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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
У статті з’ѐсовано основні підходи до наданнѐ соціально-педагогічної
підтримки дітей з особливими освітніми потребами в ювропейських країнах.
Закцентовано на тому, що в науковому дискурсі немаю юдиного розуміннѐ особливих
освітніх потреб. Доведено, що в ювропейських країнах поширеними ю кілька моделей
наданнѐ соціально-педагогічної підтримки дітѐм з особливими освітніми потребами,
що відбиваять способи їх залученнѐ до загальноосвітнього середовища –
розширеннѐ доступу до освіти; мейнстримінг; інтеграціѐ; інклязіѐ. Кожна з
означених моделей базуютьсѐ на тій чи іншій пропорції між соціалізаціюя та освітоя.
Досвід досліджуваних країн демонструю, що спільне навчаннѐ сприѐю соціальній
адаптації дітей з обмеженими можливостѐми здоров’ѐ, їх незалежності, а
найголовніше – зміняю громадську думку, допомагаю звичайним дітѐм ставати
більш толерантними й навчитисѐ поважати інші особистості.
Ключові слова: соціально-педагогічна підтримка, діти з особливими освітніми
потребами, інтеграціѐ, мейнстримінг, інклязіѐ, соціалізаціѐ, ювропейські країни.

Постановка проблеми. В умовах глобальної трансформації
освітнього простору сучасного суспільства, найбільш актуальним
залишаютьсѐ питаннѐ ефективної організації освітнього процесу длѐ дітей із
особливими освітніми потребами, оскільки саме в межах даного процесу
можливе формуваннѐ й подальший розвиток в учнів необхідних длѐ
соціалізації навичок.
У даний час важливим завданнѐм національних систем освіти ю
пошук комфортних умов длѐ задоволеннѐ освітніх потреб кожної окремої
лядини, зокрема і з особливими освітніми потребами. Навчаннѐ та
вихованнѐ повинні стати длѐ таких учнів ненасильницькими, природними
й належним чином умотивованими.
Аналіз актуальних досліджень. У кінці ХХ – на початку ХХІ століттѐ все
частіше науковці акцентуять увагу на дослідженні проблем навчаннѐ й
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вихованнѐ дітей з особливими освітніми потребами. Так, організації
соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддя з обмеженими
функціональними можливостѐми присвѐчено низку праць таких вітчизнѐних
науковців, ѐк І. Звюрюва, І. Іванова, А. Капська, В. Лѐшенко, В. Тесленко,
Ю. арська-Смірнова та ін. Соціально-педагогічні закономірності формуваннѐ
особистості дитини з особливими освітніми потребами, соціально-педагогічні
підходи до роботи з нея розкрито в наукових розвідках І. Звюрювої,
А. Капської, В. Лѐшенка, В. Тесленка, С. Харченка та ін. Проте, наголосимо, що
в науковому доробку вітчизнѐних дослідників (В. Бондар, А. Висоцька,
В. Засенко, В. Золотоверх, Н. Кравець та ін.) проблеми дітей із особливими
освітніми потребами пов’ѐзані здебільшого з їхньоя реабілітаціюя та
навчально-виховноя діѐльністя в умовах спеціальних закладів.
Питаннѐ ефективної організації процесу вихованнѐ дітей з
особливими освітніми потребами стали предметом спеціального розглѐду
таких науковців, ѐк А. Бюлкін, М. Буфетов, Л. Виготський, О. Дьѐчков,
Г. Дульнюв, І. Юременко, М. Земцова, С. Зиков, В. Мачихіна та ін.
Вивченнѐм досвіду зарубіжних країн із питань організації соціальнопедагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
присвѐчено праці І. Звюрювої, А. Капської, А. Маллера, Л. Шипіциноїта ін.
Разом із тим, досвід ювропейських країн наданнѐ соціальнопедагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами не знайшов
достатнього висвітленнѐ у вітчизнѐному науковому дискурсі, що й зумовило
визначеннѐ мети даної наукової розвідки.
Мета статті – з’ѐсувати основні підходи до наданнѐ соціальнопедагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в
ювропейських країнах.
Методи дослідження. Длѐ реалізації мети авторами використано такі
методи дослідженнѐ: теоретичні – загальнонаукові (аналіз, синтез,
порівнѐннѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ) та конкретно наукові (метод
термінологічного аналізу, за допомогоя ѐкого розкрито сутність клячових
понѐть даної наукової розвідки; метод структурно-логічного аналізу,
спрѐмований на виѐвленнѐ основних підходів до наданнѐ соціальнопедагогічної підтримки дітей із особливими освітніми потребами в
ювропейських країнах).
Виклад основного матеріалу. Незважаячи на загальновизнану
важливість підтримки дітей із особливими освітніми потребами, в Ювропі
не існую загальної згоди про те, що розуміютьсѐ під особливими освітніми
потребами. Труднощі в створенні уніфікованого визначеннѐ особливих
освітніх потреб пов’ѐзане з відсутністя гармонізованої системи
класифікації дітей із особливими потребами. Зауважимо, що в країнах
Ювропи існуять значні відмінності в критеріѐх, ѐкі використовуятьсѐ длѐ
класифікації дітей із особливими освітніми потребами.
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Члени Мережі експертів із соціальних наук у галузі освіти та навчаннѐ
(Network of Experts in Social Sciences of Education and Training – NESSE)
визначаю різниця між нормативними та ненормативними труднощами й
потребами. Фізичні та сенсорні труднощі, на думку експертів, потрібно
віднести до категорії нормативних, оскільки існуять об’юктивні інструменти їх
ідентифікації. Іншоя ю ситуаціѐ з ненормативними труднощами, відносно
ѐких немаю консенсусу в питаннѐх нормального функціонуваннѐ, а тому
провідну роль у процесі ідентифікації відіграю думка експертів. Прикладами
таких труднощів ю соціальні, емоційні та поведінкові, зокрема аутизм,
труднощі в навчанні, вклячаячи дислексії. У багатьох країнах Ювропи
спостерігаютьсѐ високий рівень наѐвності дітей із особливими освітніми
потребами, ѐкі входѐть до ненормативних категорій (NESSE, 2012).
До того ж, ѐк зауважуять експерти NESSE, в країнах Ювропи існуять
різні методи ідентифікації дітей із особливими потребами. Здебільшого
вони обумовлені нормативними документами конретної країни (NESSE, 2012).
Аналіз нормативних документів та наукових праць ювропейських
країн свідчить про те, що кожна держава маю власну систему класифікації
особливих освітніх потреб. Відтак, це ю одним із факторів, що утрудняю
проведеннѐ міжнародних співставлень освітньої політики та практики
щодо дітей із особливими освітніми потребами. У звіті NESSE зазначено,
що в деѐких країнах ідентифікаціѐ дітей із особливими освітніми
потребами в основному використовуютьсѐ длѐ вкляченнѐ їх до спеціальних
закладів освіти (Бельгіѐ, Чехіѐ, Литва, Фінлѐндіѐ, Німеччина). Відповідно, у
цих країнах спостерігаятьсѐ відносно високі показники ідентифікації
особливих освітніх потреб. Також відносно велика група дітей із
особливими освітніми потребами ідентифікуютьсѐ в країнах, де
ідентифікаціѐ пов’ѐзана з додатковим розподілом ресурсів (наприклад,
Норвегіѐ та Шотландіѐ) (NESSE, 2012).
Спробу здійснити ідентифікація дітей із особливими освітніми
потребами було зроблено Ювропейським агентством з розвитку освіти длѐ
лядей із особливими потребами (European Agency for Development in Special
Needs Education – EADSNE), ѐке проіляструвало різноманітність таких потреб,
але не запропонувало гармонізовану систему класифікації (EADSNE, 2003).
Організаціѐ економічного співробітництва та розвитку (Organisation
for Economic Co-operation and Development – OECD) запропонувала 22
країнам, ѐкі беруть участь у її дослідженнѐх щодо освіти дітей із
особливими освітніми потребами, перекласифікувати свої національні
категорії в структуру за трьома категоріѐми: «А», «В» і «С» (див. рис 1).
Можемо констатувати, що визначеннѐ категорій особливих освітніх
потреб відрізнѐятьсѐ в кожній країні. Деѐкі країни визначаять тільки одну
або дві категорії особливих потреб (наприклад, Даніѐ). Інші класифікуять
учнів із особливими потребами більше ніж у 10 категоріѐх (Польща). У
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більшості країн розрізнѐять 6–10 категорій особливих освітніх потреб. У
Ліхтенштейні взагалі не визначено категорії особливих видів потреб;
визначаютьсѐ тільки тип підтримки.
Рамки для класифікації дітей із особливими освітніми потребами

Категорія А

Категорія В

Категорія С

інвалідність
органічного
походження, де існує
істотна нормативна
згода про категорії
(наприклад,
сенсорні,
моторні,
важкі та глибокі
порушення
інтелекту)

труднощі, які не мають
органічного походження або
безпосередньо пов’язані із
соціально-економічними,
культурними або мовними
чинниками
(наприклад,
поведінкові
труднощі,
незначні
труднощі
в
навчанні,
специфічні
труднощі в навчанні та
дислексія)

труднощі,
що
виникають
через
соціально-економічні,
культурні та/або мовні
чинники;
дещо
несприятливе
або
нетипове походження,
яке
прагне
компенсувати освіта

Джерело: OECD/CERI (2000) Special Needs Education: Statistics and Indicators
(OECD/CERI, 2000)

Рис. 1. Рамки длѐ класифікації дітей із особливими освітніми
потребами
Зазначимо, що ці відмінності між країнами тісно пов’ѐзані з
адміністративними, фінансовими та процесуальними нормами. Вони не
відображаять варіації захворяваності й типи спеціальних освітніх потреб між
цими країнами. Практично в кожній країні концепціѐ особливих освітніх
потреб стоїть на порѐдку денному. Більше і все більше лядей переконані, що
медичний підхід до концепції «гандикапу» повинен бути замінений на
освітній: основну увагу слід зосереджувати на наслідках інвалідності длѐ
освіти. Однак, у той самий час зрозуміло, що цей підхід ю дуже складним, і
країни в даний займаятьсѐ практичноя реалізаціюя ціюї філософії.
У результаті аналізу освітньої політики країн Ювропейського Соязу
можемо стверджувати, що провідноя тенденціюя ю розробка політики
вкляченнѐ учнів із особливими освітніми потребами до загальноосвітніх
шкіл, забезпечуячи вчителѐ різним ступенем підтримки (допоміжний
персонал, необхідні матеріали, підвищеннѐ кваліфікації, навчаннѐ,
обладнаннѐ).
Відтак, країни можуть бути згруповані в три групи згідно з їх
політикоя із вкляченнѐ учнів з особливими освітніми потребами до
загальноосвітніх шкіл:
6
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До першої групи (односторонній підхід) належать країни, ѐкі
розроблѐять політику та практики, спрѐмовані на залученнѐ майже всіх
учнів до здобуттѐ загальної освіти. Це забезпечуютьсѐ широким спектром
послуг, оріюнтованих на масову загальноосвітня школу. Означений підхід
ю поширеним в Іспанії, Греції, Італії, Португалії, Швеції, Ісландії, Норвегії та
Кіпрі.
Країни, що належать до другої групи (багатосторонній підхід), маять
велику кількість можливостей до вкляченнѐ. Вони пропонуять різні
послуги, що перехресно використовуятьсѐ між двома системами (тобто
основні та спеціальні системи освітніх потреб). Даніѐ, Франціѐ, Ірландіѐ,
Ляксембург, Австріѐ, Фінлѐндіѐ, Велика Британіѐ, Латвіѐ, Ліхтенштейн,
Чеська Республіка, Естоніѐ, Литва, Польща, Словаччина та Словеніѐ
належать до ціюї групи.
У третій групі (двосторонній підхід) існуять дві різні системи освіти.
Учнів із особливими освітніми потребами зазвичай зараховуять до
спеціальних шкіл або спеціальних класів. ак правило, більшість учнів,
офіційно зареюстрованих ѐк такі, ѐкі маять особливі освітні потреби, не
дотримуятьсѐ основного навчального плану,що призначений длѐ їх
однолітків без інвалідності. Ці системи регламентуятьсѐ різними законами
длѐ учнів загальних класів та длѐ учнів із особливими освітніми потребами.
У Швейцарії та Бельгії система освіти длѐ дітей із особливими освітніми
потребами доволі добре розвинена. Закцентуюмо увагу на системі освіти
Швейцарії, у ѐкій існую законодавство длѐ спеціальних шкіл і спеціальних
класів (вклячаячи спеціальні основні класи). У той самий час існую досить
добре розвинена система послуг длѐ спеціальних служб у звичайних
класах – звичайно, залежно від кантону.
У контексті даного дослідженнѐ вважаюмо за необхідне зауважити,
що іноді буваю складно класифікувати країну за типом політики вкляченнѐ,
через зміни такої політики. Наприклад, Німеччина й Нідерланди були
вклячені до третьої групи, тобто групи двостороннього підходу до освіти
дітей із особливими освітніми потребами, але на сьогодні вони змінили
своя політику вкляченнѐ на багатосторонній підхід.
Відповідно до мети даної статті зазначимо, що в сучасній освітній політиці Ювропи отримали розвиток декілька моделей наданнѐ соціально-педагогічної підтримки дітѐм з особливими освітніми потребами, у тому числі:
- розширеннѐ доступу до освіти (widening participation), головноя
метоя ѐкого ю розширеннѐ освітніх можливостей длѐ осіб із особливими
освітніми потребами з етнічних меншин, а також осіб із неблагополучних
верств суспільства. Дана політика реалізуютьсѐ шлѐхом різних угод і
фінансового стимуляваннѐ закладів освіти, ѐкі беруть участь у подібних
проектах;
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- мейнстримінг (mainstreaming) – у даному контексті розглѐдаютьсѐ
безпосереднѐ взаюмодіѐ осіб із особливими освітніми потребами та
звичайних лядей переважно в межах дозвіллювої діѐльності;
- інтеграціѐ (integration) передбачаю безпосередню вкляченнѐ всіх
дітей в освітній процес із урахуваннѐм їх особистісних, фізичних і
психологічних особливостей;
- інклязіѐ (inclusion) ю таким видом освітньої діѐльності, коли ляди з
різними обмеженнѐми й потребами можуть навчатисѐ нарівні з лядьми,
ѐкі не маять жодних обмежень та відхилень у розвитку.
На думку В. Бойко та О. Ертанової, варто звернути увагу на те, що всі
наведені вище терміни – англійського походженнѐ і досить недавно
ввійшли в українську професійну термінологія з повноя транслітераціюя і,
переважно, збереженнѐм значеннѐ. Звичайно, деѐкі з них набули власної
конотації, але загальне значеннѐ не змінилосѐ.
«Мейнстримінг» – це термін, ѐкий означаю спільну позааудиторну
роботу, що проводитьсѐ з дітьми з особливими освітніми потребами та
їхніми однолітками, і сприѐю налагодження соціальних контактів
(Давиденко, 2014).
Таку думку поділѐю і З. Нігматов, ѐкий зауважую, що мейнстримінг
належить до такої стратегії, коли учні з особливими потребами спілкуятьсѐ
з однолітками на свѐтах, у різних дозвіллювих програмах, а ѐкщо вони
навіть і вклячені в класи загальноосвітньої школи, то, передусім, длѐ того,
щоб підвищити власні можливості соціальних контактів, але не длѐ
досѐгненнѐ освітніх цілей (Нігматов, 2004).
Отже, мейнстримінг – це програма з часткового вкляченнѐ дітей з
особливими освітніми потребами до звичайних груп дітей із метоя
розширеннѐ контактів такої дитини, підвищеннѐ мотивації до життѐ, а
також розвитку толерантності в інших дітей.
Так, терміни «інтеграціѐ» і «інклязіѐ», хоча і ю певноя міроя
синонімічними понѐттѐми, маять суттюву відмінність у визначеннѐх. З
точки зору соціології, інтеграціѐ дитини в регулѐрний освітній простір
означаю підготовку самої дитини до життѐ і роботи в колективі, а інклязіѐ
передбачаю пристосуваннѐ суспільства, шкіл та їх загальної освітньої
філософії до співіснуваннѐ і співпраці з дітьми з особливими потребами
(Бойко, 2012; Ертанова, 2011).
Вважаюмо, що не можна оминути розглѐду терміну «сегрегаціѐ».
Зауважимо, що цей термін протилежний за значеннѐм, ѐк різновид
дискримінації, при ѐкому відбуваютьсѐ відокремленнѐ тих соціальних груп,
ѐкі вирізнѐятьсѐ від абсолятного загалу за різними ознаками. Така
політика, ѐк свідчать наукові розвідки Н. Софій, Я. Найди, А. Колупаювої
була характерна длѐ радѐнських часів. У даному випадку йдетьсѐ про дітей
із особливими освітніми потребами, ѐких виховували в спеціальних
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закладах освіти, ѐкі були відокремлені від суспільного життѐ та ѐвлѐли
собоя закриті заклади-інтернати (Софій та Найда, 2007, с. 8).
Аналіз наукової літератури дозволив стверджувати, що можна
виділити провідну тенденція в ювропейських країнах – інтеграціѐ учнів із
особливими потребами у звичайних школах. Вважаютьсѐ, що перебуваннѐ
дітей у спеціалізованих закладах дуже часто заважаю їхній соціальній
інтеграції в суспільство, розглѐдаютьсѐ ѐк спроба ізолѐції їх від батьків,
однолітків, повноцінного життѐ. Навчаннѐ ж дітей у класі з нормальними
учнѐми позитивно впливаю на процес соціалізації особистості, розвиваю її
навички та вміннѐ.
Отже, інтеграціѐ означаю приведеннѐ потреб дітей із психічними та
фізичними порушеннѐми у відповідність із системоя освіти, що
залишаютьсѐ в цілому незмінноя, була пристосована длѐ них.
Вкляченнѐ, або інклязіѐ, передбачаю реформуваннѐ школи через
переплануваннѐ навчальних приміщень таким чином, щоб вони
відповідали потребам усіх без винѐтку дітей.
Зауважимо, що інклязивна освіта виклячаю будь-ѐку дискримінація
та робить процес навчаннѐ доступним длѐ всіх. Досѐгаютьсѐ це шлѐхом
модернізації шкіл, насамперед, переплануваннѐ навчальних класів, а
також розробки нової навчальної програми.
Звичайно, рівень розвитку країн щодо інклязії сильно розрізнѐютьсѐ.
У Швеції, Данії, Італії та Норвегії були розроблені чіткі інклязивні
положеннѐ, ѐкі реалізовано на більш ранній стадії. У цих країнах основні
законодавчі рішеннѐ вже були розроблені кілька років тому: важливих
змін не відбулосѐ за останні кілька років. У більшості інших країн можуть
бути здійснені значні законодавчі зміни, на деѐкі з ѐких вкажемо нижче:
• Уже в 1980-х роках деѐкі країни визначили систему освіти длѐ дітей
з особливими потребами ѐк ресурс длѐ загальноосвітніх шкіл. Сьогодні все
більше країн дотримуятьсѐ цього підходу, наприклад, Німеччина,
Фінлѐндіѐ, Греціѐ, Португаліѐ, Нідерланди та Чехіѐ.
• Вибір батьків став темоя законодавчих змін в Австрії, Нідерландах,
Великій Британії та Литві.
• Децентралізаціѐ відповідальності за задоволеннѐ особливих
освітніх потреб дітей ю провідноя темоя в законодавстві у Фінлѐндії
(муніципалітети), Великій Британії, Нідерландах (шкільні кластери), Чехії та
Литві. У Великій Британії управліннѐ школами місцевими органами
управліннѐ, що даю змогу їм ухвалявати власні рішеннѐ про кращий спосіб
розподілу загального бяджету длѐ задоволеннѐ освітніх потреб усіх учнів,
у тому числі учнів із особливими освітніми потребами.
• Зміна у фінансуванні освіти учнів із особливими освітніми
потребами ю важливоя інноваціюя в Нідерландах.
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• У Швейцарії фінансуваннѐ освіти учнів із особливими освітніми
потребами обговоряютьсѐ на політичному рівні: було запропоновано, щоб
відповідальність за освіту учнів із особливими освітніми потребами була
повністя покладена на кантони (дотепер цим займаласѐ конфедераціѐ).
• Законодавство, що стосуютьсѐ освіти учнів із особливими освітніми
потребами на рівні середньої школи, у даний час розроблѐютьсѐ або
нещодавно було розроблено в Нідерландах, Австрії та Іспанії.
На підставі узагальненнѐ наукової інформації констатуюмо, що
розвиток інклязії в освіті може бути здійснено за таких умов:
- перехід від констатації необхідності розвитку інклязивної освіти до
створеннѐ юдиної державної політики та нормативно-правової бази
розвитку інклязивної освіти;
- розвиток інклязивної освіти в системі професійної педагогічної
освіти, створеннѐ центрів із перепідготовки педагогічних працівників длѐ
роботи в установах інклязивного навчаннѐ;
- зміна ментальності педагогічної спільноти, формуваннѐ позитивних
установок і толерантного ставленнѐ в усіх учасників педагогічної взаюмодії
до «несхожості» (відмінності) учнів;
- розробка нових психолого-педагогічних технологій у вирішенні
освітніх завдань;
- залученнѐ до процесу розвитку інклязивної освіти представників
батьківської громадськості, громадських організацій та інших зацікавлених
учасників.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, у ювропейських країнах існую низка моделей наданнѐ соціальнопедагогічної підтримки дітѐм із особливими освітніми потребами, що
передбачаять кілька способів залученнѐ дітей до загальноосвітнього
середовища. Кожна з означених моделей базуютьсѐ на тій чи іншій
пропорції між соціалізаціюя та освітоя. Досвід ювропейських країн
демонструю, що спільне навчаннѐ сприѐю соціальній адаптації дітей із
обмеженими можливостѐми здоров’ѐ, їх незалежності, а найголовніше –
зміняю громадську думку, допомагаю звичайним дітѐм ставати більш
толерантними й навчитисѐ поважати інші особистості.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в дослідженні
змістово-процесуальних особливостей соціально-педагогічної підтримки
обдарованої учнівської молоді з особливими потребами в розвинених
країнах з метоя визначеннѐ інноваційного потенціалу позитивного
зарубіжного досвіду задлѐ його імплементації в Україні.
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РЕЗЮМЕ
Бойченко Марина, Чистякова Ирина. Социально-педагогическаѐ поддержка детей
с особыми образовательными потребностѐми: опыт европейских стран.
В статье выѐснены основные подходы к социально-педагогической поддержке
детей с особыми образовательными потребностѐми в европейских странах.
Акцентировано на том, что в научном дискурсе нет единого пониманиѐ особых
образовательных потребностей. Доказано, что в европейских странах существует
несколько моделей социально-педагогической поддержки детей с особыми
образовательными потребностѐми, которые предусматриваят несколько способов
вовлечениѐ детей в общеобразовательнуя среду – расширение доступа к образования;
мейнстриминг; интеграциѐ; инклязиѐ. Каждаѐ из них базируетсѐ на той или иной
пропорции между социализацией и образованием. Опыт зарубежных стран
показывает, что совместное обучение способствует социальной адаптации детей с
ограниченными возможностѐми здоровьѐ, повышения уровнѐ их независимости, а
главное – изменѐет общественное мнение, помогает обычным детѐм становитьсѐ
более толерантными и научитьсѐ уважать другие личности.
Ключевые слова: социально-педагогическаѐ поддержка, дети с особыми
образовательными потребностѐми, интеграциѐ, мейнстриминг, инклязиѐ,
социализациѐ, европейские страны.

