
about the Earth and human economic activity. Under the guidance of the
teacher he can explain the cause-effect relations in nature and economy. He
attempts to give examples of interaction between nature and man.
Efficiency. Level I – initial: needs constant supervision and assistance
from the teacher. Level II – medium: practical work is performed step by step
according to the model, instructions and under the supervision of the teacher.
Level III – sufficient: with the help of the teacher he is able to analyze, compare
and draw elementary conclusions. He attempts to apply knowledge when
performing tasks on a sample, in familiar situations. Level IV – high:
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independently and correctly performs similar tasks of practical direction (filling
of outline maps, drawings of tables, diagrams, etc.). The new task is done with
little help from the teacher.
After determining essential characteristics of the criteria and levels of
socio-economic knowledge of students with intellectual disabilities, we turned
to the search for diagnostic tools that would provide us with information we
need to analyze. We determined formation of knowledge of socio-economic
content in the mentally retarded high school students by the level of
achievement of the qualitative indicators of knowledge presented in the study,
distributed according to the initial, medium, sufficient, and high levels. We
used specially selected tasks to identify each of them. In turn, each series of
tasks was presented with 4 tasks to determine individual indicators
(completeness, correctness, awareness, efficiency). Therefore, each
respondent was required to complete 4 tasks in 4 series (16 tasks).
The experimental study involved 84 high school students of 9th grade
with a diagnosis “Mild mental retardation” (F-70) of special schools in Lviv,
Poltava, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zhytomyr regions. The study was conducted
in 2016–2017. The analysis of the acquisition by students of the geographical
material proposed by the curriculum was carried out in natural conditions that
did not disturb the educational process: in the classrooms where children were
usually taught, under the patronage of classroom teachers. When needed,
children were provided with verbal, general or practical assistance.
The study of documentation of the education institutions allowed
determining the age and qualitative composition of students: students aged
15–17 years, had impaired intellectual development of mild degree (F-70).
Detection of the actual state of knowledge by the indicator of correctness
was carried out on the basis of analysis of the tasks of open and closed type,
completing of which envisaged choosing one correct answer to the question
asked, giving the definition. Therefore, the children needed to identify enterprises
that are related to the production and non-production sphere; to define the
concept of “manpower”; to determine specialization of sheep breeding. According
to our plan, the number of correct answers will be expressed in points: one
correct answer – 1 point. High school students did not have much difficulty in
completing Task 1 series, although, 8,5 % did not perform it, 10 % did it with
errors. The answers were correct in 23 % of respondents, 51 % of schoolchildren
chose two answers, one of them incorrect, a common mistake (5,2 % of papers)
was the choice of all answers to the test task. Having processed the results, we
came to the following conclusions: 62 students (18,5 %) completed the tasks of
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the first series at the initial level. At the medium – 190 students (56,5 %),
sufficient – 62 students (18,5 %), high – 22 students (6,5 %).
high; 22; 7%

initial; 62; 18%

sufficient; 62;
18%

initial
medium
sufficient

medium; 190;
57%

high

Fig. 1. Chart with indicators of levels of socio-economic knowledge
formation in terms of correctness
Fulfilling tasks in terms of completeness required the ability to formulate
definitions of concepts on topics “Population. Manpower”, “Livestock of Ukraine”,
to explain the concept of “economy of the country”, to indicate its main
industries, to name the main branches of the forest industry, to know the main
environmental problems associated with operation of thermal power plants.
Having calculated the answers, we obtained the following results: 51 %
of the students formulated the concept of “manpower” conditionally correctly.
4 % of respondents provided more detailed and accurate definitions, adding all
the essential characteristics that should have been formulated in children at
the end of the study.
In order to identify the completeness of acquired knowledge, students
were asked to name the main sectors of the forest industry. According to our
plan, the students had to name the leading industries: logging, woodworking,
pulp and paper and forestry. 5 % of the students correctly completed the task,
25 % identified only three branches, 53,6 % named two branches correctly,
while they called construction and chemical industries, 17 % of respondents
refused to complete the task.
The analysis of the obtained results leads to the conclusion about
unconsciousness of memorizing the learning material for the mentally retarded
high school students, the lack of focus of the students on the essential features
and specificity of the studied industries.
In order to perform the following tasks, in particular, for defining
concepts the students should be able to establish cause-effect relations. Thus,
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10 % of respondents said that the task was quite difficult: children refused to
do it, 50 % of students provided incomplete definitions, and sought help from
teachers, 19 % of children gave a complete definition of the concept, and only 5
% performed it correctly and without outside intervention. .
After calculating the average indicators of the level of knowledge of socioeconomic content in terms of completeness of knowledge, we found out that: at
the initial level there were 64 students (19 %), at medium – 200 students (50 %),
at sufficient – 58 children (17,2 %), at high – 14 respondents (4,1 %).
sufficient; 17,2;
19%

high; 4,1; 5%

initial; 19; 21%

medium; 50; 55%

Fig. 2. Chart with indicators of the levels of socio-economic knowledge
formation in terms of completeness
At the next stage of the experiment, in order to determine the
awareness of knowledge of socio-economic content were worked out the
tasks, which provided us with information about knowledge on the main
branches of the fuel and energy complex, students’ understanding of the
relationship between the enterprise and belonging to a particular industry of
Ukraine. Before completing the tasks of this series, respondents were provided
with detailed instructions, repeated as needed, and some students were
provided with examples. At the high level, 6 % of students completed the task
of systematization of previously acquired knowledge. 12 % of respondents
completed this task at a sufficient level: they identified the components of the
fuel and energy complex of Ukraine, its components. At the same time, some of
the respondents made their choices unconsciously. 61 % of high school
students provided answers that were incomplete (medium level). 10 % of
students refused to complete this task, arguing that there was no interest,
difficulty and complexity of the task.
The task of establishing the logical sequence (connection) in the
components of the agro-industrial complex of Ukraine was somewhat difficult in
terms of understanding the algorithm of execution. 19 % of students completed
the task at the initial level. 10 % left it unfulfilled, 2 % still tried to explain the value
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of the components. Students were unable to establish connections and
relationships between the proposed logical sequence components. 7 % constantly
sought help from teachers, needed control over task performance, misplaced
components. 16,7 % of students completed this task at a sufficient level. Children
almost independently, and in most cases correctly called the sequence of
arrangement of components, practically did not require additional explanations
from adults. No child has completed this task at the high level (0 %).
In order to identify the level of awareness of the knowledge gained, high
school students needed to classify or match the objects of national economy.
The completion of the second series of tasks for determining the level of
knowledge awareness showed that only 2 % of students did it consciously (high
level), 16 % made insignificant mistakes (sufficient level), 63 % did not
understand cause-effect relations without supervision and counseling of
teachers, 19 % of respondents completed this task at the initial level.
sufficient; 16;
16%