SUMMARY
Boichenko Maryna, Chystiakova Iryna. Social-pedagogical support of children with
special educational needs: experience of the European countries.
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The article describes leading approaches to providing social-pedagogical support for
children with special educational needs in the European countries. It is emphasized that in the
scientific discourse there is no unified understanding of special educational needs. It is proved
that in the European countries several models of providing social-pedagogical support for
children with special educational needs are widespread, reflecting the ways of their inclusion in
the general educational environment – widening participation; mainstreaming; integration;
inclusion. The main purpose of widening participation is to increase educational opportunities for
persons with special educational needs, ethnic minorities, as well as people from disadvantaged
backgrounds. This policy is implemented through various agreements and financial incentives for
education institutions participating in such projects. In the context of mainstreaming takes place
direct interaction of persons with special educational needs and ordinary people mainly in leisure
activities. Integration involves direct inclusion of all children in the educational process, taking
into account their personal, physical and psychological characteristics. Inclusion is an educational
activity where people with different limitations and needs can study on an equal basis with
people who do not have any disabilities.
It is concluded that each of the specified models is based on one or the other
proportion between socialization and education. The experience of the countries studied
demonstrates that collaborative learning contributes to social adaptation of children with
disabilities, their independence, and most importantly, changes public opinion, helps ordinary
children become more tolerant and learn to respect others.
Key words: social-pedagogical support, children with special educational needs,
integration, mainstreaming, inclusion, socialization, European countries.
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РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ УГОРЩИНИ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)
Метоя дослідженнѐ ю виѐвленнѐ особливостей освіти дорослих в Угорщині на
основі цілісного аналізу соціально-економічних, соціокультурних процесів її
становленнѐ та розвитку. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використовувалисѐ
методи ретроспективного, порівнѐльного й системного аналізу. Розвиток системи
освіти дорослих Угорщини аналізувавсѐ за такими критеріѐми: політика, управліннѐ,
фінансуваннѐ, залученість дорослого населеннѐ в освіту дорослих і ѐкість. Виѐвлено
такі особливості розвитку освіти дорослих в Угорщині: постійне вдосконаленнѐ
нормативно-правового забезпеченнѐ освіти дорослих, чітка мережа установ, що
забезпечуять контроль за освітоя дорослих, різні шлѐхи фінансуваннѐ й створеннѐ
системи організацій длѐ забезпеченнѐ ѐкості.
Ключові слова: освіта дорослих, розвиток, Угорщина, законодавче
забезпеченнѐ, ѐкість освіти дорослих.
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Постановка проблеми. У сучасну епоху динамічних змін,
інноваційного типу прогресу і тотальної інформатизації освіта дорослих ю
важливоя складовоя освіти впродовж життѐ. Саме освіта дорослих
відкриваю шлѐх до входженнѐ лядини в сучасне високотехнологічне
суспільство та її адаптації в ньому, відіграю провідну роль у забезпеченні
інтелектуального потенціалу суспільства та збереженні культурної
самобутності
країни,
стаю
важливим
механізмом
розвитку
конкурентоспроможності
держави.
Без
перебільшеннѐ
можна
стверджувати, що освіта дорослих стала нагальноя потребоя сучасності, а
приверненнѐ уваги до проблеми освіти впродовж життѐ, чітка національна
позиціѐ в цій сфері сприѐтимуть перетворення України на сучасну
цивілізовану демократичну державу, у ѐкій інтереси й потреби кожного
громадѐнина ю предметом турботи держави і суспільства, де створено
найкращі умови длѐ саморозвитку та самореалізації кожної лядини.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема розвитку освіти дорослих
завжди була в полі зору ѐк українських (О. Аніщенко, Л. Лук’ѐнова,
Н. Ничкало, О. Огіюнко та ін.), так і угорських (А. Бенедек, Б. Немет,
Е. Форкош, Д. Чома, Е. Ягас та ін.) дослідників. Провідні її положеннѐ
викладено в низці документів ЯНЕСКО з освіти дорослих, зокрема в
Інчхонській декларації (2015 р.); Рекомендаціѐх з освіти і навчаннѐ
дорослих (2015 р.); ІІІ Глобальному звіті з освіти і навчаннѐ дорослих
(2016 р.); Регіональному звіті з розвитку освіти дорослих у Ювропі й
Північній Америці (2017 р.) тощо.
В умовах інтеграції України до ювропейського та світового освітнього
простору, процесів глобалізації, інтернаціоналізації, забезпеченнѐ
мобільності лядей, входженнѐ в інформаційне суспільство важливим ю не
тільки зверненнѐ до найкращих зразків вітчизнѐної педагогічної спадщини,
а й урахуваннѐ загальних тенденцій ювропейського розвитку освіти
дорослих, результатів міжнародних досліджень, прогресивних ідей
зарубіжного досвіду. Однак, у різних країнах вона реалізуютьсѐ по-різному,
з урахуваннѐм конкретних умов, специфіки відповідного законодавства.
У цьому контексті вивченнѐ досвіду Угорщини з розбудови системи
освіти дорослих викликаю значний інтерес і може стати важливим
джерелом усебічного осмисленнѐ й творчого використаннѐ його
позитивних ідей, що забезпечуютьсѐ низкоя чинників, серед ѐких: суттюве
поглибленнѐ ювропейської співпраці в освітній галузі, створеннѐ юдиного
ювропейського освітнього простору, значні успіхи, ѐких досѐгла Угорщина в
реформуванні системи освіти дорослих, посідаять провідні позиції.
Вважаюмо, що глибоке вивченнѐ й аналіз процесу розвитку освіти
дорослих в Угорщині допоможе подолати суперечності, що накопичилисѐ
в Україні в справі розбудови системи освіти дорослих, зокрема між:
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 потребоя в реформуванні системи професійної підготовки
українських фахівців у контексті інтеграції в ювропейський освітній простор і
реальним станом вітчизнѐної освіти дорослих;
 посиленнѐм вимог українського громадѐнського суспільства до
ѐкості професійної підготовки дорослих лядей і наѐвними
методологічними й методично-технологічними підходами до їхнього
фахового навчаннѐ;
 існуваннѐм прогресивного ювропейського досвіду реформуваннѐ
системи освіти дорослих і неналежним його вивченнѐм та недостатнім
критичним осмисленнѐм, а також фрагментарним використаннѐм в освіті
дорослих України.
Мета статті – виѐвити особливості освіти дорослих в Угорщині на
основі цілісного аналізу соціально-економічних, соціокультурних процесів
її становленнѐ та розвитку.
Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами були використані методи
ретроспективного, порівнѐльного та системного аналізу.
Виклад основного матеріалу. Освіта дорослих в Угорщині маю свій
вектор розвитку. Визначальними чинниками зовнішнього контексту, що
зумовили необхідність функціональної і структурної трансформації освіти
дорослих в Угорщині, ю: міжнародна співпрацѐ, оріюнтаціѐ на
загальноювропейські положеннѐ і тенденції розвитку освіти дорослих,
прагненнѐ увійти в ювропейський і світовий освітній простір.
Проаналізувавши ІІІ Глобальний звіт з освіти і навчаннѐ дорослих
ЯНЕСКО, можемо стверджувати, що основними критеріѐми реального
стану розвитку освіти дорослих у ювропейських країнах ю такі: політика,
управліннѐ, фінансуваннѐ, залученість дорослого населеннѐ в освіту
дорослих і ѐкість (UNESCO, 2017). Тому, досліджуячи розвиток системи
освіти дорослих в Угорщині, ми також будемо спиратисѐ на ці критерії.
Політика. Основу системи освіти дорослих Угорщини було
закладено післѐ Другої Світової Війни за ініціативи урѐду Угорщини.
Головноя метоя ціюї системи була підтримка соціальних змін, особливо в
сфері соціальної мобільності населеннѐ.
Із закону «Про народну освіту» (1993 р.) починаю створяватисѐ
правова основа длѐ структури освіти дорослих в Угорщині (Magyarország
Törvény LXXX, 1993). Комплексне регуляваннѐ освіти дорослих в Угорщині
стале можливим із прийнѐттѐм закону «Про освіту дорослих» (2001 р.)
(Magyarország Törvény CI, 2001). У 2010 р. в Угорщині з приходом нового
урѐду відбуваютьсѐ комплексна реструктуризаціѐ системи освіти в цілому.
Основний закон, ѐкий наразі регуляю наданнѐ освітніх послуг длѐ
дорослих, їх фінансуваннѐ, а також контроляю відповідні заходи в
Угорщині, – це Закон «Про освіту дорослих», що набув чинності 1 липнѐ
2013 р (Magyarország Törvény LXXVII, 2013).
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Зазначимо, що згідно з чинним законодавством, основноя метоя
освіти дорослих в Угорщині ю: загальноосвітнѐ підготовка, професійна
підготовка, корекціѐ порушень, розвиток професійних знань та
компетенцій, збільшеннѐ можливостей длѐ працевлаштуваннѐ, навчаннѐ
протѐгом усього життѐ.
Другий, не менш важливий закон, – це Закон 2011 CXC «Про
державну громадську освіту», саме в ньому зазначено, що понѐттѐ
навчаннѐ дорослих та освіта дорослих не ю тотожними. Навчаннѐ дорослих
ототожняютьсѐ з системоя шкільної освіти (домінуять загальноосвітні
предмети), тоді ѐк освіта дорослих охопляю знаннѐ спеціального
характеру, професійні знаннѐ, усе, що ю поза межами шкільної освіти
(Magyarország Törvény CXC, 2011). Тобто існую навчаннѐ дорослих згідно із
шкільноя системоя та освіта дорослих відповідно до позашкільної
системи. Використовуютьсѐ також понѐттѐ освіта длѐ ринку робочої сили
(навчаннѐ, спрѐмоване на збереженнѐ робочого місцѐ та здобуттѐ нового).
Однак, ю й вужче його визначеннѐ – професійне навчаннѐ безробітних, ѐке
підтримуютьсѐ переважно з державних джерел.
Важливими
нормативно-правовими
документами,
що
регламентуять освіту дорослих, ю Накази Міністерства народного
господарства: «Про правила прийому громадѐн до закладів освіти
дорослих, оплату послуг та штрафні санкції» (2013) (Magyarország NGM
rendelet 56, 2016); «План забезпеченнѐ ѐкості освіти дорослих. Комітет
освіти дорослих, його члени, обов’ѐзки та правила функціонуваннѐ» (2013)
(Magyarország NGM rendelet 58, 2013); «Про вимоги та процедуру
реюстрації програм професійної підготовки длѐ освіти дорослих і
сертифікат (свідоцтво) про отриманнѐ професійної кваліфікації» (2013)
(Magyarország NGM rendelet 59, 2013); «Про діѐльність експертів з
підготовки дорослих та заходів програми «Освіта дорослих» (2014)
(Magyarország NGM rendelet 14, 2014); «Про вимоги та процедуру
реюстрації мовних програм длѐ дорослих і сертифікаціѐ їх учасників» (2014)
(Magyarország NGM rendelet 16, 2014).
У постанові урѐду «Про процедуру отриманнѐ дозволу та вимоги
щодо діѐльності закладів освіти дорослих їх реюстрації та моніторингу
діѐльності» (2013 р.) прописані основні вимоги до регіональних центрів
освіти дорослих (РЦОД) розкрито процедуру внесеннѐ закладів освіти
дорослих у Національний реюстратор підготовки дорослих (Magyarország
Korm. Rendelet 393, 2013).
Зазначимо, також що в квітні 2019 р. в Угорщині була затверджена
Постанова «Стратегіѐ відновленнѐ програм професійної освіти і освіти
дорослих» (2019), у ѐкій наголошуютьсѐ на тому, що длѐ освіти дорослих
необхідно створявати більш гнучкі можливості навчаннѐ і привабливе
навчальне середовище, ѐке обладнане найсучаснішими технологіѐми й
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обладнаннѐм та швидкоя мережея WiFi, а також створеннѐ цифрової
навчальної програми (Magyarország Kormánya tárgyalta 1168, 2019).
Проаналізувавши законодавчу базу освіти дорослих Угорщини,
можемо стверджувати, що вона постійно вдосконаляютьсѐ і завжди реагую
на виклики сучасного суспільства.
Управліннѐ. Відповідальність за функціонуваннѐ ринку праці,
професійної освіти й навчаннѐ дорослих в Угорщині несе Міністерство
фінансів (з 2010 по 2018 рр. Міністерство народного господарства).
Основними завданнѐми цього Міністерства у сфері освіти дорослих ю:
створеннѐ нормативно-правової бази (закони, урѐдові постанови, укази
міністрів); постійне оновленнѐ Національного кваліфікаційного реюстру,
забезпеченнѐ функціонуваннѐ комітетів з питань регіонального розвитку та
навчаннѐ дорослих; ліцензуваннѐ освітніх послуг у сфері освіти дорослих;
постійне оновленнѐ національного списку експертів з освіти дорослих.
Спинѐюмо увагу на тому, що основними закладами в галузі освіти
дорослих та професійної підготовки, ѐкі підпорѐдковуятьсѐ Міністерству
народного господарства, ю: Національна служба зайнѐтості, Національне
бяро з питань професійної підготовки та освіти дорослих та Департамент
професійної підготовки й освіти дорослих.
Національна служба зайнѐтості (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) –
розгалужена мережа, що займаютьсѐ питаннѐми працевлаштуваннѐ. Мета
служби – сприѐннѐ й розширеннѐ зайнѐтості; активна допомога шукачам
роботи та роботодавцѐм ѐкнайшвидше знайти правильну роботу і
найбільш підходѐщу робочу силу та визначити пільги й субсидії длѐ
працевлаштуваннѐ. ак державна система, вона пропоную безкоштовні
послуги та програми зайнѐтості ѐк длѐ роботодавців, так і длѐ тих, хто
шукаю роботу. Відповідно до політики зайнѐтості урѐду, вона сприѐю
ефективному функціонування ринку праці, активізую суб’юктів, сприѐю
соціальній інтеграції, рівним можливостѐм та забезпечую рівний доступ длѐ
всіх. Національна служба зайнѐтості надаю працівникам широкий спектр
персоналізованих послуг, а роботодавцѐм – індивідуальні послуги та
підтримку, що відповідаю потребам компаній (Лук’ѐнова, 2017, с. 93).
Національне бяро з питань професійної підготовки та освіти дорослих
(Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) відповідаю за переглѐд
нормативно-правової бази, пов’ѐзаної з освітоя та професійноя підготовкоя
дорослих, організовую професійну підготовку, пропоную використовувати
навчальні частини грантів Ювропейського Соязу, координую дослідженнѐ,
пов’ѐзані з професійноя освітоя та підготовкоя тощо.
Департамент професійної підготовки та освіти дорослих (Megyei
Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya) насамперед
займаютьсѐ ліцензуваннѐм діѐльності з навчаннѐ дорослих, реюстраціюя та
контролем ліцензованих тренерів, веденнѐм списку експертів з освіти
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дорослих, постійним навчаннѐм експертів та координаціюя професійних
іспитів.
Розглѐнувши мережу установ, що забезпечуять функціонуваннѐ і
контроль за освітоя дорослих, можемо стверджувати, що таке управліннѐ
освітоя дорослих ю досить ефективним.
Фінансуваннѐ освіти дорослих регуляютьсѐ Законом «Про освіти
дорослих» (2013) і маю різні шлѐхи: індивідуальне – здійсняютьсѐ
безпосередньо дорослоя лядиноя; приватне – за рахунок роботодавців і
компаній, що навчаять своїх робітників; державне (Magyarország Törvény
LXXVII, 2013).
Джерелами державного фінансуваннѐ ю:
– державний і місцеві бяджети (навчаннѐ державних службовців,
навчаннѐ груп дорослих, що перебуваять у несприѐтливих умовах, повне
або часткове фінансуваннѐ національних і місцевих програм розвитку);
– секції Біржі праці, ѐкі несуть відповідальність за зайнѐтість і
навчаннѐ (підтримка навчаннѐ осіб, що зареюстровані ѐк безробітні або
маять ризик стати безробітними, підтримка розвитку системи навчаннѐ);
– внески на професійну підготовку длѐ освіти дорослих (Tanczos,
2018).
Ще одним, не менш важливим, джерелом фінансуваннѐ ю грантові
програми ЮС, спрѐмовані на підтримку освіти дорослих, наприклад
Erasmus+.
ак бачимо, фінансуваннѐ освіти дорослих в Угорщині маю різні
джерела.
Залученість дорослого населеннѐ в освіту дорослих. Длѐ того, щоб
з’ѐсувати частку дорослих Угорщини, ѐкі залучені до освіти дорослих та
порівнѐти з іншими країнами-членами Ювропейського соязу звернемосѐ
до даних Ювростату «Рівень участі в освіті та навчанні за стаття та віком» і
побудуюмо графік на ѐкому відобразимо дані за 2015–2018 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Частка дорослого населеннѐ віком від 24 то 65 рр., зайнѐтих в
освіті дорослих (за країнами) (Eurostat, 2019)
ак бачимо з рис. 1, з представлених 15 країн Ювропейського соязу в
Угорщині процент дорослого населеннѐ віком від 24 то 65 рр., зайнѐтих в
освіті дорослих, не найбільший і за останні 4 роки їхнѐ кількість
зменшиласѐ. У 2015 р. – 7,1 %, а у 2018 – 6,0 %.
Звернемо увагу на те, щочастка лядей, ѐкі зайнѐті в освіті
дорослих становить приблизно 50 тис., кількість закладів освіти
дорослих – 1400, а кількість акредитованих програм навчаннѐ
дорослих – 6400 (Tanczos, 2018).
Отже, можемо констатувати, що частина дорослого населеннѐ віком
від 24 то 65 рр.. зайнѐтих в освіті дорослих, в Угорщині не дуже значна, але
урѐд Угорщини працяю над тим, щоб покращити ця ситуація.
Якість. Основними закладами, що контроляять ѐкість освіти
дорослих, ю: Національний інститут освіти дорослих, Університетська
мережа навчаннѐ протѐгом усього життѐ, Асоціаціѐ безперервного
навчаннѐ, Угорське товариство народних середніх шкіл.
Національний інститут освіти дорослих працяю з 2002 року ѐк
незалежна організаціѐ Міністерства зайнѐтості та праці та виконую постанови,
ѐкі зазначені в Законі «Про освіту дорослих». В інституті працяю служба
дослідженнѐ та розвитку ролей у сфері освіти дорослих та рада з питань
акредитації, освіти та підготовки дорослих, ѐка відповідаю за акредитація
неформальних навчальних закладів. Це може вклячати регіональні та
національні дослідженнѐ, пов’ѐзані з професійноя та освітоя дорослих, зміст
розвитку професійно-технічної освіти та освіти дорослих, подальший
розвиток і поширеннѐ ефективних процесів та методів, збір статистичних
даних щодо освіти дорослих і посиленнѐ зв’ѐзків між професійноя,
загальноя, вищоя, народної освітоя й освітоя дорослих. Саме тут
розроблѐятьсѐ центральні програми, підручники та навчальні посібники і
готуятьсѐ матеріали длѐ іспитів та публікації в педагогічних журналах. Саме
працівники Національного інституту освіти дорослих були основними
розробниками Національного кваліфікаційного реюстру, Програми розвитку
професійної школи та Національного плану розвитку (Németh, 2013).
Університетська мережа навчаннѐ протѐгом усього життѐ (MELLearN)
заснована в 2002 році 12 угорськими закладами вищої освіти. Ініціативу
створеннѐ даної мережі подало керівництво Дебреценського університету
та Центру безперервного навчаннѐ Дебреценського університету в межах
програми «THENUCE European Socrates/Erasmus». Університетська мережа
навчаннѐ протѐгом усього життѐ входить до Ювропейська мережа навчаннѐ
протѐгом усього життѐ (EULLearN), у ѐку наразі входить 22 країни. Метоя
мережі ю створеннѐ та координаціѐ педагогічних, освітніх і дослідницьких
заходів длѐ громадського користуваннѐ, зокрема тих, що стосуятьсѐ
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навчаннѐ протѐгом тривалого часу, шлѐхом складаннѐ матеріалів,
картографуваннѐ та запуску проектів та переглѐду стратегії угорського
мовленнѐ. Одним із прикладів проекту, здійсненого MELLearN, ю
«Підготовка тренерів длѐ університетів технології та економіки». Метоя
проекту було виѐвити рівень компетенції тренерів, необхідних длѐ
реалізації вимог Болонського процесу, Ювропейської системи кваліфікацій
та стратегії навчаннѐ на протѐгом тривалого часу. Результатом даного
проекту стала низка тренінгів длѐ викладачів вищої освіти. На тренінгах
викладачі підвищували власну компетентність у галузі методології, засобів
та методів ІКТ та професійних мовні навички (Kovács, 2016).
Асоціаціѐ безперервного навчаннѐ (ALLL) – це угорська неурѐдова та
неприбуткова організаціѐ, ѐка наразі нараховую близько 20 членів
(організацій) в Угорщині. Незважаячи на те, що офіційно створена була в
2006 році, співпрацѐ її організацій-членів маю багаторічну історія. Місіѐ
цього об’юднаннѐ полѐгаю в сприѐнні працевлаштування активним
громадѐнам та сприѐння розвитку соціального залученнѐ на місцевому
рівні. Длѐ досѐгненнѐ ціюї мети організаціѐм надаятьсѐ оперативні стратегії
в даній галузі. акщо говорити простіше, то вони пропонуять допомогу у
збиранні коштів та ефективному використання ресурсів, надаять послуги
адвокатів, створяять різні заходи, конференції та інше длѐ сприѐннѐ
розповсядження корисної інформації (Németh, 2013).
Угорське товариство народних середніх шкіл (HFHSS) – це неурѐдова
організаціѐ, що працяю на національному рівні та спеціалізуютьсѐ на
просвітницькій роботі з неформальної освіти. Це парасолькова організаціѐ,
ѐка наразі нараховую більше сотні організацій-членів в Угорщині. Хоча
історіѐ руху народних шкіл Угорщини можна простежити до 1930-х років,
організаціѐ змогла сформуватисѐ лише післѐ зміни режиму наприкінці
1980-х рр. Основними цілѐми організації ю сприѐннѐ посилення
індивідуальності та самостійності у громади та боротьба з маргіналізаціюя
через розвиток громади та навчаннѐ. Вони також підтримуять визнаннѐ
всіх форм навчаннѐ, роль навчаннѐ в особистому та сімейному житті,
активну участь у суспільстві та зайнѐтості. Місцеві курси, денні курси та
житлові програми проводѐтьсѐ за такими темами, ѐк активне
громадѐнство та підготовка клячових компетентностей (особливо длѐ
ромів), клуби длѐ лядей похилого віку, курси іноземних мов, комп’ятерні
курси та курси з навколишнього середовища та екології. У них ю
навчальний центр у Західній Угоршині (Балатонсцепезд), де проводѐтьсѐ
навчальні програми длѐ підготовки викладачів освіти длѐ дорослих, у тому
числі ознайомленнѐ з методами навчаннѐ та розробка навчальних
програм. Вони видаять щоквартальний журнал «FHS, суспільство, освіта»,
де зібрані нариси та інші дослідженнѐ (Kovács, 2016).
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Проаналізувавши мережу установ, що забезпечуять контроль за
ѐкістя освіти дорослих, можемо сказати, що вона охопляю всі її аспекти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Нами було
проаналізовано розвиток системи освіти дорослих Угорщини за такими
критеріѐми: політика, управліннѐ, фінансуваннѐ, залученість дорослого
населеннѐ в освіту дорослих і ѐкість. Виѐвлено такі особливості розвитку
освіти дорослих в Угорщині: постійне вдосконаленнѐ нормативноправового забезпеченнѐ освіти дорослих (закони «Про народну освіту»
(1993), «Про освіту дорослих» (2001), «Про освіту дорослих» (2013),
Постанова «Стратегіѐ відновленнѐ програм професійної освіти і освіти
дорослих» (2019) та ін.), чітка мережа установ, що забезпечуять контроль
за освітоя дорослих (Національна служба зайнѐтості, Національне бяро з
питань професійної підготовки та освіти дорослих та Департамент
професійної підготовки й освіти дорослих), різні шлѐхи фінансуваннѐ
(індивідуальне, приватне, державне) та створеннѐ системи організацій длѐ
забезпеченнѐ
ѐкості
(Національний інститут освіти дорослих,
Університетська мережа навчаннѐ протѐгом усього життѐ, Асоціаціѐ
безперервного навчаннѐ, Угорське товариство народних середніх шкіл).
Перспективи подальших досліджень вбачаюмо у з’ѐсуванні
можливостей творчого використаннѐ прогресивних ідей угорського
досвіду в розвиткові освіти дорослих України.
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РЕЗЮМЕ
Годлевская Екатерина. Развитие образованиѐ взрослых Венгрии (втораѐ
половина ХХ – начало ХХІ века).
Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ выѐвление особенностей образованиѐ взрослых
в Венгрии на основе целостного анализа социально-экономических, социокультурных
процессов ее становлениѐ и развитиѐ. Длѐ достижениѐ поставленной цели
использовались методы ретроспективного, сравнительного и системного анализа.
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Развитие системы образованиѐ взрослых Венгрии анализировалось по следуящим
критериѐм: политика, управление, финансирование, вовлеченность взрослого
населениѐ в образование взрослых и качество. Выѐвлены следуящие особенности
развитиѐ образованиѐ взрослых в Венгрии: постоѐнное совершенствование
нормативно-правового обеспечениѐ образованиѐ взрослых, четкаѐ сеть учреждений,
обеспечиваящих контроль за образованием взрослых, различные пути
финансированиѐ и создание системы организаций длѐ обеспечениѐ качества.
Ключевые слова: образование взрослых, развитие, Венгриѐ, законодательное
обеспечение, качество образованиѐ взрослых.

SUMMARY
Hodlevska Kateryna. Adult Education Development in Hungary (second half of XX beginning of XXI сentury).
The research aim is to identify adult education features in Hungary on the basis of an
initial analysis of socio-economic, socio-cultural processes, its formation and development. To
achieve this aim were used methods of retrospective, comparative and systematic analysis.
The adult education system development in Hungary was analyzed according to the following
criteria: policy, management, funding, adult involvement in adult education and quality. It
was determined that the main aim of adult education in Hungary are: initial training,
professional training, correction of violations, professional knowledge and competences
development, increasing employment opportunities, lifelong learning. The following features
of adult education development in Hungary were identified: continuous improvement of the
legislative bases for adult education (Laws “On National Education” (1993), “On Adult
Education” (2001), “On Adult Education” (2013), Resolution “Recovery Strategy on
professional education and training programs for adults” (2019) etc.), a clear network of
institutions providing control and quality assurance for adult education (National
Employment Service; Adult Education and Professional Training National Bureau; Adult
Education and Professional Training Department), various ways of financing (individual,
private, state) and creating a system of institutions for quality assurance (National Institute
of Adult Education, Lifelong Learning Network University, Association for Continuing
Education, Hungarian Society of National Secondary Schools). Further research prospects lie
in exploring the possibilities of creative use of the progressive ideas of Hungarian experience
for adult education development in Ukraine at different levels.
Key words: adult education, development, Hungary, legislative regulation, adult
education quality.
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ФОРМИ І МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
Система підготовки фахівцѐ дошкільної освіти у Сполученому Королівстві
Великої Британії і Північній Ірландії набула статусу одніюї з найкращих у світі, що
дозволѐю їй бути конкурентоспроможноя на ринку освіти. У статті виокремлено
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найновіші чисельні форми й методи навчаннѐ, зокрема, електронне дистанційне
навчаннѐ, інтерактивне навчаннѐ, побудову навчаннѐ на дослідницькій діѐльності,
урахуваннѐ активної участі студентів у навчальному процесі. Схарактеризовано форми
і методи підготовки фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого
Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Обґрунтовано необхідність
ретельного вивченнѐ продуктивних ідей підготовки майбутніх фахівців дошкільної
освіти і впровадженнѐ їх у навчальний процес ЗВО України. Визначено такі риси
діѐльності вихователѐ-дослідника: уміннѐ міркувати в дослідній роботі над власними
діѐми, критично ставитисѐ до зв’ѐзку політики з освітоя, що маю бути вже в процесі
плануваннѐ дослідницької діѐльності. Визначено дослідницьку діѐльність фахівцѐ ѐк
систематичний пошук нового знаннѐ.
Ключові слова: форми і методи навчаннѐ, Сполучене Королівство Великої
Британії і Північної Ірландії, підготовка, майбутні фахівці, дошкільна освіта, риси
діѐльності вихователѐ-дослідника, дослідницька діѐльність фахівцѐ.