high; 2; 2%

initial; 19; 19%

medium; 63;
63%

Fig. 3. Chart with indicators of the levels of socio-economic knowledge
formation in terms of awareness
The use of knowledge is defined by didactists as one of the
characteristics that reflect the quality of the knowledge obtained. In the
framework of our study, mentally retarded high school students were offered
the task of completing tables, identifying economic links between Ukrainian
industries, reading and analyzing geographical maps of the atlas.
This series of tasks did not cause significant difficulties for 21 % of
students: the children quickly understood the sequence of their
implementation, gave correct answers, did not require pedagogical support. 33
% of students used the knowledge they received with little reliance on the help
of adults, understood the requirements made to them, provided correct
answers. However, there were students (5 %) who did not perform the tasks
due to increased fatigue of children, did not understand the instructions of
step-by-step tasks, even after repeated explanations by their instructor – 5 %.
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The data obtained from the processing of children’s responses to this
series of tasks indicate that a small number of schoolchildren (26,8 %) have
knowledge of socio-economic content at a sufficient level, understand their
purpose, operate them, correctly apply them in practice. In turn, the majority
of students (47,6 %) require the use of individual methods of teaching, detailing
algorithms for completing tasks, strengthening the work of teachers in the
formation of awareness of knowledge of socio-economic content in the study
of some topics.
sufficient ; 16;
16%

high; 2; 2%

initial; 19; 19%

medium; 63;
63%

Fig. 4. Chart with indicators of the levels of socio-economic knowledge
formation in terms of efficiency
Our study, aimed at identifying the levels of socio-economic knowledge
formation in students with mental retardation in terms of completeness,
correctness, awareness and efficiency, shows that 17,7 % of students who
participated in the survey have I (initial) level of knowledge. 53,6 % of students
who were able to reproduce part of the learning material without disclosing
cause-effect relations, to give indistinct characteristics of geographical objects,
to fulfill partially the tasks of practical content (on filling outline maps, drawing
up schemes) with the help of teachers, correspond to II (medium) level of
knowledge formation. 19 % of respondents have III (sufficient) level of socioeconomic content knowledge formation. The students demonstrated
knowledge and understanding of the basic provisions of the learning material
in accordance with the requirements of the current program. The students’
answers were partly correct, but they lacked awareness. The students
demonstrated their ability to use cartographic material. Attempts were made
to analyze, compare, and draw elementary conclusions.
A small number of students (8,6 %) corresponded to IV (high) level of
knowledge formation. It can be stated that the students demonstrated the socioeconomic knowledge at the sufficient level, and under the guidance of the teacher
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applied them to solve familiar standard situations; tried to explain the causeeffect relations in nature and national economy, and give examples of the
interaction between nature and man; had a sufficient level of using geographical
nomenclature and map; independently performed tasks that required efficiency
and awareness, new tasks were performed with little help from the teacher.
Conclusions. Substantiation of the methodology and organization of the AS
of the study provided the opportunity to select tasks that correspond to diagnostic
criteria and indicators that allowed to obtain baseline data to determine
qualitative characteristics of knowledge of socio-economic content in students
with intellectual disabilities. The results of our study confirm the need to study the
specifics of the use of methods, forms, tools and techniques for the formation of
socio-economic knowledge in students with intellectual disabilities during the
study of the course “Geography of Ukraine” (Grade 9), professional training and
readiness of teachers of special schools to work in this direction.
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АНОТАЦІЯ
Скиба Тетяна. Вивченнѐ стану сформованості соціально-економічних знань у
дітей з порушеннѐми інтелектуального розвитку (F-70)
У статті проаналізовано роботи науковців з питань методології та
методики педагогічних досліджень, їх організації й обробки отриманих результатів,
окремих аспектів формуваннѐ знань соціально-економічного змісту учнів із
особливими освітніми потребами.
Подано сутнісні характеристики компонентів категорії «знаннѐ» відповідно
до критеріїв оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів із порушеннѐм
інтелектуального розвитку (F-70) та змісту діячих навчальних програм з географії
длѐ спеціальних шкіл длѐ розумово відсталих учнів.
Длѐ кожної зі складових показника «знаннѐ» (повнота, правильність,
усвідомленість, діювість) визначено й описано чотири рівні (початковий, середній,
достатній, високий) сформованості соціально-економічних знань. Здійснена
характеристика основних критеріїв дослідженнѐ.
Описано організація і методику проведеннѐ педагогічного експерименту,
надано ѐкісну характеристику контингенту респондентів, визначено перелік
закладів загальної середньої освіти.
Наведено приклади діагностичних завдань, ѐкі дозволили отримати вихідні дані
длѐ визначеннѐ ѐкісних характеристик знань соціально-економічного змісту в учнів із
порушеннѐми інтелектуального розвитку в межах вивченнѐ курсу «Географіѐ України»
(9 клас). Так, виѐвленнѐ фактичного стану наѐвності знань за показниками правильності, повноти, усвідомленості та діювості здійснявалосѐ на основі аналізу завдань
відкритого й закритого типів, виконаннѐ ѐких передбачало обрати одну правильну
відповідь на поставлене запитаннѐ, дати визначеннѐ понѐттѐ, заповнити таблиця,
скласти схему, заповнити контурну карту, установити взаюмозалежні зв’ѐзки.
Здійснено аналіз ѐкості виконаннѐ завдань учнѐми, наведено середні показники
рівнів сформованості знань соціально-економічного змісту за такими
компонентами, ѐк: правильність, повнота, усвідомленість та діювість.
Аналіз отриманих результатів дозволив констатувати необхідність вивченнѐ
питаннѐ специфіки використаннѐ вчителѐми географії спеціальних шкіл методів, форм,
засобів та прийомів формуваннѐ соціально-економічних знань в учнів із порушеннѐми
інтелектуального розвитку під час вивченнѐ курсу «Географіѐ України» (9 клас), професійної підготовки та готовності педагогічних працівників до роботи в даному напрѐмі.
Ключові слова: розумово відсталі учні, соціально-економічні знаннѐ, повнота
знань, усвідомленість, діювість знань, констатувальний етап дослідженнѐ.