Постановка проблеми. У Сполученому Королівстві Великої Британії і
Північній Ірландії забезпечення ѐкісної професійної підготовки фахівців
дошкільної освіти сприѐю створеннѐ рефлексивного середовища,
основними рисами ѐкого ю: створеннѐ проблемної ситуації, організаціѐ
співпраці учасників навчального процесу, а також таких взаюмин, за ѐких
один студент буде використовувати досвід іншого, застосовуячи різні
форми організації навчально-виховного процесу в педагогічних закладах
вищої освіти (Мельник, 2017, с. 318).
Мета статті – схарактеризувати форми і методи підготовки фахівців
дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої
Британії і Північної Ірландії.
Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти проблеми підготовки
майбутніх фахівців в університетах Сполученого Королівства Великої Британії і
Північної Ірландії вивчали вітчизнѐні дослідники: Н. Авшеняк, Н. Варга,
І. Задорожна, О. Повідайчик, І. Попович, Л. Пуховська, Н. Рокосовик,
А. Сбруюва та ін. Особливо багаті й давні традиції в цьому плані маю
Сполучене Королівсво Великої Британії і Північної Ірландії: Р. Барнет, С. Борг,
Р. Гріффітс, Е. Дженкінс, Л. Елтон, М. Хенкель, М. Хіллі та ін. Опрацяваннѐ
результатів аналізу праць зазначених учених даю можливість визначити різні
аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців в університетах Сполученого
Королівства Великої Британії і Північної Ірландії у ЗВО.
Методи дослідження. У статті використано методи дослідженнѐ:
теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури),
длѐ обґрунтуваннѐ вихідних положень дослідженнѐ; інтерпретаційноаналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ українські й зарубіжні
джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ;
метод порівнѐльно-історичного аналізу, длѐ виѐвленнѐ методологічних
підходів у підготовці вчителѐ дошкільної освіти у Сполученому Королівстві
Великої Британії і Північній Ірландії.
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Виклад основного матеріалу. Значну роль у навчальному процесі в
Сполученому Королівстві Великої Британії і Північній Ірландії відіграю
лекціѐ ѐк форма навчального процесу.
Основна мета лекції допомогти студенту зоріюнтуватисѐ в значній
кількості матеріалу обраного ним напрѐму дослідженнѐ. У лекції даютьсѐ
базова інформаціѐ про предмет, що вивчаютьсѐ (Чертовских, 2003, с. 73-77).
Британські лекції значно відрізнѐятьсѐ від українських, де лектор лише подаю
інформаційний матеріал. У Сполученому Королівстві Великої Британії і
Північній Ірландії студенти на лекції беруть активну участь. Взагалі, у
Сполученому Королівстві Великої Британії і Північній Ірландії практикуятьсѐ
лекції, ѐкі вимагаять попереднього обговореннѐ окремих предметів у зв’ѐзку
з тим, що студенти повинні мати певні знаннѐ длѐ сприйнѐттѐ матеріалу
лекції. Тому напередодні лекції студенти отримуять «роздатковий» матеріал
(5–8 друкованих сторінок), ѐкий містить основні положеннѐ теми, що
вивчаютьсѐ, що містить малянки, формули. У цей конспект студенти вносѐть
свої записи, роблѐть позначки, готуячись до лекції. Але студенти не
звільнѐятьсѐ від складаннѐ конспекту під час читаннѐ лекцій професором,
адже зрозуміло, що в навчальній роботі студентів та їхній подальшій
діѐльності велике значеннѐ маю вміннѐ вести записи, вибирати головне,
розподілѐти матеріал певним чином. Досить часто на лекціѐх використовуять
метод «гудучі групи» (buzz groups) (робота в малих групах по 7–8 осіб). При
цьому викладач формуляю завданнѐ, що передбачаю альтернативні підходи
(а отже, і його розв’ѐзаннѐ), студенти їх обговоряять у групах, викладач на
дошці фіксую результати дискусії в групах і робитьсѐ загальний висновок
(Чертовских, 2003, с. 73-77). Залежно від фаху, програми тижневе
навантаженнѐ у ЗВО Сполученого Королівства Великої Британії і Північної
Ірландії відрізнѐютьсѐ. Так, при здобутті одних спеціальностей студенти маять
відвідувати лекції впродовж усього тижнѐ, інших – лише кількох годин на
тиждень (більше часу відводитьсѐ на самостійну роботу). Особливістя лекцій
у ЗВО Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії ю великі
класи (на лекції можуть бути присутніми понад 100 студентів, ѐкі
конспектуять матеріал). Нині у ЗВО Сполученого Королівства Великої Британії
і Північної Ірландії лекціѐ залишаютьсѐ основноя організаційноя формоя
навчаннѐ (зовнішню вираженнѐ узгодженої діѐльності викладача та студента) і
основним методом навчаннѐ (процес передачі й засвоюннѐ знань, умінь
шлѐхом використаннѐ певних прийомів).
Одніюя з форм організації навчального процесу у Сполученому
Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії ю семінари, до ѐких
студенти готуятьсѐ з метоя обговореннѐ та дискусії з певної проблеми
предмета, що вивчаютьсѐ. Причому майбутні фахівці дошкільної освіти
аналізуять тему з різних точок зору і навчаятьсѐ критично мислити.
Семінари проводѐтьсѐ в групах, що об’юднуять найбільше 20 осіб. На
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семінарі виступаю 2–3 студенти по 5 хвилин кожний. Далі йде обговореннѐ
виступів у виглѐді дискусії (висловленнѐ своїх думок). Щотижнѐ
відбуваятьсѐ 2–3 семінари. Часто використовуютьсѐ метод «гудучі групи»
(робота в малих групах по 4–5 осіб). Викладач формуляю завданнѐ, що
передбачаю альтернативні рішеннѐ. Даютьсѐ 10 хв. длѐ обговореннѐ
сформульованого викладачем завданнѐ, розв’ѐзаннѐ ѐкого фіксуютьсѐ
кожноя групоя на дошці, визначивши спільну думку. Далі йде загальне
обговореннѐ, у процесі ѐкого виступаю представник кожної малої групи з
обґрунтуваннѐм власної думки визначеної проблеми. Післѐ цього викладач
резямую виступи кожної групи, оціняю їх, указую на недоліки, робить
висновки (Чертовских, 2003, с. 73-77). Одним із методів на семінарському
занѐтті використовуютьсѐ презентаціѐ, ѐка в британських ЗВО ѐвлѐю собоя
захист висновків, що отримані в процесі досліджень, у виглѐді виступу перед
аудиторіюя з обґрунтуваннѐм власної позиції щодо досліджуваного питаннѐ.
Отримані висновки в результаті проведених досліджень упродовж тривалого
часу (місѐць, семестр, рік) можуть оформлѐтисѐ й у письмовому виглѐді
(доповіді, реферати, курсові роботи). У процесі презентації майбутній учитель
вчитьсѐ переконливо відстоявати своя позиція, своя точку зору при виступі,
вчитьсѐ грамотно дискутувати (Чертовских, 2003, с. 78-80).
Значне місце в процесі підготовки фахівців дошкільної освіти в
університетах Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії
посідаять практичні занѐттѐ, лабораторні занѐттѐ, практикуми. Практичне
занѐттѐ (лат. prakticos – діѐльний) – це навчальне занѐттѐ, призначене длѐ
того, щоб розглѐнути зі студентами теоретичні положеннѐ навчальної
дисципліни та сформувати розуміннѐ й навички їх практичного
застосуваннѐ. Найчастіше на цих занѐттѐх студенти працяять
індивідуально, але ю занѐттѐ, на ѐких потрібна взаюмодіѐ з іншими
студентами, тобто робота може здійсняватисѐ невеликоя командоя, або
можуть майбутні вчителі працявати також парами. Практичні занѐттѐ
визначаятьсѐ длѐ більшості курсів, у ѐких вклячено практичний елемент
(Methods and materials). У процесі практичної підготовки майбутніх
учителів відбуваютьсѐ формуваннѐ дослідницьких умінь студентів, адже
особливістя організації навчального процесу в навчальних ЗВО
Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії ю те, що все
навчаннѐ маю будуватисѐ на дослідницькій діѐльності (research education).
Виконуячи лабораторну (лат. labor – працѐ) роботу, студенти
набуваять практичних навичок роботи з лабораторним обладнаннѐм,
перевірки окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни.
Лабораторні занѐттѐ проводѐтьсѐ в обладнаних навчальних лабораторіѐх або
безпосередньо в умовах дошкільного закладу освіти. Кількість годин,
відведених на лабораторні занѐттѐ, визначаятьсѐ навчальним планом.
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Кафедри ЗВО розроблѐять плани і методику проведеннѐ лабораторних
занѐть (Повідайчик та ін., 2017).
Контроль знань, ѐк форма навчального процесу студентів,
визначаютьсѐ різними способами. У Сполученому Королівстві Великої
Британії і Північної Ірландії використовуютьсѐ система банків: щоб
здійснити контроль знань, необхідно з кожної дисципліни набрати
відповідну кількість балів, за ѐкими показник успішності може визначити
не лише викладач, а й сам студент. Длѐ проведеннѐ контроля знань
студент може складати екзамени:
– способом «відкритої книги», коли отримавши питаннѐ, майбутній
учитель упродовж відведеного часу шукаю відповіді на них у підручнику;
– способом «тривалих» екзаменів, коли, отримавши питаннѐ,
студент готую матеріал ціюї проблеми впродовж 2 тижнів у бібліотеці, а
потім на екзамені відповідаю на задані йому питаннѐ з ціюї проблеми.
Причому студенти вчатьсѐ виділѐти основний зміст з проблеми, оцінявати
роботу з книгоя. Може здійсняватисѐ контроль знань студентів і за
підвищеноя шкалоя балів. Це відбуваютьсѐ тоді, коли британські студенти
розроблѐять спільні проекти зі студентами країн ЮС, здійснивши
кооперуваннѐ між університетами в межах програми Erasmus, що дозволѐю
майбутнім фахівцѐм дошкільникам упродовж тривалого часу (семестр, рік
тощо) навчатисѐ за кордоном (Чертовских, 2003, с. 80-81). Британські
студенти при цьому вчатьсѐ розроблѐти проекти, вивчаять іноземну мову.
До професійної підготовки фахівцѐ дошкільної освіти маю відношеннѐ
портфоліо – слугую контролем та оцінкоя досѐгнень студента.
Останнім часом у центрі університетського навчаннѐ у Сполученому
Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії представлена форма
навчаннѐ через дослідженнѐ. У зв’ѐзку з тим, що науково-дослідна робота
ЗВО забезпечую розвиток економіки, збагачую культуру, визначаю соціальний
прогрес, вона ю соціально-значимоя та економічно доцільноя складовоя
діѐльністя лядини. Серед загальних тенденцій розвитку вищої освіти (фундаментальність, гуманізаціѐ, інформатизації освіти, академічна мобільність
студентів, стандартизаціѐ освітніх програм, використаннѐ прогресивних
технологій підготовки, розвиток міжнародного співробітництва) можна
визначити й тенденція насиченнѐ освітніх програм науково-дослідним
компонентом, збільшеннѐ обсѐгів фінансуваннѐ наукових досліджень.
ак зазначаять вчені Н. Варга, Н. Повідайчик, І. Попович, останнім
часом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії
утверджуютьсѐ дослідницька парадигма, за ѐкої засвоюннѐ змісту
матеріалу, вихованнѐ дослідницької культури й розвиток інтелекту ю
нерозривним процесом. Зокрема, нова парадигма в освіті культивую
вкляченнѐ проектно-дослідницької діѐльності в навчально-виховний
процес. Британські вчені С. Борг та Р. Гріффітс вважаять, що навчаннѐ, ѐке
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маю за основу дослідницьку діѐльність маю базуватисѐ вже з першого курсу
на дослідницькі досѐгненнѐ (research-led), що маять спрѐмовуватисѐ на:
навчальний план кафедр ЗВО; у процесі навчаннѐ акцент робити на
наукових досѐгненнѐх; у робочих програмах навчальних курсів навчаннѐ
маю бути оріюнтоване на дослідженнѐ (research-oriented), а не на подачу
готових знань майбутнім фахівцѐм дошкільної освіти; навчаннѐ маю
відбуватисѐ ѐк дослідженнѐ (research-informed), на думку вченого
М. Хенкелѐ, педагоги університету маять бути дослідниками, у навчальний
процес впроваджувати інноваційний досвід та інноваційні проекти
(Повідайчик та ін., 2017).
Британський учений Л. Райс визначив такі риси діѐльності вчителѐдослідника: уміннѐ міркувати в дослідній роботі над своїми діѐми,
критично ставитисѐ до зв’ѐзку політики з освітоя, що маю бути вже в
процесі плануваннѐ дослідницької діѐльності (Rice, 2005, р. 74). Учені
С. Борг, М. Сміт, С. Літл визначили дослідницьку діѐльність учителѐ (teacher
research engagement) ѐк систематичний пошук нового знаннѐ (Borg, 2010).
Отже, більшість учених Сполученого Королівства Великої Британії і
Північної Ірландії характеризуять педагогічний процес і процес
дослідженнѐ ѐк юдине ціле.
Нині суспільству потрібні вчителі, вихователі, готові до дослідженнѐ в
педагогічній діѐльності, до аналізу навчально-виховного процесу в
дошкільних установах. У зв’ѐзку з цим, особливістя організації навчальновиховного процесу у ЗВО Сполученого Королівства Великої Британії і
Північної Ірландії ю формуваннѐ дослідницьких умінь майбутніх фахівців
дошкільної освіти, що відбуваютьсѐ:
– у процесі теоретичної і практичної підготовки, адже, ѐк зазначаять
І. Козубовська, І. Попович, Н. Рокосовик, всі програми передбачаять
формуваннѐ дослідницьких умінь і навичок студентів (курси «методи
дослідженнѐ в системі освіти», «дослідженнѐ навчальних програм»,
«професійне дослідженнѐ», «природа педагогічного дослідженнѐ»,
«наукова методологіѐ» та ін.). Більшоя міроя це стосуютьсѐ магістрантів,
але основи дослідницьких знань та вмінь закладаятьсѐ вже в бакалавраті
(Козубовська та ін., 2019, с. 9);
– виконаннѐ самостійної та позаурочної роботи шлѐхом
застосуваннѐ розроблених британськими вченими спеціальних стратегій
(strategic research capacity) поетапного формуваннѐ дослідницьких умінь
фахівців, ѐкі закладені в усі види підготовки фахівців-дошкільнѐт
Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та
здійсняютьсѐ шлѐхом використаннѐ різноманітних методів. При
застосуванні алгоритмічної стратегії – метод частково-пошуковий та метод
проблемного навчаннѐ; при застосуванні творчої стратегії – методи й
засоби: кейсів, презентації, групи Аберкромбі, тьяторство; участь у
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наукових конференціѐх; наукові стажуваннѐ; створеннѐ умов длѐ реалізації
студентами результатів своїх наукових розробок; підбір таких викладачів у
ЗВО, ѐкі б здійснявали професійну підготовку вчителѐ-дослідника.
Схарактеризуюмо методи, що сприѐять підготовці фахівцѐ-дослідника.
Значну роль у виконанні наукової роботи відіграю метод проектів. Проектну
діѐльність (проект) студенти виконуять у певній науковій групі факультету,
використовуячи метод проектів. При цьому вони вчатьсѐ виконувати наукову
роботу, формуять своя точку зору (Повідайчик та ін., 2017). Проектна
діѐльність – метод, спрѐмований на створеннѐ нового продукту, на
досѐгненнѐ конкретного результату. В основу реалізації методу проектів
лѐгли прагматичні ідеї американського філософа і педагога Д. Дьяї, ѐкий
вважав, що умовами успішного навчаннѐ ю проблемність навчального
матеріалу, активність дитини, зв’ѐзок навчаннѐ з життѐм дитини, гроя,
працея. Створеннѐ проекту дозволѐю вчити майбутніх фахівців дошкільної
освіти шукати інформація, використовувати в роботі різні технології з метоя
проведеннѐ досліджень (аналізу, синтезу, висуваннѐ гіпотези, узагальненнѐ)
(Енциклопедіѐ освіти, 2008, с. 717-718). Реалізаціѐ проектних технологій
вимагаю від студентів: володіннѐ методами дослідженнѐ – аналіз літератури,
збір та обробка інформації, обґрунтуваннѐ отриманих результатів; самостійно
розв’ѐзувати поставлені завданнѐ.
У Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії останнім
часом широко застосовуютьсѐ кейс-метод (case study). Це проблемнопошуковий метод, ѐкий базуютьсѐ на ситуаціѐх і чудово підходить длѐ
розв’ѐзаннѐ практичних завдань, сприѐю застосування теоретичних знань
(Мельник, 2017, с. 324).
У кейс-технологіѐх застосовуютьсѐ мозковий штурм, ѐкий сприѐю
розвиткові креативності майбутніх фахівців.
Отже, проблемно-пошуковий кейс-метод, що ѐвлѐю собоя ситуація,
ѐка виникаю в педагогічній діѐльності і над ѐкоя викладачі та студенти
маять спільно працявати, сприѐю розвитку в майбутніх фахівців
самостійності.
У підготовці фахівцѐ-дослідника дошкільної освіти у Сполученому
Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії застосовуютьсѐ такий метод,
ѐк участь студентів у наукових конференціѐх, на ѐких обговоряятьсѐ та
розв’ѐзуятьсѐ питаннѐ педагогічного спрѐмуваннѐ, питаннѐ розвитку
дошкільної освіти, і ѐка допомагаю студентам опановувати сучасними
методами навчаннѐ і вихованнѐ дошкільників в умовах глобалізації та
інтеграції, дозволѐю оріюнтуватисѐ майбутнім вихователѐм у найновіших
досѐгненнѐх науки з проблеми розвитку дошкільної освіти (Мельник, 2012,
с. 82-86). На нашу думку, регулѐрна участь студентів у наукових конференціѐх
сприѐтиме становлення фахівцѐ-дослідника.
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У групах М. Аберкромбі організовуятьсѐ дискусії (10–12 осіб). З ціюя
метоя групи отримуять на лекції завданнѐ (аналізу уроку чи-то перевірка
певної роботи тощо). Далі йде дискусіѐ (відбуваютьсѐ «боротьба думок»).
Викладач лише спрѐмовую дискусія в потрібне русло.
У процесі роботи в групі М. Аберкромбі при проведенні дискусії
студенти обміняятьсѐ думками, вчатьсѐ виступати, у них формуютьсѐ
аналітичне мисленнѐ, проблема обговоряютьсѐ з різних сторін. Длѐ
ефективного виробленнѐ навичок застосовуять тренінг (Гаргай, 2006, с. 129).
ак видно із зазначеного, одним із основних параметрів системи
вищої педагогічної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії і
Північній Ірландії ю підготовка до науково-дослідної роботи. З ціюя метоя
підвищуютьсѐ рівень розвитку вищої освіти на основі наукових досліджень,
на основі посиленнѐ дослідницької спрѐмованості магістерських і
докторських ступенів, на основі спрѐмуваннѐ зусиль на забезпеченнѐ більш
тісних зв’ѐзків між вищоя освітоя і дослідницькими установами,
підвищеннѐ ѐкості дослідженнѐ (Саргсѐн, 2009, с. 88, 95, 97).
Отже, забезпеченнѐ професійної підготовки фахівців дошкільної
освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії
пов’ѐзане з дослідницькоя діѐльністя, ѐка розглѐдаютьсѐ ѐк форма
професійної педагогічної освіти. Серед інших традиційних функцій
(здійсненнѐ навчаннѐ студентів, обслуговуваннѐ суспільства) британські
університети виконуять і функція проведеннѐ наукових досліджень, адже
зміняятьсѐ сьогодні акценти позиції сучасного фахівцѐ Сполученого
Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з функціонального
виконавцѐ на педагога-дослідника (teacher recearcher), ѐкий володію
творчим потенціалом, здатністя до самоосвіти, рефлексивного мисленнѐ.
Одніюя з форм організації навчально-виховного процесу, за ѐкоя його
учасники здійсняять навчальну взаюмодія екстериторіально, ю дистанційне
навчаннѐ (ДН – distance learning), коли учасники територіально перебуваять
за межами можливої навчальної взаюмодії і їхнѐ присутність у певних
навчальних приміщеннѐх закладу освіти не обов’ѐзкова. Дистанційне
навчаннѐ – це навчаннѐ без кордонів, відкрите й доступне, незалежно від
того місцѐ, де лядина живе, навчаютьсѐ (Козубовська, 2013).
Статус Британської вищої освіти ѐк світового лідера з наданнѐ послуг
засобами ДН підтримуять такі організації: Британська рада (The British
Council), Академіѐ вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії і
Північної Ірландії (The High Education Academy), Комітет об’юднаних
інформаційних систем Сполученого Королівсва Великої Британії і Північної
Ірландії (IJSC), Комісіѐ з питань ДН (Online Learning Task Force). Вагомий
внесок в удосконаленнѐ британської галузі ДН робить відділ «Навчаннѐ
протѐгом життѐ із застосуваннѐм технологій» (Technology-Assisted Lifelong
Learning – TALL) при Департаменті неперервної освіти Оксфордського
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університету (The University of Oxford’s Department for Continuing Education)
за сприѐннѐ Ради з фінансуваннѐ вищої освіти в Сполученому Королівстві
Великої Британії і Північної Ірландії (HEFCE).
У Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії
кількість аудиторних занѐть в університетах значно менша, ніж часу,
відведеного на самостійну роботу, ѐка відбуваютьсѐ індивідуально або в
команді (team) – у складі групи студентів, коли студенти працяять над
доповіддя або проводѐть дослідженнѐ, результати ѐких представлѐятьсѐ
в письмовому виглѐді (есе, доповіді, наукової статті), або – у виглѐді
презентації (Чертовских, 2003, с. 78). Самостійна робота студентів
виконуютьсѐ за завданнѐм і при методичному керівництві викладача, але
без його безпосередньої участі (Енциклопедіѐ освіти, 2008, с. 804). Такий
вид роботи визначено з метоя: допомогти набути студентам навички
критичного аналізу длѐ вирішеннѐ проблеми; розвинути навички
дослідженнѐ студента; сформувати власну думку (Формы организации
обучениѐ в университетах Великобритании, 2018).
Одним із методів електронного навчаннѐ, що вимагаю від студента
доступу до інтернету, ю онлайн-навчаннѐ. Ефективність організації онлайннавчаннѐ ѐк виду навчаннѐ на відстані залежить від:
– ефективної взаюмодії викладача і студента;
– педагогічних технологій, ѐкі при цьому використовуятьсѐ;
– ефективності методичних матеріалів і способів їх доставки;
– ефективності зворотного зв’ѐзку (Кузнецова, 2013, с. 164-165).
Завдѐки онлайн-навчання студент завантажую з інтернету необхідні
навчальні матеріали. Завданнѐ длѐ студентів викладач відправлѐю через
онлайн портал, проводить онлайн-опитуваннѐ. Онлайн-занѐттѐ можуть
проходити шлѐхом прѐмих транслѐцій, веб- або телеконференцій.
Дистанційне навчаннѐ онлайн може відбуватисѐ двома шлѐхами:
– синхронне навчаннѐ – це навчаннѐ, у ѐкому студент бере участь
разом із однокурсниками і викладачами у віртуальних класах (навчаннѐ,
ѐке проводитьсѐ через інтернет), отримую зв’ѐзок із викладачами, бере
участь у дискусіѐх, але ці заходи відбуваятьсѐ в певний призначений час;
– асинхронне навчаннѐ – опрацяваннѐ матеріалу відбуваютьсѐ студентом у власному темпі і відповідно до власного графіка. У доставці навчального матеріалу длѐ асинхронних курсів онлайнового навчаннѐ важливу роль
відіграять онлайн-бази даних, компакт-диски та DVD-диски, а також дошки
оголошень та віртуальні бібліотеки (Ушкаленко та Зелінська, 2018).
Отже, онлайн-навчаннѐ ѐвлѐю собоя один із методів електронного
навчаннѐ, ѐкий забезпечую ефективність навчаннѐ на відстані, студент маю
можливість при цьому опрацявати матеріал у власному темпі і в зручний
час длѐ нього (Кучай, 2014; Кучай, 2010).
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Поширеним методом в організації навчального процесу у
Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії ю консультації
одного-двох або групи студентів із тьятором, ѐкі спрѐмовані на вирішеннѐ
проблем, що виникли при вивченні певного предмета або на поѐсненнѐ
завданнѐ, ѐке виконую студент, чи-то певний науковий проект (Формы
организации обучениѐ в университетах Великобритании, 2018), тобто під
час консультацій студент отримую відповідь на конкретні запитаннѐ.
Отримуячи консультації, студент переважно долаю труднощі, ѐкі
виникаять у процесі самостійного опрацяваннѐ навчального матеріалу.
Типовим англійським методом вихованнѐ й навчаннѐ, що виник у
середньовічному англійському університеті, ю тьяторський метод, сутність
ѐкого полѐгаю в тому, що кожен студент прикріпляютьсѐ до тьятора, ѐкий
проводить із ним занѐттѐ (це може бути викладач, аспірант, фахівецьпрактик) (Корбут, 2017). Ми вважаюмо, що тьяторство у Сполученому
Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії сприѐю поліпшення
організації навчаннѐ студентів, адже навчаннѐ відбуваютьсѐ в невеликих
групах, що дозволѐю студентам і викладачам перебувати в тісній взаюмодії;
майбутні фахівці вчатьсѐ добирати й аналізувати факти длѐ виконаннѐ
навчальної та наукової роботи.
З проведеннѐм навчальних колективних дискусій і конференцій
пов’ѐзані педагогічні методи, ѐкі використовуятьсѐ при дистанційному
навчанні:
– навчаннѐ «одним одного» – це методи індивідуалізованого
навчаннѐ, длѐ ѐких характерні взаюмодії одного студента з одним
викладачем, ѐкі відбуваятьсѐ за допомогоя друкованих, аудіо-, відео
матеріалів, навчальних матеріалів, що надходѐть з комп’ятерних мереж;
– навчаннѐ «одним багатьох» – в основі цього методу лежить
наданнѐ викладачем навчального матеріалу студентам що в дистанційній
освіті реалізуютьсѐ за допомогоя технології: телефон та електронна пошти;
– навчаннѐ «багатьма багатьох» – методи, длѐ ѐких характерна
активна взаюмодіѐ між усіма учасниками навчального процесу на базі
сучасних інформаційних технологій (Технологіѐ модульного навчаннѐ).
У Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії у
процесі підготовки фахівцѐ дошкільної освіти застосовуютьсѐ така форма
навчаннѐ, ѐк мікровикладаннѐ – це викладаннѐ, що організовуютьсѐ і
проводитьсѐ в лабораторних умовах. Воно використовуютьсѐ длѐ
демонстрації певних методів викладаннѐ, длѐ відпрацяваннѐ педагогічних
умінь: забезпеченнѐ роботи в групі длѐ здійсненнѐ навчаннѐ й вихованнѐ.
Miкрозанѐттѐ проводитьсѐ кілька разів, післѐ першого відбуваютьсѐ
обговореннѐ, у процесі ѐкого виѐвлѐятьсѐ недоліки. Потім студент
проводить повторно мікрозанѐттѐ (фрагмент) з іншоя групоя дітей і
здійсняютьсѐ його обговореннѐ. Далі даютьсѐ майбутньому фахівця 1031
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15 хвилин на відпрацяваннѐ певного прийому до належного рівнѐ. Отже, у
процесі мікровикладаннѐ студенти працяять у групі, ѐка надаю коментарі
та пропозиції, студент, що проводить мікрозанѐттѐ, відповідаю
конструктивним відгуком та коментарѐми до своїх однокурсників.
На мікрозанѐттѐх доцільно проводити відеозапис, що дозволѐю
майбутньому фахівця дошкільної освіти багато разів переглѐнути
необхідний фрагмент із наступним його аналізом і виѐвленнѐм помилок.
Взагалі, до мікровикладаннѐ ѐк форми організації навчального процесу у
ЗВО студенти ставлѐтьсѐ позитивно.
Актуальноя формоя навчаннѐ фахівців дошкільної освіти в
університетах Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії
ю так звана польова робота, тобто педагогічна практика в закладі
дошкільної освіти, під час проходженнѐ ѐкої відбуваютьсѐ закріпленнѐ
знань, отриманих на лекціѐх, семінарах, практичних занѐттѐх. Ефективним
засобом безпосереднього зв’ѐзку зі студентом під час занѐть ю
радіодопомога, ѐку застосовуять деѐкі тьятори під час проходженнѐ
педпрактики. У разі виникненнѐ труднощів у певній ситуації це допомагаю
студенту-практиканту швидко прийнѐти рішеннѐ і вийти з них, аби їх не
помітили діти (Сабирова, 2008).
При опрацяванні теоретичного матеріалу в процесі вивченнѐ
психолого-педагогічних та професійних дисциплін у Сполученому
Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії використовуять все більш
актуальні методи інтерактивного навчаннѐ – робота в групах: ток-шоу,
дебати, телешоу, ѐкі ѐвлѐять собоя активну взаюмодія: між викладачами і
студентами, між студентами. У процесі застосуваннѐ названих методів
обираятьсѐ студенти, що готуять виступи з певних тем, а група бере участь
в обговоренні проблеми, що вивчаютьсѐ. З числа викладачів обираютьсѐ
група «експертів», ѐкі можуть поѐснити різні няанси, що виникаять у
процесі обговореннѐ проблеми (Козаченко, 2015).
Значну роль у підвищенні впевненості в собі студента та проѐву
ініціативи майбутнього фахівцѐ дошкільної освіти відіграю метод шлѐх
мовчаннѐ або замовчуваннѐ, що базуютьсѐ на тому, що під час відповіді
студента викладачу не слід виправлѐти його помилки і длѐ цього його
зупинѐти. Викладачеві в цей час краще слід мовчати, адже це підвищую
впевненість майбутнього фахівцѐ в собі, а також рішучість у проѐвленні
ініціативи студента, у ѐкого формуютьсѐ вміннѐ усно висловляватисѐ.
У навчальному процесі ЗВО Сполученого Королівства Великої
Британії і Північної Ірландії використовуютьсѐ інтерактивна лекціѐ на основі
кейс-методу, у процесі ѐкої значна увага приділѐютьсѐ розвиткові
критичного мисленнѐ майбутніх фахівців дошкільної освіти та самостійній
роботі студентів. Завдѐки використання інтерактивних технологій
покращуятьсѐ взаюмини в групі, розвиваютьсѐ активність і співпрацѐ,
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зростаю авторитет викладача ѐк активного учасника колективного
пізнавального процесу. Значна увага в процесі такого навчаннѐ
приділѐютьсѐ самостійній роботі студентів, розвиткові їх критичного
мисленнѐ (Козаченко, 2015).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
система підготовки фахівцѐ дошкільної освіти у Сполученому Королівстві
Великої Британії і Північної Ірландії, застосовуячи найновіші чисельні форми
й методи навчаннѐ, зокрема, електронне дистанційне навчаннѐ, інтерактивне
навчаннѐ, побудову навчаннѐ на дослідницькій діѐльності, ураховуячи
активну участь студентів у навчальному процесі, набула статусу одної з
найкращих у світі, що дозволѐю їй бути конкурентноспроможноя на ринку
освіти. Тому її потрібно ретельно вивчати, визначати прогресивні її ідеї і
впроваджувати в навчальний процес ЗВО України.
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РЕЗЮМЕ
Иванова Виктория. Формы и методы подготовки будущих специалистов
дошкольного образованиѐ в университетах соединенного королевства Великобритании
и Северной Ирландии.
Система подготовки специалиста дошкольного образованиѐ в Соединенном
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии получила статус одной из
лучших в мире, что позволѐет ей быть конкурентоспособной на рынке образованиѐ.
В статье выделены новейшие многочисленные формы и методы обучениѐ, в
частности, электронное дистанционное обучение, интерактивное обучение,
построение обучениѐ на исследовательской деѐтельности, учета активного
участиѐ студентов в учебном процессе. Охарактеризованы формы и методы
подготовки специалистов дошкольного образованиѐ в университетах Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Обоснована необходимость
тщательного изучениѐ продуктивных идей подготовки будущих специалистов
дошкольного образованиѐ и внедрение их в учебный процесс ЗВО Украины.
Определены следуящие черты деѐтельности воспитателѐ-исследователѐ: умение
рассуждать в исследовательской работе над своими действиѐми, критически
относитьсѐ к свѐзи политики с образованием должно быть уже в процессе
планированиѐ исследовательской деѐтельности. Определена исследовательскаѐ
деѐтельность специалиста как систематический поиск нового знаниѐ.
Ключевые слова: формы и методы обучениѐ, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, подготовка, будущие специалисты,
дошкольное образование, черты деѐтельности воспитателѐ-исследователѐ,
исследовательскаѐ деѐтельность специалиста.