РЕЗЮМЕ
Скиба Татьяна. Изучение состоѐниѐ сформированности социальноэкономических знаний у детей с нарушениѐми интеллектуального развитиѐ (F-70).
В статье даётсѐ характеристика составлѐящих компонентов категории
«знание» в соответствии с критериѐми оцениваниѐ учебных достижений по географи
длѐ учащихсѐ с нарушениѐми интеллектуального развитиѐ (F-70). Определены и
охарактеризованы основные условиѐ исследованиѐ уровней сформированности
социально-экономических знаний учащихсѐ по таким составлѐящим, как:
правильность, полнота, осознанность, действенность. Приведены примеры
диагностических заданий, адекватных критериѐм и показателѐм, которые позволили
получить исходные данные длѐ определениѐ качественных характеристик знаний
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социально-экономического содержаниѐ у учащихсѐ с нарушениѐми интеллектуального
развитиѐ в рамках изучениѐ курса «Географиѐ Украины» (9 класс).
Ключевые слова: умственно отсталые учащиесѐ, социально-экономические
знаниѐ, полнота знаний, осознанность, действенность знаний, констатируящий
этап исследованиѐ
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СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ОСВІТИ
У статті представлено розроблену автором модель вихованнѐ дітей
дошкільного віку із затримкоя психічного розвитку в спеціальних закладах освіти, ѐка
вклячаю реалізація послідовно структурованих компонентів (цільовий, теоретикометодологічний, змістово-процесуальний та оцінно-результативний блоки), змістове
наповненнѐ ѐких уточняю інформаційний образ процесу, що моделяютьсѐ. Запропонована модель покликана забезпечити безперервність процесу вихованнѐ дошкільників
із затримкоя психічного розвитку в спеціальних закладах освіти. Доведено, що виховна
робота з дітьми дошкільного віку ю обов’ѐзковоя складовоя освітнього процесу в
спеціальному закладі освіти. Цей вид педагогічної діѐльності використовуютьсѐ длѐ
створеннѐ середовища, необхідного длѐ всебічного розвитку дитини.
Ключові слова: вихованнѐ, вихованість, діти дошкільного віку, затримка
психічного розвитку, спеціальний заклад освіти, модель вихованнѐ.