SUMMARY
Ivanova Victoria. Forms and methods of training of future preschool education
specialists in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland universities.
The preschool education system in the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland has become one of the best in the world, allowing it to be competitive in the
education market. The purpose of the article is to characterize the forms and methods of
preschool education specialists training in the United Kingdom of Great Britain and Northern
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Ireland universities. The article outlines the latest numerical forms and methods of teaching,
in particular, electronic distance learning, interactive learning, construction of training in
research activities, taking into account active participation of students in the educational
process. The forms and methods of pre-school education specialists training at UK and
Northern Ireland universities are characterized. The necessity of careful study of productive
ideas of preparation of future specialists of preschool education and their introduction into
the educational process of higher education institutions of Ukraine is substantiated.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has established a research
paradigm in which assimilation of material content, cultivation of research culture and
development of intelligence are an integral process. In particular, the new paradigm in education
promotes inclusion of research and development activities in the educational process.
Nowadays, society needs educators who are ready to study in pedagogical activity, to
analyze the educational process in preschool institutions. In this regard, we have identified the
following features of the work of the researcher: the ability to think in research about their actions,
to be critical about relation of the policy with education, which should already be in the process of
planning research activity. The research activity of a specialist is determined as a systematic search
for new knowledge. It is stated that most scientists in the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland characterize the pedagogical and research process as one whole.
Key words: forms and teaching methods, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, training, future specialists, preschool education, traits of teacherresearcher’s activity, research activity of the specialist.
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КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ МОЛОДІЖНОГО ПРАЦІВНИКА: ДОСВІД
ФІНЛЯНДІЇ
У дослідженні проаналізовано розвиток молодіжної політики Фінлѐндії в
законодавчому полі. Наведено складові компетентнісної моделі молодіжного
працівника – інструктора з питань молоді та громадськості, ѐкого готую Народна
школа Південної Остробонії (Фінлѐндіѐ). Схарактеризовано область компетенцій
інструктора длѐ молоді та громади, ѐка складаютьсѐ з обов’ѐзкового
компетентнісного блоку (професійні вимоги в галузі освіти та менеджменту;
керівництво особами, групами та громадами; сприѐннѐ росту та добробуту молоді;
підтримка інклязії та соціальне розширеннѐ можливостей молоді) та варіативного
(здійсненнѐ волонтерської діѐльність та діѐльність в громадських організаціѐх;
здійсненнѐ діѐльності длѐ лядей похилого віку; керівництво самовираженнѐм;
супровід осіб, ѐкі потребуять підтримки; плануваннѐ бізнесу тощо). Проаналізовано
можливості адаптації моделі ѐк оріюнтиру підготовки фахівцѐ в рамках освітньопрофесійної програми «Методика виховної роботи» другого рівнѐ вищої освіти за
спеціальністя 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01− Освіта / Педагогіка.
Ключові слова: молодіжна робота, молодіжний працівник, складові
компетеності молодіжного працівника, компетентність інструктора з молодіжної
роботи в Фінлѐндії, магістерська програма «Методика виховної роботи»
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Постановка проблеми. У Резоляції Ради Ювропи щодо оновлених
рамок ювропейської співпраці у сфері молоді (2010-2018 рр.) зазначаютьсѐ,
що «молодіжна робота – це широкий термін, що охопляю великий обсѐг
діѐльності соціального, культурного, освітнього чи політичного характеру
ѐк з, так і длѐ молоді. Все частіше такі заходи вклячаять спорт та послуги
длѐ молоді (Council Resolution, 2010-2018).
В Україні роботу з молоддя здійсняять, насамперед, державні
службовці, у регіональних та місцевих управліннѐх у справах молоді та
спорту. Крім того, низка громадських організацій пропонуять навчаннѐ та
інші заходи длѐ молоді. Однак, згідно з оглѐдом експертів, немаю системних
заходів длѐ підтримки та подальшого розвитку молодіжної роботи на
національному та місцевому рівнѐх (Youth policy in Ukraine, 2013).
Нагальними питаннѐми молоді в Україні, що потребуять вирішеннѐ,
означено: системність у формуванні громадѐнства та національнопатріотичної обізнаності серед молоді; розвиток підприюмництва серед
молоді; використаннѐ потенціалу молоді длѐ інновацій; мотиваціѐ до
здорового й безпечного способу життѐ; рівень забезпеченнѐ житлом длѐ
молодих сімей; організаціѐ та культура дозвіллѐ молоді; інтеграціѐ
української молоді до ювропейської та світової молодіжної спільноти. На
думку експертів, існую необхідність реформувати існуячий підхід до розвитку
молоді та запровадити кращі міжнародні практики залученнѐ молоді та
неофіційного навчаннѐ в Україні.
У відповідь на ці виклики ПРООН у співпраці з Міністерством молоді та
спорту України розпочала інноваційну освітня програму «Молодіжний
працівник» (Програма «Молодіжний працівник»). Програма спрѐмована на
забезпеченнѐ відповідного рівнѐ знань щодо пріоритетів, тенденцій та
викликів молодіжної політики й молодіжної роботи при одночасному
розвитку потенціалу молодіжних працівників в Україні. Цільовими групами
програми ю державні службовці, ѐкі працяять із молоддя та лідерами
молодіжних громадських організацій.
Аналіз актуальних досліджень. Загальні засади створеннѐ
організаційних,
соціально-економічних,
політико-правових
умов
соціального становленнѐ та розвитку молодих громадѐн України в
інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрѐми реалізації
державної молодіжної політики в Україні «Про сприѐннѐ соціальному
становлення та розвитку молоді в Україні» від 09.08.2019 (Про сприѐннѐ
соціальному становлення та розвитку молоді в Україні, 2019).
Контекст та принципи національної молодіжної політики в Україні на
2016-2020 роки визначені Концепційноя державноя цільовоя соціальноя
програмоя «Молодь України» на 2016-2020 роки. Програма спираютьсѐ на
необхідність осмисленого розвитку та самореалізації молоді, що ю цінністя
длѐ суспільства, тоді ѐк соціальна підтримка молоді ю одним із основних
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пріоритетів у державній політиці. Наказом Міністерства молоді та спорту
України від 06.12.2019 № 6004 розпочато роботу над новим проектом
нормативно-правового акта «Про затвердженнѐ Стратегії розвитку
молодіжної політики до 2030 року» (Про затвердженнѐ Стратегії
розвитку молодіжної політики до 2030 року, 2019).
Концептуальні засади сучасної державної молодіжної політики в
Україні, механізми її реалізації ю предметом дослідженнѐ вчених:
В. Барабаша, М. Головатого, В. Головенько, Н. Комарова, О. аременко та
інших. Професійна підготовка фахівців, що реалізуять завданнѐ
молодіжної політики в Україні, охопляю соціального педагога та
соціального працівника. Зміст та головні функції їх професійної діѐльності
розкриваютьсѐ в широкому колі питань: новітні підходи до молодіжної
роботи ѐк до стратегічного напрѐму соціальної політики в Україні
(Н. Колѐда); соціальний працівник ѐк суб’юкт здійсненнѐ державної
молодіжної (В. Балахтар); принципи та пріоритети формуваннѐ професійної
готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними
громадськими організаціѐми (Ю. Криницький) та інших.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
впроваджую освітньо-професійну програму за спеціальністя 011 Освітні,
педагогічні науки длѐ підготовки магістра освіти до виконаннѐ професійних
обов’ѐзків у сфері виховної роботи. Стандартизаціѐ вимог до професійних
навичок майбутніх фахівців ю оріюнтиром розробки програм навчальних
дисциплін, вимагаю злагодженого формуваннѐ їх у процесі вивченнѐ
навчальних дисциплін. Аналіз наведених досліджень даю підстави длѐ
висновуваннѐ, що подальшого дослідженнѐ потребую вивченнѐ провідного
вітчизнѐного й зарубіжного досвіду розробки компетентніснісних моделей
молодіжного працівника. Виходѐчи з цього, ставимо за мету проаналізувати
модель компетентностей розроблених фінськими фахівцѐми, з метоя
уточненнѐ загальних та спеціальних (фахових) компетентностей майбутнього
фахівцѐ з виховної роботи, визначених стандартом вищої освіти, освітньопрофесійної програми «Методика виховної роботи» другого рівнѐ вищої
освіти за спеціальністя 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 −
освіта/педагогіка, ѐка передбачаю підготовку фахівцѐ, компетентного
працявати з молоддя.
Методи дослідження. Длѐ реалізації мети й поставлених завдань
на різних етапах наукового пошуку комплексно застосовано такі методи:
теоретичні (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, систематизаціѐ та узагальненнѐ
наукових джерел, законодавчої бази молодіжної роботи в Фінлѐндії,
вивченнѐ навчальних програм, планів, компетентнісної моделі
молодіжного працівника закладів освіти Фінлѐндії); емпіричні
(діагностичне інтерв’я, бесіди з керівництвом, викладачами,
студентами; спостереженнѐ навчального процесу в закладах освіти
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Фінлѐндії, ретроспективний аналіз власної педагогічної практики) з
метоя з’ѐсуваннѐ проблеми дослідженнѐ, аналізу розвитку молодіжної
політики в законодавчому полі, теоретичного обґрунтуваннѐ сутності
понѐть «молодіжна робота», «компетентність молодіжного працівника»,
вивченнѐ компетентнісної моделі майбутнього фахівцѐ.
Виклад основного матеріалу. Ювропейські інститути Ради Ювропи та
Ювропейського Соязу ю прихильниками розробки національної політики,
спрѐмованої на поліпшеннѐ становища молоді. Вони проводѐть різні
механізми длѐ заохоченнѐ своїх держав-членів до вжиттѐ заходів щодо
розробки міжсекторальної цілісної політики, ѐка сприймаю молодь ѐк
ресурс і ѐка активно залучаю молодь та неурѐдові молодіжні організації до
прийнѐттѐ рішень із питань, що їх стосуятьсѐ.
Розвитку національної молодіжної політики на ювропейському рівні
сприѐли: по-перше, Рада Ювропи завдѐки першому міжнародному
експертному оглѐду національного політики створила механізм оцінки
національної молодіжної політики в Ювропі, ѐкий швидко набув
популѐрності серед держав-членів, ѐкі прагнуть надати рекомендації щодо
подальшого розвитку національних стратегій. По-друге, ѐк частина Пакту
про стабільність длѐ Південно-Східної Ювропи, створеного в 1999 р. робоча
група молодих лядей створила нову динаміку за своюя політикоя, активно
сприѐячи розробці національних планів дій щодо молодіжної політики в
Балканському регіоні. Це позитивно вплинуло на розробку національних
молодіжних стратегій у Південно-Східній Ювропі. По-третю, післѐ всебічного
процесу консультацій з молоддя по всій Ювропі, Ювропейська комісіѐ
виступила з представниками молоді «Білий Паперон» під назвоя «Новий
поштовх длѐ ювропейської молоді» (Youth Policy Manual, 2009)
Експерти з інформаційної молодіжної роботи молодіжну роботу
визначаять ѐк «дії, спрѐмовані на молодь щодо діѐльності, у ѐкій вони
беруть участь добровільно, розробленої длѐ підтримки їхнього
особистісного та соціального розвитку шлѐхом неформального та
неформального навчаннѐ» (Developing digital youth work, 2017, с. 28).
Робота з молоддя базуютьсѐ на добровільній участі молоді, сприѐю
навчання й переважно відбуваютьсѐ в групах чи громадах, за своюя
природоя ю профілактичноя, а спектр застосованих методів базуютьсѐ на
залученні молоді.
Робота з молоддя відбуваютьсѐ в багатьох різних формах та
умовах. Найпоширенішими з них ю: молодіжні центри, молодіжні
проекти, пропагандистська молодіжна робота, неформальні молодіжні
групи, молодіжні табори, молодіжне інформуваннѐ, молодіжні
організації, молодіжні рухи. Ці різні форми роботи з молоддя можуть
здійсняватисѐ та/або керуватисѐ різними структурами (муніципалітети,
громадські організації тощо) та проходити в різних місцевостѐх
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(молодіжні центри, школи, церкви тощо). Це найпоширеніші форми
роботи з молоддя; через різні терміни, що використовуятьсѐ в різних
країнах та/або місцевих умовах, існуять інші (під)форми роботи з
молоддя, ѐкі все ще застосовуятьсѐ до вищеописаного робочого
визначеннѐ (Developing digital youth work, 2017, c. 28).
Молодіжна робота підтримую молодих лядей стати активними
громадѐнами та брати участь у рішеннѐх і діѐх, ѐкі впливаять на них та
їхня громаду. ак результат, це даю змогу молодим лядѐм краще розуміти
поглѐди та проблеми представників широкого суспільства, що, у своя
чергу, сприѐю зростання гармонії та соціальної вкляченості. У цьому
контексті робота з молоддя також маю превентивний вплив запобігаячи
полѐризації та радикалізації, що здатні призвести до насильницької
поведінки (Council Resolution, 2010-2018).
Фінлѐндіѐ ю провідноя країноя в реалізації молодіжної роботи в
Ювропі. У Фінлѐндії робота з молоддя регуляютьсѐ законодавством з 1972 р.
Закон про молодіжні комітети та державні субсидії на муніципальну
молодіжну роботу (Act on Youth Committees, 1972) заклав основу длѐ
розвитку законодавчої системи молодіжних комітетів у Фінлѐндії.
Муніципальні молодіжні комітети функціонували на муніципальному рівні,
провінційні комітети з молодіжної роботи діѐли ѐк експертні органи на
провінційному рівні, а Національні комітети з молодіжної роботи, пізніше
Консультативні ради з питань молоді, працявали при Міністерстві освіти.
Закон забезпечив державні субсидії місцевим органам влади длѐ організації
роботи з молоддя: державні субсидії на зарплату молодіжних працівників,
діѐльність молодіжних об’юднань, витрати на оренду та вартість орендної
плати молодіжних закладів, витрати на проїзд, понесені під час роботи з
молоддя, а також витрати, пов’ѐзані з будівництвом та оновленнѐм
молодіжних закладів. Залежно від класифікації фінансових можливостей
муніципалітету, державні субсидії призначалисѐ на 20–65 відсотків
кваліфікованих витрат на роботу з молоддя. Відповідно до тогочасного
законодавства, молодь відносила осіб віком від 7 до 24 років (Höylä, 2012).
Закон про молодіжну роботу (Youth Work Act, 1985), на вимогу
студентських організацій верхня вікову межу длѐ молоді підвищив до
29 років. Наступний закон про молодіжну роботу (Youth Work Act, 1995),
розширив сферу молодіжної роботи до молодіжної політики. В акті робота з
молоддя була визначена ѐк робота, спрѐмована на сприѐннѐ громадѐнській
активності та покращення умов життѐ молоді. Молодіжні заходи були
визначені ѐк громадѐнська діѐльність молоді, спрѐмована на сприѐннѐ їх
зростання та розвитку громадѐнських навичок. Відповідно до закону, робота
з молоддя була визначена ѐк частина обов’ѐзків місцевих органів влади
(муніципалітетів), тоді ѐк молодіжна діѐльність в основному відповідала за
молодіжні групи та молодіжні організації (Government Proposal, 2005).
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Метоя «Програми дитѐчої та янацької політики на 2012–2015 роки»
було визначено створеннѐ додаткового, рівного доступу до освіти та ринку
праці длѐ дітей та молоді з урахуваннѐм особливостей вікової групи. Інша
мета – сприѐннѐ активному громадѐнству та соціальній участі дітей та
молоді (Ministry of Education and Culture, 2011)
Підготовка фахівців, агентів молодіжної політики в Фінлѐндії
здійсняютьсѐ в закладах професійно-технічної та вищої освіти. Професійнотехнічна освіта в Фінлѐндії оріюнтована більше на практику, ніж на середня
шкільну освіту. Навчаннѐ на виробництві ю важливоя частиноя
кваліфікації. Професійний ступінь – це кваліфікаціѐ, заснована на
компетентності, проходженнѐ професійної кваліфікації займаю два-три
роки. Сфери молодіжної роботи: молодіжні організації, робота з місцевоя
молоддя, просвітницька робота з молоддя, національні молодіжні
центри, молодіжні дослідженнѐ (Youth policy in Finland, 1997).
Підготовка фахівцѐ з молодіжної роботи в Фінлѐндії здійсняютьсѐ
відповідно до розроблених компетентностей. У даному дослідженні
поданий аналіз складових компетентності молодіжного працівника, ѐка ю
основоя організації навчального процесу Народної школи Південної
Остробонії (South Ostrobothnia Folk High School, Finland). Дослідженнѐ
стало можливим завдѐки навчальному візиту «Developing Youth Workers’
Competences in Finland», ѐкий був організований Молодіжним центром
Мартінтен за підтримки Erasmus+ програми на базі шкіл та молодіжних
центрів міст Віррат, Ільмайокі та Тампере з 29 вереснѐ по 3 жовтнѐ 2019
року. Програма дозволила дослідити, ѐким чином організовано навчаннѐ
молодіжних працівників на середньому рівні у Фінлѐндії, вивчити зміст
навчальної програми та побачити її зв’ѐзок із національними законами та
Ювропейськоя молодіжноя стратегіюя.
Кваліфікаційні званнѐ молодіжного працівника, ѐкого готую Народна
школа Південної Остробонії, ю «Інструктор з питань молоді та громадськості».
Він планую, організовую та проводить заходи длѐ лядей різного віку. Робота
вклячаю інструктаж, керівництво та підтримку лядей різного віку. Його увага
зосереджена на сприѐнні вклячення, громадѐнській участі та полікультурній
роботі. Порѐд із можливостѐми длѐ рекреаційних та інших заходів, цей
сектор робить акцент на поліпшенні умов життѐ молоді, а також на захисті та
розширенні можливостей участі в житті суспільства.
Область компетенції інструктора длѐ молоді та громади, у ѐкій
кваліфікаційне званнѐ – інструктор длѐ молоді та громади, складаютьсѐ з
чотирьох обов’ѐзкових одиниць (110 компетентностей) та факультативних
підрозділів (35 компетентностей) (Vocational qualification in Education and
Guidance, 2018).
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Таблицѐ 1
Складові компетентності фахівця з молодіжної роботи – інструктора для
молоді та громади (South Ostrobothnia Folk High School, Finland)
Обов’ѐзковий
блок