Постановка проблеми. Виховна робота з дітьми із затримкоя
психічного розвитку надзвичайно актуальна в сучасному світі, оскільки в
даний час спостерігаютьсѐ збільшеннѐ числа дітей із проблемами в
психічному розвитку, більшість із них відчуваять труднощі в адаптації та
соціалізації, у засвоюнні програми закладу дошкільної освіти (ЗДО). Одна з
важливих проблем освіти сьогодні – розвиток нових підходів у виховній
роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП). Увага до проблем
виховної роботи з дітьми з ООП з боку держави, що проѐвлѐютьсѐ в
законодавчих актах, спрѐмованих на всебічну допомогу таким дітѐм,
створеннѐ необхідних умов длѐ постійного розвитку й удосконаленнѐ
виховного процесу в закладі дошкільної освіти, а також здійсненнѐ закладом
дошкільної освіти соціального замовленнѐ батьків (законних представників)
на вихованнѐ й навчаннѐ дітей з ООП, ю мотиваціюя до пошуку доцільних
форм і методів виховної роботи з дітьми з ООП у закладі дошкільної освіти.
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Дитина з ООП, ѐк і всі діти, у своюму розвитковві спрѐмована на освоюннѐ
соціального досвіду, соціалізація, вкляченнѐ в життѐ суспільства. Однак
шлѐх, ѐкий вона повинна пройти длѐ цього, значно відрізнѐютьсѐ від
загальноприйнѐтого. Як показую практика, дітѐм із особливими освітніми
потребами не підходить загальноосвітнѐ програма закладу дошкільної освіти.
Не можна не погодитисѐ, що і вихователі, і спеціалісти закладу дошкільної
освіти стикаятьсѐ з великоя кількістя проблем щодо організації освітнього
процесу, у межах ѐкого здійсняютьсѐ виховна робота.
Відтак, на підставі всього вищесказаного можемо стверджувати, що
доцільність розглѐду питаннѐ вихованнѐ дітей дошкільного віку з
особливими освітніми проблемами не викликаю сумнівів та зумовляютьсѐ
необхідністя розв’ѐзаннѐ суперечності між необхідністя виховної роботи з
дітьми в ЗДО з урахуваннѐм особливих освітніх потреб та недостатністя
методичного забезпеченнѐ зазначеного процесу.
Як показуять комплексні дослідженнѐ, більшу частину дітей, ѐкі
зазнаять труднощів у вихованні, складаять діти із затримкоя психічного
розвитку, ѐкі за ступенем сформованості деѐких психічних функцій не
відповідаять своюму вікові, а ѐк би перебуваять на більш ранніх стадіѐх
розвитку. Відтак, зросла необхідність розробки питань вихованнѐ дітей
дошкільного віку із ЗПР порівнѐно з дітьми, ѐкі нормально розвиваятьсѐ.
Збільшеннѐ числа таких дітей відзначаютьсѐ в усьому світі, тому проблема
труднощів у вихованні стала одніюя з актуальних психолого-педагогічних
проблем сьогоденнѐ.
Аналіз актуальних досліджень. В останні роки обговореннѐ проблем
та спеціальної школи характеризуютьсѐ посиленоя увагоя держави, учених
до учнів, ѐкі відчуваять стійкі труднощі у вихованні та в адаптації до
соціального оточеннѐ. У центрі уваги науковців значне місце посідаять
проблеми організації процесу вихованнѐ дітей з особливими освітніми
потребами. Питаннѐ ефективної організації процесу вихованнѐ дітей із
порушеннѐми психофізичного розвитку стали предметом досліджень таких
науковців, ѐк А. Бюлкін, В. Бондар, М. Буфетов, О. Вержиховська,
Л. Виготський, А. Висоцька, В. Воронкова, І. Дмитріюва,О. Дьѐчков,
Г. Дульнюв, І. Єременко, М. Земцова, С. Зиков, О. Коган, М. Козленко,
І. Колесник, В. Левицький, В. Липа, О. Лѐшенко, В. Мачихіна, С. Миронова,
В. Синьов, О. Хохліна та ін. Ученими визначено основні принципи,
завданнѐ, форми й методи вихованнѐ, виокремлено основні напрѐми
виховної роботи (моральне, трудове, фізичне, естетичне та ін.),
запропоновано рекомендації щодо організації роботи з дітьми тощо.
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Дидактичні та методичні засади спеціальної освіти розумово
відсталих дошкільників вивчали Г. Блеч, І. Бобренко, А. Висоцька,
І. Гладченко, Н. Макарчук, А. Міненко, С. Трикоз, О. Чеботарьова.
Отже, у теорії та практиці спеціальної педагогіки відчуваютьсѐ нестача
необхідних напрацявань із проблеми вихованнѐ дітей дошкільного віку з
особливими освітніми потребами, зокрема із затримкоя психічного розвитку.
У зв’ѐзку з цим у даній статті ми поставили за мету розробити
структурно-логічну модель вихованнѐ дітей дошкільного віку з особливими
освітніми потребами, зокрема із затримкоя психічного розвитку, у
спеціальних закладах освіти.
Методи дослідження. У даній статті длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети
використано такі методи, ѐк: теоретичні (аналіз психологічної, педагогічної,
методичної літератури за проблемоя дослідженнѐ длѐ виѐвленнѐ сутності
основоположних понѐть; порівнѐннѐ, узагальненнѐ й систематизаціѐ
матеріалів длѐ розробки моделі вихованнѐ дітей дошкільного віку з
особливими освітніми потребами в спеціальних закладах дошкільної освіти).
Виклад основного матеріалу. У науковій літературі поширеним ю
розуміннѐ понѐттѐ «вихованнѐ» запропоноване О. Петровським та
М. Ярошевським, ѐкі трактуять означений термін ѐк діѐльність із метоя
передачі новим поколіннѐм суспільно-історичного досвіду, планомірний і
цілеспрѐмований вплив на свідомість і поведінку лядини з метоя
формуваннѐ відповідних установок, понѐть принципів, ціннісних оріюнтацій,
що забезпечую необхідні умови длѐ її розвитку, підготовки до суспільного
життѐ та трудової діѐльності (Петровський та Ярошевський, 1996).
На думку О. Вержиховської та І. Рудзевича, вихованнѐ передбачаю
«формуваннѐ особистості» у двох аспектах:
1. З поглѐду психології, формуваннѐ особистості ѐк процес і результат
її розвитку, формуваннѐ особистості, виѐвленнѐ того, що ю наѐвне,
експериментально виѐвлене, досліджене і що може бути в особистості, ѐка
розвиваютьсѐ в умовах цілеспрѐмованого впливу. Як бачимо,
психологічний підхід вклячаю діагностичний.
2. Формуваннѐ особистості ѐк цілеспрѐмоване вихованнѐ
особистості, ѐке виходить із потреб суспільства. З поглѐду педагогіки – це
те, що ю і ѐк повинно бути сформовано в особистості, щоб вона відповідала
соціально зумовленим вимогам, ѐкі висуваю до неї суспільство. Отже,
педагогічний підхід вклячаю цілеспрѐмований, систематичний вплив,
спеціально організовану діѐльність по формування особистості дитини
(Вержиховська та Рудзевич, 2016).
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Переконані, що у виховному процесі відбуваютьсѐ розвиток
загальнолядських цінностей, ѐкі виступаять результатами життювої
педагогіки, набутими кількома поколіннѐми народу.
У спеціальній освіті вихованнѐ розглѐдаютьсѐ ѐк цілеспрѐмований
організований
процес
педагогічної
допомоги
в
соціалізації,
соціокультурному вкляченні й соціальному адаптуванні лядини з
обмеженими можливостѐми життюдіѐльності.
Погоджуюмосѐ з думкоя Н. Назарової, ѐка констатую, що лядина з
обмеженими можливостѐми, ѐк і всі інші ляди, у своюму розвиткові
спрѐмована на освоюннѐ соціального досвіду, соціалізація, вкляченнѐ в
життѐ суспільства. Однак, фізичні та психічні вади зміняять розвиток
зростаячої лядини. Обмеженнѐ можливостей – це інтегральна зміна
особистості в цілому. Тому длѐ вирішеннѐ освітнього завданнѐ такій лядині
необхідно не тільки особливим чином освоявати власні загальноосвітні
програми, а й формувати й розвивати навички соціального адаптуваннѐ:
- оріюнтуваннѐ в просторі й часі, самообслуговуваннѐ й соціальнопобутова оріюнтаціѐ, різні форми комунікації, свідома регулѐціѐ власної
поведінки в суспільстві, фізична й соціальна мобільність;
- заповненнѐ недоліків знань про навколишній світ, пов’ѐзані з
обмеженнѐм можливостей;
- розвиток потребнісно-мотиваційної, емоційно-вольової сфер;
- формуваннѐ й розвиток здібностей до максимально незалежного життѐ
в суспільстві;
- виробленнѐ активної та оптимістичної життювої позиції (Назарова, 2009).
На основі аналізу наукової літератури з досліджуваної проблеми
можемо стверджувати, що в спеціальній педагогіці вихованнѐ –
цілеспрѐмована соціальна взаюмодіѐ, змістом ѐкої ю спеціальна педагогічна
допомога лядині з обмеженими можливостѐми життюдіѐльності в її
розвитку, соціалізації, освоюнні нея діячих соціокультурних норм і
цінностей, у соціокультурному вкляченні, сприѐннѐ їй у досѐгненні
властивого звичайній лядині способу життѐ.
Розглѐнемо декілька визначень понѐттѐ «виховна робота».
Г. Коджаспірова розглѐдаю виховну роботу ѐк цілеспрѐмовану діѐльність з
організації життюдіѐльності дітей, метоя ѐкої ю створеннѐ умов длѐ
повноцінного розвитку особистості (Коджаспирова та Каджаспиров, 2003).
Виховна робота передбачаю вибір форм і методів вихованнѐ дітей відповідно
до поставлених виховних задач і сам процес їх реалізації (Новотворцева,
2006). Виховна робота – це професійна діѐльність педагогів, спрѐмована на
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створеннѐ умов розвитку й саморозвитку дитини (Веракса та ін., 2014).
У зв’ѐзку з цим зауважимо, що виховна робота з дітьми дошкільного
віку в закладах спеціальної освіти ю процесом складним і багатоаспектним.
До того ж, вихованнѐ, на нашу думку, ю обов’ѐзковоя складовоя
освітнього процесу дітей із затримкоя психічного розвитку. Незаперечним
ю факт, що оптимізаціѐ процесу вихованнѐ дітей із затримкоя психічного
розвитку в закладах спеціальної освіти може бути здійснена з
використаннѐм відповідної моделі. З ціюя метоя нами розроблено
структурно-логічна модель вихованнѐ таких дітей, основними
структурними елементами ѐкої ю цільовий, теоретико-методологічний,
змістово-процесуальний та оцінно-результативний блоки (див. рис. 1).
Цільовий блок моделі передбачаю визначеннѐ мети вихованнѐ дітей
із затримкоя психічного розвитку в закладах спеціальної освіти, що
полѐгаю, передусім, у створенні сприѐтливих соціально-педагогічних умов
длѐ максимального розвитку дитини, розкриттѐ її здібностей і
самореалізації; забезпеченнѐ почуттѐ психологічної захищеності.
Мета вихованнѐ дітей дошкільного віку із затримкоя психічного
розвитку в закладах спеціальної освіти конкретизуютьсѐ в низці завдань, що
відображаять основні напрѐми діѐльності закладу в означеній сфері, а саме:
- зміцненнѐ фізичного та психічного здоров’ѐ дітей, розвиток рухової
активності, вихованнѐ гігіюнічної культури, залученнѐ до цінностей
здорового способу життѐ;
- розвиток гуманістичного спрѐмуваннѐ ставленнѐ дітей до світу (соціального, рукотворного, природного), вихованнѐ культури спілкуваннѐ,
доброзичливості, емоційної чуйності, дружніх взаюмини, прагненнѐ до
співпраці, взаюмодії з однолітками та близькими дорослими;
- розвиток пізнавальної активності, допитливості, прагненнѐ дітей до експериментуваннѐ (з предметами, природними об’юктами) й дослідженнѐ;
- уміннѐ вести спостереженнѐ, порівнѐннѐ, аналіз, користуватисѐ схемами,
моделѐми й поопераційними картами, що відображаять послідовність
дій дитини в різних видах діѐльності;
- збагаченнѐ кругозору дітей, поглибленнѐ й диференціяваннѐ уѐвленнѐ
про світ;
- розвиток ініціативи й самостійності дітей у діѐльності, пізнанні та
спілкуванні, неухильному розширенні сфери самостійних дій, збагаченнѐ
особистого суб’юктного досвіду кожної дитини;
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ЦІЛЬОВИЙ БЛОК
Мета: створеннѐ сприѐтливих соціально-педагогічних умов длѐ максимального
розвитку дитини, розкриттѐ її здібностей і самореалізації; забезпеченнѐ почуттѐ
психологічної захищеності
Завдання
зміцненнѐ фізичного та психічного здоров’ѐ дітей, розвиток рухової активності,
вихованнѐ гігіюнічної культури, залученнѐ до цінностей здорового способу життѐ;
розвиток гуманістичного спрѐмуваннѐ ставленнѐ дітей до світу (соціального,
рукотворного, природного), вихованнѐ культури спілкуваннѐ, доброзичливості,
емоційної чуйності, дружніх взаюмини, прагненнѐ до співпраці, взаюмодії з
однолітками та близькими дорослими;
розвиток пізнавальної активності, допитливості, прагненнѐ дітей до
експериментуваннѐ (з предметами, природними об’юктами) й дослідженнѐ;
уміннѐ вести спостереженнѐ, порівнѐннѐ, аналіз, користуватисѐ схемами,
моделѐми й поопераційними картами, що відображаять послідовність дій дитини в
різних видах діѐльності;
збагаченнѐ кругозору дітей, поглибленнѐ й диференціяваннѐ уѐвленнѐ про світ;
розвиток ініціативи й самостійності дітей у діѐльності, пізнанні та спілкуванні,
неухильному розширенні сфери самостійних дій, збагаченнѐ особистого суб’юктного
досвіду кожної дитини