Варіативний
блок

110 пунктів компетентностей
1) професійні вимоги в галузі освіти та менеджменту
(15 компетентностей);
2)
керівництво
особами,
групами
та
громадами
(35 компетентностей);
3) сприѐннѐ росту та добробуту молоді (30 компетентностей)
4) підтримка інклязії та соціальне розширеннѐ можливостей
(30 компетентностей)
35 пунктів компетентностей
Здійсненнѐ волонтерської діѐльність та діѐльність в громадських
організаціѐх (15 компетентностей)
Здійсненнѐ діѐльності длѐ лядей похилого віку (20 компетентностей)
Керівництво самовираженнѐм (20 компетентностей)
Здійсненнѐ заходів фізичної активності (15 компетентностей)
Здійсненнѐ заходів на природі (20 компетентностей)
Супровід осіб, ѐкі потребуять підтримки (20 компетентностей)
Робота провідним експертом (15 компетентностей)
Підготовка інструкторів на робочому місці (5 компетентностей)
Робота на підприюмстві (15 компетентностей)
Плануваннѐ бізнесу (15 компетентностей)
Компетентності, що обумовлені місцевими потребами (5-15 пунктів
компетентностей)
Підрозділ з іншої професійної кваліфікації, подальшої професійної
кваліфікації або спеціальної професійної кваліфікації (5-15 пунктів
компетентностей)
Комунікаціѐ та взаюмодіѐ (11 компетентностей)
Математика та наукова компетентність (6 компетентностей)

Професійні вимоги в галузі освіти та керівництва (передбачаю
здатність та готовність фахівцѐ: відповідати законодавчим та інструктивним
положеннѐм, регламентам та принципам роботи, що регламентуять
означену сферу; поводитись професійно в інтерактивних ситуаціѐх з
кліюнтами та робочоя спільнотоя; дбати про добробут та безпеку лядей і
груп; працявати з різними особами, поважаячи різноманітність;
підтримувати ріст та розвиток лядини; застосовувати основні життюві
навички; оцінявати та розвивати своя діѐльність).
Керівництво особами, групами та громадами (планувати та
впроваджувати діѐльність длѐ окремої лядини, групи чи громади;
керувати групоя длѐ спільної роботи, ураховуячи її етап розвитку;
використовувати методи керівництва у своїй роботі; керівництво кліюнтом
до сталого способу життѐ, а також планувати та проводити екскурсія, табір
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чи захід; дотримуватисѐ всебічної безпеки тих, ким вони керуять, та
враховувати безпеку праці).
Сприѐннѐ зростання та добробуту молоді (розкриваютьсѐ у
здатності та готовності студентів: спиратисѐ на свої знаннѐ про яність та
ѐвища, пов’ѐзані з молоддя у своїй роботі; допомагати та підтримувати
ріст та добробут молоді; ураховувати родину молодих лядей та тісні
мережі; планувати та проводити заходи типу проекту; сприѐти вклячення
та заохочувати кліюнтів до участі; направлѐти молодь до етичного
мисленнѐ та розмірковуваннѐ над цінностѐми; використовувати цифрові
технології та засоби масової інформації у своїй роботі).
Підтримка вкляченнѐ та соціальної інклязії (характеристика
компетентності: використовувати підхід до профілактичної роботи;
використовувати методи соціального розширеннѐ можливостей та
виѐвлѐти потреби в таких методах; підтримка вкляченнѐ кліюнтів та
формуваннѐ почуттѐ спільності; слідувати принципам сервісного
консультуваннѐ; підтримка кліюнтів у складних життювих ситуаціѐх; дбати
про їх особистий добробут та безпеку).
Здійсненнѐ волонтерської та громадської діѐльності (вимоги до
компетентності: знати особливості організації та методів роботи діѐльності
ГО; планувати та впроваджувати діѐльність згідно з цінностѐми, цілѐми та
принципами роботи ГО; надихати та мотивувати лядей брати участь у
заходах; інструктувати та керувати волонтерами й організовувати
волонтерські заходи; спрѐмовувати діѐльність громадѐнського суспільства).
Здійсненнѐ діѐльності длѐ лядей похилого віку (спілкуватисѐ зі
старшими лядьми з повагоя та вдѐчністя; керувати в роботі зі старшими
кліюнтами методичним та цілеспрѐмованим підходом у культурнокомунальній діѐльності; надавати індивідуальні та комунальні
рекомендації; приймати різноманітність; брати на себе відповідальність за
добробут кліюнтів, безпеку й спільну діѐльність).
Керівництво
самовираженнѐм
(підтримувати
навички
та
компетентність самовираженнѐ кліюнтів, пов’ѐзані з різними видами
мистецтва та культуроя; створявати діяче середовище, що сприѐтиме
різним формам вираженнѐ поглѐдів; планувати та впроваджувати різні
форми вираженнѐ: музичне, візуальне, словесне та тілесне вираженнѐ).
Здійсненнѐ заходів фізичної активності (сприѐти активному
фізичному стиля життѐ кліюнтів, самопочуття та навичкам фізичної
активності; створявати робоче середовище, що сприѐю фізичному
навантаження; планувати та проводити фізичні навантаженнѐ та фізичні
вправи; ураховувати розвиток кліюнтів, потребу в підтримці та вкляченні).
Здійсненнѐ заходів на природі (передбачаю знаннѐ та вміннѐ
студентів планувати та вести природокористувальні заходи; організовувати
заходи та відпочинок на природі, ураховуячи питаннѐ безпеки;
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ураховувати значеннѐ природи длѐ підтримки росту та вкляченнѐ лядини
та сприѐннѐ її добробуту; планувати та організувати екскурсія або табір та
керівництво діѐльністя на свіжому повітрі; планувати і впроваджувати
пригодницьку педагогіку; вести природокористувальну діѐльність
відповідно до принципів сталого розвитку).
Супровід осіб, ѐкі потребуять підтримки (відповідати положеннѐм,
регламентам та принципам, що керуять їхньоя діѐльністя; ураховувати різні
потреби в підтримці; планувати та здійснявати діѐльність длѐ кліюнтів, ѐкі
потребуять підтримки; використовувати різноманітні методи та інструменти
у своїй роботі; використовувати методи комунікації, ѐкі компенсуять мовленнѐ у своїй роботі; брати участь у міждисциплінарному співробітництві).
Отже, державна молодіжна політика в Україні ю одним із пріоритетів
державної політики та реалізуютьсѐ на благо молоді, суспільства й
держави; з урахуваннѐм спроможності України, її економічного,
соціального, історичного, культурного розвитку та міжнародного досвіду
державної підтримки молоді.
Проведене дослідженнѐ компетентнісної моделі фахівцѐ з
молодіжної роботи в Фінлѐндії забезпечую можливість збагаченнѐ моделі
підготовки спеціалістів у межах навчально-професійної програми
«Методика виховної роботи» другого рівнѐ вищої освіти за спеціальністя
011 «Освітні, педагогічні науки», що впроваджуютьсѐ в Сумському
державному
педагогічному
університеті
імені
А. С. Макаренка.
Заслуговуять на увагу такі компетентності: здатність та готовність до
здійсненнѐ волонтерських і громадських заходів, заходів длѐ лядей
похилого віку; підтримка самовираженнѐ молоді; вкляченнѐ осіб, ѐкі
потребуять підтримки, підвищеннѐ їх суспільної участі, плануваннѐ
бізнесу. Ці компетентності дозволѐть молодіжним працівникам
ефективніше підтримувати молодих лядей стати активними громадѐнами
та брати участь у рішеннѐх і діѐх, що впливаять на них та їхня громаду. ак
результат, це дасть можливість молодим лядѐм краще зрозуміти поглѐди
та проблеми широкої спільноти, що, у своя чергу, сприѐю більшої гармонії
та соціальній вкляченості.
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РЕЗЮМЕ
Коваленко Наталья. Компетентностнаѐ модель молодежного работника: опыт
Финлѐндии.
Проанализировано
развитие
молодежной
политики
Финлѐндии
в
законодательном поле. Приведены составлѐящие компетентностной модели
молодежного работника-инструктора по вопросам молодежи и общественности,
которого
готовит
Народнаѐ
школа
Южной
Остробонии
(Финлѐндиѐ).
Охарактеризована область компетенций инструктора длѐ молодежи и общества,
котораѐ состоит из обѐзательного компетентностного блока (профессиональные
требованиѐ в области образованиѐ и менеджмента, руководство индивидами,
группами и общинами; содействие росту и благосостоѐния молодежи; поддержка
инклязии и социальное расширение возможностей молодежи) и вариативного
(осуществление волонтерской деѐтельности и деѐтельности в общественных
организациѐх; осуществление деѐтельности длѐ пожилых лядей; руководство
самовыражением; сопровождение лиц, нуждаящихсѐ в поддержке; планирование
бизнеса и т.д.). Проанализированы возможности адаптации модели компетентностей
как ориентира подготовки специалиста в рамках образовательно-профессиональной
программы «Методика воспитательной работы» второго уровнѐ высшего
образованиѐ по специальности 011 Образовательные, педагогические науки, отрасли
знаний 01- Образование/Педагогика.
Ключевые слова: молодежнаѐ работа, молодежный работник, составлѐящие
компетености молодежного работника, компетентность инструктора по
молодежной работе в Финлѐндии, магистерскаѐ программа «Методика
воспитательной работы».

SUMMARY
Kovalenko Nataliia. Competence model of youth worker: experience of Finland.
The study analyzes development of Finland’s youth policy in the legislative field and in
practiece. It is noted that youth work has defined as actions directed towards young people
regarding activities where they take part voluntarily, designed for supporting their personal
and social development through nonformal and informal learning. Youth work takes place in
many different forms and settings. The most common ones are: youth centres, youth
projects, outreach youth work, informal youth groups, youth camps, youth information,
youth organisations, youth movements. These different forms of youth work can be carried
out and/or governed by different entities (municipalities, NGOs, etc.) and take place in
different localities (youth centres, schools, churches, etc.).
In Finland, youth work has been governed by legislation since 1972. And Finland is
recognized as a provider of youth work now. Youth Work Act of 1995 broadened the scope of
youth work to youth policy.
Training of a specialist in youth work in Finland is carried out in accordance with the
developed competences. The study presents an analysis of the competences of the youth worker,
which is the basis for organizing the educational process of South Ostrobothnia Folk High School
(Finland). The study was made possible by study visit “Developing Youth Workers’ Competences
in Finland” organized by the Martinten Youth Center with the support of the Erasmus+ program
at the schools and youth centers of Virrat, Ilmayoki and Tampere in October 2019.
In the study, the components of the competence model of the youth worker –
instructor for youth and the public, prepared by South Ostrobothnia Folk High School
(Finland) are given. The competence area in Youth and Community Instruction, in which the
qualification title is Youth and Community Instructor, is composed of four compulsory units
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(110 competence points) and optional units (35 competence points). The compulsory unit
includes: professional encounters in the field of education and guidance, guidance of
individuals, groups and communities, promoting growth and wellbeing of young people and
supporting inclusion and social empowerment.
In the article possibilities of enrichment of the model of specialist training within the
framework of educational and professional program “Methodology of educational work” of
the second level of higher education in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences,
that implemented in Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, are
defined. Noteworthy have become such competences: leading voluntary and NGO activities,
leading activities for older people, guiding expression, leading physical activity, leading
nature and experience activities, guiding persons in need of support, working as a top expert,
workplace instructor training, working in an enterprise, planning a business. These
competences let youth workers more effectively support young people to become active
citizens and to participate in decisions and actions that affect them and their community. As
a result, it enables young people to better understand the views and concerns of the wider
community, which in turn promotes greater harmony and social inclusion.
Key words: youth work, youth worker, competences of youth worker, competence of
instructor on youth work in Finland, master’s program “Methodology of educational work”.
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ҐЕНЕЗА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ
У статті виокремлено основні етапи становленнѐ вищої педагогічної освіти в
Канаді на прикладі провінції Онтаріо, починаячи з 1847 року. Розглѐнуто
впровадженнѐ інноваційних методів длѐ підвищеннѐ ѐкості викладаннѐ. Висвітлено
вимоги до педагогів на початку реформуваннѐ педагогічної освіти в XIX ст. та на
сучасному етапі. Описано утвореннѐ в університетах перших педагогічних
факультетів. Проаналізовано місце та обов’ѐзки педагогічного коледжу Онтаріо в
системі освіти Канади.
Ключові слова: факультет освіти, педагогічний коледж, педагогічна освіта,
навчальна програма, Онтаріо, Канада.