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК
Методологічні підходи
системний, діѐльнісний, особистіснооріюнтований, філософськоантропологічний, синергетичний

Принципи
загальні;
специфічні

ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК
Методи вихованнѐ

Форми вихованнѐ

Напрѐми вихованнѐ

ОЦІННО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК
Критерії вихованості: ставленнѐ до суспільства; ставленнѐ до праці;
ставленнѐ до лядей; ставленнѐ до себе та ставленнѐ до культури
Показники критеріїв: ставленнѐ до суспільства (обов’ѐзок і відповідальність,
бережливість); ставленнѐ до праці (дисциплінованість, відповідальне ставленнѐ
до навчаннѐ, ставленнѐ до суспільної корисної праці (працелябність)); ставленнѐ
до лядей (колективізм і товариськість, толерантність, доброта й чуйність,
чесність і правдивість); ставленнѐ до себе (простота і скромність); ставленнѐ до
культури (культурний рівень)

Рівні вихованості: низький, середній, високий
Результат: високий рівень вихованості дошкільників із ЗПР у СЗО

Рис. 1. Модель вихованнѐ дітей дошкільного віку із ЗПР у СЗО
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можливість длѐ творчого самовираженнѐ в різних видах дитѐчої
діѐльності (в іграх, театральній, музичній, комунікативній, мовній
діѐльності) відповідно до інтересів і схильностей дітей;
- збагаченнѐ естетичних почуттів і вражень дітей, інтересу до музики,
мистецтва, художньої літератури;
- розвиток мовної культури, уміннѐ граматично правильно, зв’ѐзно
й виразно передавати в мові власні думки, прагненнѐ до
взаюморозуміннѐ в спілкуванні з дорослими й однолітками.
Длѐ розв’ѐзаннѐ цих завдань таким дітѐм необхідно формувати й
розвивати навички соціального адаптуваннѐ: самообслуговуваннѐ та
соціально-побутову оріюнтація, різні форми комунікації, свідоме
регуляваннѐ власної поведінки в суспільстві, фізичну й соціальну
мобільність. Виховна робота з дітьми із затримкоя психічного розвитку
зачіпаю всі моменти життюдіѐльності дитини в спеціальному закладі
дошкільної освіти та здійсняютьсѐ відповідно до робочої програми
закладу, адаптованої длѐ даної категорії дітей.
Характеризуячи теоретико-методологічний блок моделі вихованнѐ
дітей дошкільного віку із затримкоя психічного розвитку в спеціальних
закладах освіти, зауважимо, що в сучасній науково-методичній літературі з
теорії вихованнѐ пропонуютьсѐ використовувати в педагогічній діѐльності
такі методологічні підходи: системний, діѐльнісний, особистіснооріюнтований, філософсько-антропологічний, синергетичний та ін.
Сутність системного підходу полѐгаю в тому, що він ю методологічноя
оріюнтаціюя в діѐльності, у ѐкій об’юкт пізнаннѐ або перетвореннѐ
розглѐдаютьсѐ ѐк система. Використаннѐ системного підходу в процесі
вихованнѐ дошкільників передбачаю застосуваннѐ спеціальних понѐть і
методів, дотриманнѐ певних принципів.
Сутність вихованнѐ з точки зору діѐльнісного підходу полѐгаю в тому,
що в центрі уваги знаходитьсѐ не просто діѐльність, а спільна діѐльність
дітей і дорослих із реалізації разом вироблених цілей і завдань. Педагог не
передаю готові зразки моральної та духовної культури, а створяю, вироблѐю
їх разом із вихованцѐми. Спільний пошук цінностей, норм і законів життѐ в
процесі діѐльності і становить зміст виховного процесу, що реалізуютьсѐ в
контексті діѐльнісного підходу. Виховний процес в аспекті діѐльнісного
підходу виходить з необхідності проектуваннѐ, конструяваннѐ та
створеннѐ ситуацій виховуячої діѐльності.
Під особистісно-оріюнтованим підходом прийнѐто розуміти
методологічну оріюнтація у виховній діѐльності, що дозволѐю за
-
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допомогоя опори на систему взаюмопов’ѐзаних понѐть, ідей і способів дій
забезпечувати й підтримувати процеси самопізнаннѐ, самореалізації
особистості дитини, розвитку її неповторної індивідуальності.
Філософсько-антропологічний
підхід
відкриваю
можливість
вихованнѐ дитини співвіднести з її реальним життѐм, духовним буттѐм, а
не підмінѐти «тренуваннѐм» за допомогоя внесеннѐ в реальне життѐ
штучно створяваних ситуацій, заходів.
Синергетичний підхід – це методологічна оріюнтаціѐ у виховній
діѐльності, що передбачаю застосуваннѐ сукупності ідей, понѐть і методів у
дослідженні й управлінні відкритими нелінійними системами, що
самоорганізуятьсѐ, прикладом ѐкої може виступати дитѐчий колектив ѐк
керована, відрита, нелінійна, система, ѐка самоорганізовуютьсѐ.
Таким чином, можна констатувати, що симбіоз вищеназваних
підходів взаюмодоповняю один одного та сприѐю цілісному вивчення
проблеми дослідженнѐ.
У межах теоретико-методологічного блоку також окреслено основні
принципи, ѐкими повинен керуватись у своїй діѐльності вихователь
спеціального закладу дошкільної освіти. Вихованнѐ дітей дошкільного віку
із ЗПР у спеціальних закладах освіти реалізовуютьсѐ на основі сукупності
загальних та специфічних принципів, що відображаять закономірності
цілісного освітнього процесу та особливості даного напрѐму роботи.
До перших належать: науковість, цілеспрѐмованість, систематичність
і послідовність; взаюмодіѐ загального, особливого та індивідуального у
змісті та методах вихованнѐ; свідомість, активність тощо.
До специфічних принципів віднесено:
1. Формуваннѐ особистості дошкільника на основі вивченнѐ
особливостей розвитку дитини та колективу, у ѐкому вона перебуваю. У
процесі вихованнѐ вихователь маю спиратисѐ на розуміннѐ особистості
дитини із затримкоя психічного розвитку з урахуваннѐм закономірностей її
психічного розвитку;
2. Поюднаннѐ роботи щодо формуваннѐ соціально ціннісних
особистісних ѐкостей із корекційноя роботоя. Робота щодо формуваннѐ
особистісних ѐкостей дошкільника із ЗПР повинна поюднуватисѐ з
корекційноя роботоя, що спрѐмована на виправленнѐ тих недоліків
характеру й поведінки, ѐкі виникли в результаті недосконалого й
неповноцінного життювого досвіду.
3. Оріюнтаціѐ корекційно-виховної роботи на подоланнѐ соціальних і
психологічних наслідків затримки психічного розвитку. У процесі
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корекційно-виховної роботи педагог повинен спрѐмовувати увагу не тільки
на специфіку розладів у розвиткові певного дошкільника, але й на
подоланнѐ соціальних і психологічних наслідків розладу.
4. Урахуваннѐ специфіки процесу вихованнѐ дітей із затримкоя
психічного розвитку. З оглѐду на стан розвитку дитини перед нея повинні
ставитись такі завданнѐ, що ю доступними дошкільникам і водночас
вимагаять від них мобілізації всіх їхніх потенційних можливостей.
5. Визначеннѐ основним об’юктом процесу вихованнѐ формуваннѐ
соціальної поведінки дошкільника. У процесі вихованнѐ важливо
забезпечити не лише засвоюннѐ дитиноя соціального досвіду, але й
перетвореннѐ його на власні цінності, установки, оріюнтації.
6. Урахуваннѐ особливостей установок, що регуляять загальну спрѐмованість соціальної поведінки особистості. У процесі вихованнѐ дошкільників із затримкоя психічного розвитку необхідно формувати в них певну
систему ставлень до довкіллѐ на основі організації практики певних стосунків
у колективі, дотримуячись вимоги врахуваннѐ особливостей установок, що
регуляять загальну спрѐмованість соціальної поведінки особистості.
7. Реалізаціѐ комплексного підходу до розвитку дитини. Суттювоя
вимогоя до змісту виховної роботи ю реалізаціѐ комплексного підходу до
формуваннѐ та розвитку підростаячої особистості. Це зумовляю
необхідність урахуваннѐ цілісного характеру особистості та інтенсивного
впливу на всі її сторони.
Змістово-процесуальний блок моделі вихованнѐ дітей дошкільного
віку із затримкоя психічного розвитку в спеціальних закладах освіти
містить напрѐми, методи та форми вихованнѐ дітей даної категорії.
Напрѐми виховної роботи в спеціальних закладах дошкільної освіти
класифікуять за різноя основоя. Найбільш узагальнена класифікаціѐ
вклячаю в себе розумове, моральне, трудове, художньо-естетичне,
правове вихованнѐ та фізичний розвиток.
До основних завдань морального вихованнѐ належать такі: гуманні
відносини між дітьми й дорослими шлѐхом виконаннѐ елементарних
правил життѐ, дбайливого ставленнѐ до оточуячих та близьких лядей,
доброзичливості та чуйності; формуваннѐ культури поведінки та
працьовитості; формуваннѐ патріотичних почуттів.
У дитѐчому садку трудове вихованнѐ полѐгаю в ознайомленні дітей із
працея дорослих, у залученні дітей до доступної їм трудової діѐльності.
Програмоя длѐ дошкільників із затримкоя психічного розвитку виділені
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чотири види трудової діѐльності: самообслуговуваннѐ, господарськопобутова працѐ, працѐ в природі й ручна працѐ.
Фізичний розвиток дошкільників із ЗПР спрѐмований на
вдосконаленнѐ функцій організму дитини, що формуютьсѐ, повноцінний
розвиток основних рухів, різноманітних рухових навичок, удосконаленнѐ
тонкої ручної моторики. Метоя фізичного розвитку ю формуваннѐ в дітей
основ здорового способу життѐ.
Художньо-естетичне вихованнѐ передбачаю: розвиток передумов
ціннісно-смислового сприйнѐттѐ й розуміннѐ світу природи, творів мистецтва;
становленнѐ естетичного ставленнѐ до навколишнього світу; формуваннѐ
елементарних уѐвлень про види мистецтва; сприйнѐттѐ музики, художньої
літератури, фольклору; стимуляваннѐ співпереживаннѐ персонажам
художніх творів; реалізація самостійної творчої діѐльності дітей.
Правове вихованнѐ дошкільників із ЗПР у спеціальних закладах
освіти передбачаю: формуваннѐ знань дітей про свої права та обов’ѐзки;
оцінку власної поведінки й поведінки інших лядей з точки зору норм
права; оперуваннѐ правовими знаннѐми у своїй поведінці й реалізаціѐ
правової поведінки в різних видах діѐльності; сформованість ѐкостей
самоконтроля, самооцінки результатів діѐльності; уміннѐ дотримуватисѐ
заборони й виконувати обов’ѐзки.
Методи виховної роботи з дітьми із ЗПР маять своя специфіку:
- оскільки дітѐм із ЗПР властива низька ступінь стійкості уваги, то
необхідно спеціально організовувати й направлѐти увагу дітей; їм корисні
вправи, ѐкі розвиваять усі форми уваги;
- такі діти потребуять великої кількості проб длѐ того, щоб освоїти
спосіб діѐльності, тому необхідно дати дитині можливість діѐти в одних і
тих самих умовах;
- оскільки складні інструкції їм не доступні, необхідно дробити
завданнѐ на короткі відрізки та пред’ѐвлѐти їх дитині поетапно,
формуляячи завданнѐ чітко й конкретно;
- з оглѐду на те, що високий ступінь виснаженнѐ дітей із ЗПР може
привести до стомленнѐ або ж до зайвого порушеннѐ, небажано
продовжувати діѐльність післѐ настаннѐ стомленнѐ.
Найбільш доступними й ефективними длѐ дітей дошкільного віку із ЗПР
вважаятьсѐ практично-діюві методи вихованнѐ: привчаннѐ, вправа,
проблемні ситуації, ігри, ручна працѐ, образотворча й художнѐ діѐльність. Ці
методи рекомендуютьсѐ поюднувати з різними інформаційними методами
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(бесіда, дитѐча художнѐ література, енциклопедії, екскурсії, приклади з
оточуячого життѐ, у тому числі особистий приклад дорослого та ін.).
Виховна робота в спеціальних закладах освіти з дошкільниками із
ЗПР здійсняютьсѐ через такі форми, ѐк: безпосереднѐ освітнѐ діѐльність,
безпосереднѐ діѐльність у режимних моментах, ігри, самостійна діѐльність
дітей (художнѐ, трудова, рухова, дослідницька, продуктивна тощо),
індивідуальна діѐльність, екскурсії, проектна діѐльність та ін.
Оцінно-результативний блок моделі вихованнѐ дітей дошкільного
віку із ЗПР охопляю критерії вихованості, відповідні показники, рівні.
Принагідно зазначимо, що під вихованістя в педагогіці розуміять
комплексну властивість особистості, ѐка характеризуютьсѐ наѐвністя та
ступенем сформованості соціально цінних ѐкостей і властивостей, що
відображаять усебічність її розвитку (Мойсеяк, 2001).
Серед основних критеріїв вихованості дошкільників визначено такі:
ставленнѐ до суспільства; ставленнѐ до праці; ставленнѐ до лядей;
ставленнѐ до себе та ставленнѐ до культури.
Відповідно, до показників критерія ставленнѐ до суспільства
віднесено: обов’ѐзок і відповідальність, бережливість; показники критерія
ставленнѐ до праці вклячаять дисциплінованість, відповідальне ставленнѐ
до навчаннѐ, ставленнѐ до суспільної корисної праці (працелябність);
критерій ставленнѐ до лядей характеризуятьсѐ такими показниками, ѐк
колективізм і товариськість, толерантність, доброта й чуйність, чесність і
правдивість; до критерія ставленнѐ до себе належить показник простота і
скромність; останній критерій ставленнѐ до культури визначаютьсѐ
показником культурного рівнѐ (рис. 2).
На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначено рівні
вихованості дітей дошкільного віку із ЗПР: високий, середній, низький.
Високий рівень вихованості – наѐвність стійкої та позитивної
самостійності в діѐльності й поведінці порѐд із проѐвом активної
громадської, громадѐнської позиції.
Середній рівень вихованості – властиві самостійність, проѐви самореалізації та самоорганізації, хоча громадська позиціѐ ще не проѐвлѐютьсѐ.
Низький рівень вихованості – видаютьсѐ слабким, ще нестійким
досвідом позитивної поведінки, що регуляютьсѐ в основному вимогами
старших та іншими зовнішніми стимулами й збудниками, при цьому
самоорганізаціѐ й саморегулѐціѐ ситуативні.
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Ставленнѐ до суспільства

Обов’ѐзок і відповідальність
Бережливість

Дисциплінованість
Ставленнѐ до праці

Відповідальне ставленнѐ до навчаннѐ
Ставленнѐ до суспільної корисної праці
Колективізм і товариськість

Ставленнѐ до лядей
Толерантність, доброта, чуйність
Чесність і правдивість

Ставленнѐ до себе

Простота і скромність

Ставленнѐ до культури

Культурний рівень

Рис. 2. Критерії та показники визначеннѐ рівнѐ вихованості дітей
дошкільного віку із ЗПР
До того ж, вважаюмо за необхідне зазначити, що спеціальний
освітній процес длѐ дітей дошкільного віку із ЗПР повинен протікати в
спеціальних освітніх умовах, ѐкі передбачаять: освітню середовище
(комплекс умов, ѐкі забезпечуять розвиток дітей у дошкільній організації:
взаюмодіѐ учасників педагогічного процесу, розвивальне предметно
просторове середовище (частина освітнього середовища, що ѐвлѐю собоя
спеціально-організований простір, матеріали, обладнаннѐ длѐ розвитку
дітей дошкільного віку відповідно до їх психолого-педагогічних
характеристик), зміст дошкільної освіти); організаційне забезпеченнѐ
(нормативно-правове забезпеченнѐ; організаціѐ різних форм навчаннѐ в
спеціальних закладах дошкільної освіти; фінансові умови, інформаційне
забезпеченнѐ);
матеріально-технічне
забезпеченнѐ
(навчальнометодичний комплект, обладнаннѐ, оснащеннѐ відповідно до вікових та
індивідуальних особливостей дітей, санітарно-епідеміологічних вимог,
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вимог пожежної безпеки); програмно-методичне забезпеченнѐ (навчальні
плани та програми, методичні посібники, дидактичні матеріали);
психолого-педагогічне забезпеченнѐ (повага дорослих до лядської гідності
дітей, формуваннѐ й підтримка їх позитивної самооцінки, впевненості у
власних можливостѐх і здібностѐх; використаннѐ у виховно-освітній
діѐльності форм і методів роботи з дітьми, ѐкі відповідаять їх віковим та
індивідуальним особливостѐм; побудова освітньої діѐльності на основі
взаюмодії дорослих із дітьми та оріюнтованої на інтереси й можливості
кожної дитини); кадрове забезпеченнѐ (посадовий склад і кількість
працівників, необхідних длѐ реалізації виховної роботи з урахуваннѐм
характеристик дітей із ЗПР; відповідність кваліфікаційним характеристикам
кваліфікацій педагогічних працівників).
Таким чином, виховна робота ю обов’ѐзковоя складовоя освітнього
процесу в дошкільній освітній організації. Цей вид педагогічної діѐльності
використовуютьсѐ длѐ створеннѐ середовища, необхідного длѐ всебічного
розвитку дитини.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
розроблена модель вихованнѐ дітей дошкільного віку із ЗПР у спеціальних
закладах освіти вклячаю реалізація послідовно структурованих компонентів,
змістове наповненнѐ ѐких уточняю інформаційний образ процесу, що
моделяютьсѐ. Запропонована модель покликана забезпечити безперервність
процесу вихованнѐ дошкільників із ЗПР у спеціальних закладах освіти.
Проведене дослідженнѐ показало, що проблема дослідженнѐ
процесу вихованнѐ дітей дошкільного віку із ЗПР у спеціальних закладах
освіти вимагаю подальшого наукового пошуку. Становить інтерес вивченнѐ
провідних тенденцій вихованнѐ дітей із ЗПР у зарубіжних країнах.
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РЕЗЮМЕ
Чистякова Ирина. Структурно-логическаѐ модель воспитанѐ детей дошкольного
возраста с задержкой психического развитиѐ в специальных учреждениѐх образованиѐ.
В статье представлена разработаннаѐ автором модель воспитаниѐ детей
дошкольного возраста с задержкой психического развитиѐ в специальных учебных
заведениѐх, котораѐ вклячает реализация последовательно структурированных
компонентов (целевой, теоретико-методологический, содержательно-процессуальный
и оценочно-результативный блоки), содержательное наполнение которых уточнѐет
информационный образ процесса, моделируемой системы. Предложеннаѐ модель
призвана обеспечить непрерывность процесса воспитаниѐ дошкольников с задержкой
психического развитиѐ в специальных учебных заведениѐх. Доказано, что
воспитательнаѐ работа с детьми дошкольного возраста с задержкой психического
развитиѐ ѐвлѐетсѐ обѐзательной составлѐящей образовательного процесса в
специальном учебном заведении. Этот вид педагогической деѐтельности используетсѐ
длѐ созданиѐ среды, необходимой длѐ всестороннего развитиѐ ребенка.
Ключевые слова: воспитание, воспитанность, дети дошкольного возраста,
задержка психического развитиѐ, специальное учреждение образованиѐ, модель
воспитаниѐ.

SUMMARY
Chystiakova Iryna. Structural-logical model of upbringing of preschool children with
special educational needs in special education institutions.
The article presents the model of preschool education of children with mental
retardation in special education institutions developed by the author, which includes
implementation of consistently structured components (target, theoretical-methodological,
content-procedural and evaluative-resultative units), the content of which clarifies
information image of the process that is being modeled. The proposed model aims to ensure
the continuity of the process of education of preschool children with mental retardation in
special education institutions. It is proved that educational work with preschool children is a
compulsory component of the educational process in the special education institution.
It is emphasized that special educational process for preschool children with mental
retardation should take place in special educational conditions, which include: educational
environment (set of conditions that ensure development of children in the preschool
education institution: interaction of participants in the pedagogical process, developmental
environment (part of the educational environment, which is a specially organized space,
materials, equipment for the development of preschool children in accordance with their
psychological and pedagogical characteristics), content of preschool education);
organizational support (regulatory and legal support; organization of various forms of
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education in special institutions of preschool education; financial conditions, information
support); material-technical support (educational-methodological provision, facilities,
equipment in accordance with the age and individual characteristics of children, sanitary and
epidemiological requirements, fire safety requirements); program-methodological support
(curricula, manuals, didactic materials); psychological-pedagogical support (respect of adults
for the human dignity of children, formation and maintenance of their positive self-esteem,
confidence in their own abilities; use in the educational and upbringing activity of forms and
methods of work with children that correspond to their age and individual characteristics;
construction of educational activity based on interaction of an adult with children and
focused on each child’s interests and capabilities); staffing (the number of employees
required to carry out educational work, taking into account the characteristics of children
with mental retardation; compliance with qualification characteristics of teaching staff).
Key words: upbringing, preschool children, mental retardation, special education
institution, model of upbringing.
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