Постановка проблеми. В умовах політичних та соціальноекономічних змін нагальним ю питаннѐ освіти громадѐн, здатних адекватно
реагувати на виклики суспільства, творчо розв’ѐзувати нестандартні
проблеми та впроваджувати інновації.
Саме такоя ю система вищої освіти провінції Онтаріо в Канаді, ѐка
швидко розвинуласѐ протѐгом останнього десѐтиліттѐ. Але перш ніж
досѐгти такого рівнѐ, вона пройшла довгий шлѐх розвитку та реформації.
Починаячи з 1847 року, коли виникаять перші педагогічні училища, і до
1995 року, коли під керівництвом неоліберального урѐду в Онтаріо
виникаять нові політичні ініціативи з цілѐми, що не відрізнѐятьсѐ від вже
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існуячих у Західній Ювропі та США, виводе вищу освіту Онтаріо на
лідируячи позиції. Тому актуально вивчити в історичній ретроспективі
етапи становленнѐ вищої педагогічної освіти провінції Онтаріо.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз педагогічної літератури
свідчить, що суттювий внесок щодо провідних напрѐмів сучасної вищої
педагогічної освіти в Канаді зробили Е. Геннон, О. Ельбрехт, К. Земен,
М. Красовицький, К. Неппе, І. Руснак, Д. Портмен, М. Фуллан. Значний
інтерес становлѐть роботи вчених, що присвѐчені вивчення різних аспектів
професійної підготовки вчителів у Канаді, а саме: Л. Булай, І. Гушлевська,
Л. Карпинська, М. Левченко, М. Лещенко, Н. Мукан, М. Смирнова.
Мета статті – визначити етапи становленнѐ вищої педагогічної освіти
Канади.
Методи
дослідження:
загальнонаукові
(аналіз,
синтез,
абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ та узагальненнѐ), що забезпечили з’ѐсуваннѐ
ґенези досліджуваного освітнього феномена. Методи індукції та дедукції
длѐ встановленнѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків педагогічних та
соціальних процесів, що стали передумовами сучасних тенденцій вищої
освіти
Канади.
Конкретно-наукові:
порівнѐльно-історичний
і
рeтрocпeктивний методи, що дозволили охарактеризувати досліджувані
феномени в історичній рeтрocпeктивi.
Виклад основного матеріалу. Аналіз вітчизнѐних і зарубіжних
джерел дозволѐю констатувати, що педагогічна освіта Онтаріо пройшла
щонайменше чотири етапи становленнѐ.
I. Етап непрофесійної підготовки вчителів та непрофесійного
викладаннѐ (XVII ст. – початок XIX ст.). До 1847 року більшість педагогів у
загальноосвітніх школах, що обслуговували широку громадськість, були
малограмотні й погано оплачувані. У фінансово забезпечених гімназійних
школах викладачами були свѐщеннослужителі або випускники
університету, ѐкі не мали педагогічної освіти.
II. Етап початку реформуваннѐ освіти (сер. XIX ст. – поч. XX ст.). Зміни
почалисѐ, коли міністр освіти Егертон Райерсон у 1847 році заснував
Нормальну школу Онтаріо (Ontario Normal School), ѐка дала початок
першим значним змінам в освіті провінції.
Під терміном «Нормальна школа» розуміюмо тогочасне педагогічне
училище, ѐке оріюнтувалосѐ на методи навчаннѐ й викладаннѐ, а не на
потреби дітей, ѐкі навчаятьсѐ.
Длѐ зарахуваннѐ до Нормальної школи Онтаріо в Торонто
майбутній учитель мав досѐгти 16 річного віку, представити свідоцтво
про високі моральні ѐкості від свѐщеннослужителѐ й надати докази
навичок читаннѐ, письма та арифметики. Перша група нараховувала
двадцѐть чоловіків. До 1865 року програма тривала п’ѐть місѐців длѐ
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отриманнѐ сертифікату 2-го класу (2st Class certificate) та десѐть місѐців
длѐ сертифікату 1-го класу (1st Class certificate).
У перші роки першочерговим завданнѐм було ознайомленнѐ
вчителів зі змістом предмета. Поліпшеннѐ знань учнів середньої ланки
показало, що освіта нормальних шкіл маю позитивний вплив.
Однак, відсутність викладачів з університетськоя освітоя становила
важливу проблему у провінції. Міністр освіти Е. Райерсон високо цінував
педагогічні знаннѐ й тому дозволив випускникам нормальної школи
отримати сертифікати першого класу длѐ викладаннѐ в гімназії. У той
самий час було створено модельну гімназія длѐ підготовки вчителів у 1858
році, але в 1863 р. вона закриласѐ, оскільки не вдалосѐ забезпечити
викладачами, ѐкі «розбираятьсѐ в науці і філософії освіти і маять досвід у
застосуванні наукових педагогічних принципів» (Fiorino, 1978, p. 41).
Відмітимо, що в 1871 році прийнѐто Шкільний акт (School Act), ѐкий дав
всім дітѐм право на початкову освіту. Загальноосвітні школи стали державними з обов’ѐзковим відвідуваннѐм, що збільшило попит на педагогів.
Докази того, що випускники нормальної школи були більш
ефективними, ніж непідготовлені педагоги, призвели до розширеннѐ й
формуваннѐ іншої нормальної школи в Оттаві в 1875 році.
Урѐд, намагаячись вирішити проблему нестачі педагогів наприкінці
ХІХ століттѐ, упроваджував інноваційні методи длѐ підвищеннѐ ѐкості
викладаннѐ на середньому рівні. У Торонто в 1890 році була створена
Педагогічна школа (School of Pedagogy), що пізніше переїхала в Гамільтон у
1897 році ѐк Нормальний коледж Онтаріо (Ontario Normal College). Заклад
готував педагогів двох типів: випускники середніх шкіл отримували
сертифікати 1-го класу (1st Class certificates), а випускники університету
отримували сертифікати звичайної або спеціалізованої школи (Ordinary or
Specialist High School certificates).
Визначальноя характеристикоя підготовки педагога Онтаріо на той
час був високий ступінь провінційного контроля (LaZerte, 1950).
Департамент освіти займавсѐ дефіцитом освічених і кваліфікованих
викладачів длѐ розширеннѐ системи державної освіти.
На середньому рівні робилисѐ зусиллѐ длѐ залученнѐ та кращої
підготовки добре освічених кандидатів через університети, а пізніше – через
спеціалізований Нормальний коледж Онтаріо (Ontario Normal College).
Навчаннѐ без відриву від роботи, насамперед протѐгом літа, було важливим
засобом длѐ постійного поліпшеннѐ ѐкості та кваліфікації педагогічних
працівників.
На межі століть система освіти в Онтаріо стала великоя і складноя.
Зростаннѐ чисельності населеннѐ та потреба в освіченій робочій силі
зробили підготовку педагогів пріоритетним напрѐмом.
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У 1906 р. педагогічна освіта була перенесена до університету
Торонто в межах перших зусиль залученнѐ університетів. Створено
педагогічний факультет в університеті Квінс у 1907 році. Такі зрушеннѐ
спонукали до реорганізації однорічної навчальної програми на три частини
(MacDonald, 1996): перша – загальні курси з таких тем, ѐк історіѐ, філософіѐ
освіти, психологіѐ, шкільне право та адміністраціѐ, а також загальні та
спеціалізовані методи навчаннѐ та викладаннѐ; друга – професійний та
академічний оглѐд шкільних програм; третѐ – п’ѐтдесѐт днів
спостереженнѐ в класі та двадцѐть днів практики.
Зазначимо, що перехід до університету викликав труднощі, ѐкі
зрештоя підірвали експеримент. Незважаячи на те, що урѐд цінував
зв’ѐзок між педагогічноя освітоя та університетським середовищем, три
чверті студентів мали лише середня освіту й вони виѐвилисѐ
неспроможними вивчити складну університетську програму. У 1920 року
програма університету Квінс була припинена.
Згідно з новоя угодоя між провінціюя та університетом Торонто,
нещодавно названий Коледж освіти в Онтаріо залишивсѐ в університеті
Торонто, але повністя контролявавсѐ Департаментом освіти. Зарахуваннѐ
було обмежено кандидатами, ѐкі мали вищу освіту, а персонал призначавсѐ
міністром. Зусиллѐ, спрѐмовані на підвищеннѐ кваліфікації та підготовки
педагогів, продовжували підриватись економічними факторами.
III. Етап становленнѐ вищої педагогічної освіти (1950-1990 рр.).
Дефіцит учителів післѐ Другої світової війни зумовив створеннѐ
надзвичайної літньої сесії, що призвела до сертифікації з 1944 по 1953 рр.
«У 1950 році в Онтаріо була добре структурована,
високоцентралізована і всеосѐжна система педагогічної освіти» (Fiorino,
1978, с. 74). Вимоги до педагога були наступними:
 загальна середнѐ освіта длѐ вчителѐ початкових класів;
 університетська освіта длѐ вчителѐ середньої школи;
 рік професійної підготовки і професійної сертифікації.
Суспільний запит на педагогічну освіту спонукав Королівську комісія
з освіти Онтаріо провести консультуваннѐ щодо освітніх потреб і
представити звіт відомий ѐк «Доповідь надії». Він рекомендував
координація між університетами та Міністерством освіти та встановлявав
ступінь бакалавра мінімальним стандартом длѐ вчителѐ. Проблема
підготовка вчителів повинна була вирішитисѐ в найкоротший час. Длѐ
цього він рекомендував надзвичайні заходи длѐ боротьби з нестачея
кваліфікованих викладачів (RCEO, 1990). Також було запроваджено
Педагогічний коледж (Teachers’ College), що замінив нормальну школу.
Установлено, що в 1960-х роках міністр освіти Вільѐм Девіс ужив
заходів щодо трансформуваннѐ педагогічної освіти. На концептуальному
рівні, прийнѐвши доповідь Комітету Міністрів з підготовки вчителів, відому
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ѐк Доповідь Паттена, урѐд відійшов від образу вчителѐ ѐк передавача
знань до понѐттѐ «учасник, творча відповідальна особа, ѐка повинна бути
кваліфікованоя у складностѐх та тонкощах освітнього процесу в
демократичному суспільстві» (MCTST, 1962, p. 17). Цѐ доповідь також
призвела до розробки програми підготовки педагогів в Університеті
Західного Онтаріо та Університету Квінс. Доповідь спрѐмовувала прагненнѐ
до змін, ѐкі сьогодні створили модель факультетів освіти в Онтаріо.
Педагогічна освіта була передана університетам з можливістя вибору
спеціалізації: початкової або середньої освіти. Длѐ початкової освіти
перевагоя була паралельна освітнѐ програма: ступінь бакалавра, сумісний із
професійноя сертифікаціюя. Длѐ середньої, ураховуячи необхідність
спеціалізованої дисципліни, перевага була віддана послідовній програмі:
ступінь бакалавра, за ѐкоя йшла професійна програма сертифікації. Також до
академічних досліджень в університеті, майбутні вчителі повинні були
вивчати: основи освіти, такі ѐк психологіѐ, філософіѐ і соціологіѐ, навчальний
план, практику викладаннѐ. Педагоги повинні були поюднувати науку,
професійну практику і добрі лядські ѐкості.
Незважаячи на те, що длѐ науковців з докторами було передбачено
місце у сфері методології та основ освіти, «ніщо не може замінити мудрість
та розуміннѐ, отримані завдѐки успішному досвіду викладаннѐ в шкільній
системі» (MCTES, 1966, p. 44). У сфері освіти стало необхідним відвідуваннѐ
конференцій і публікаціѐ у професійних та наукових журналах.
Зміни в курсі почалисѐ з доповіді Холла-Денніса (Hall-Dennis Report) під
назвоя «Життѐ і навчаннѐ» (Living and learning: The report of the Provincial
Committee on Aims and Objectives of Education in the Schools of Ontario). У
доповіді заѐвлено: «Більше уваги приділѐютьсѐ тому, ѐк вчитисѐ і думати, а
менше – тому, що ми знаюмо й пам’ѐтаюмо. Освіта перетворяютьсѐ на процес,
а не на річ» (PCAOESO, 1968, p. 123). ак підсумовуютьсѐ в доповіді, необхідно
розвивати програми навчаннѐ, оріюнтовані на розвиток особистості
(PCAOESO, 1968, р. 130). «Удосконаленнѐ у відборі та підготовці вчителів ю
фундаментальним длѐ поліпшеннѐ освіти в Онтаріо», – зазначаютьсѐ у звіті
(PCAOESO, 1968, р.129). У доповіді наголошувалосѐ на необхідності кращої
підготовки вчителів та приділенні длѐ цього особливої уваги університетам.
Крім того, у звіті висловляютьсѐ занепокоюннѐ, що до оплати праці та наданні
житла вчителѐм.
Зауважимо, що доповідь Холла-Денніса послабила повноваженнѐ
Департаменту освіти по відношення до університетської підготовки педагогів. Але її пріоритетом було забезпеченнѐ повного визнаннѐ викладаннѐ ѐк
професії. У звіті зазначалось: «Оскільки освіта педагогів стаю університетськоя
програмоя, відповідальність за сертифікація повинна розподілѐтисѐ між
університетами та професійними організаціѐми викладачів» (PCAOESO, 1968,
р. 133) через запропонований педагогічний коледж Онтаріо.
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Наступним зрушеннѐм в освіті педагогів Онтаріо стаю створеннѐ
нових факультетів освіти в університеті Квінс та Університеті Західного
Онтаріо в 1960-х роках. Протѐгом цього періоду університетам було
передано більше повноважень з розуміннѐм того, що співробітники
педагогічних коледжів повинні бути залучені до університетів.
Запроваджуятьсѐ нові програми длѐ бакалаврату та магістратури.
Більшість рекомендованих змін до педагогічної освіти були схвалені
та впроваджені міністром В. Девісом. У 1974 р. Положеннѐм 269
(Regulation 269) було визначено кваліфікація вчителѐ та навчальний план,
розділено кваліфікація на початкову, молодшу, середня, старшу та
технологічну ланки освіти. Також було визначено додаткові кваліфікації,
спеціалізовані курси та курси викладаннѐ.
Відмітимо, що в 1970-х роках навчаннѐ перейшло від кар’юри
останньої інстанції до шанованої професії з високими стандартами
прийому та конкурентоспроможноя зарплатоя й пільгами. Викладаннѐ
стало професіюя, а університети більшоя міроя контролявали педагогічну
освіту. акість навчаннѐ та викладаннѐ вчителів зросла, але все одно
виникала критика програм та результатів.
IV. Сучасний етап педагогічної освіти (кінець XX – початок ХХІ ст.).
У 1990 році в Онтаріо існувало десѐть факультетів освіти. Ніпіссінг, Оттава
(англійськоя та французькоя мовами), Торонто, Західний Онтаріо і Віндзор
пропонували однорічні програми длѐ студентів або длѐ перепідготовки.
Брок, Лейкхед, Лорентіан (французькоя мовоя) і Квінс пропонували
одночасні й послідовні програми. Розглѐдалосѐ це ѐк позитивний крок, але
університети побоявалисѐ, що Міністерство освіти не бажало залишати
контроль за організація та адмініструваннѐ програм за собоя. Однак, у
більшості випадків факультети освіти «принципово змінили поглѐди на
викладаннѐ, від технічної практики до теорій, пов’ѐзаних із викладаннѐм та
навчаннѐм» (Gannon, 2005, p. 112.).
Зазначимо, що Королівська комісіѐ вважала, що університети
«тримаятьсѐ близько до понѐттѐ університетської автономії і роблѐть тільки
те, що їм заманетьсѐ» (RCEO, 1995, p. 13). Науковець Е. Геннон приписую таку
напруженість у боротьбі за контроль професіоналізації між факультетами
освіти, ѐкі були зосереджені на взаюмозв’ѐзку між науковими дослідженнѐми
і практикоя та профспілками вчителів, ѐкі зосереджувалисѐ на автономії
вчителів та умовах праці (Gannon, 2005, p. 110.).
Хоч університети отримали контроль за професіоналізаціюя, але
педагогічна освіта залишиласѐ багатоя на протиріччѐ. У той час, ѐк
викладачі коледжів розглѐдалисѐ ѐк надто вузькі та практичні,
університетська педагогічна освіта «значноя міроя розглѐдаласѐ ѐк
нерелевантна або безнадійна в реформуванні (Sheehan & Fullan, 1995, p.
89), ѐк «місце, де теоріѐ і дослідженнѐ здаятьсѐ важливішими, ніж
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практика» (Sheehan & Fullan, 1995, с. 90). Науковці Фуллан, Коннеллі,
Ватсон (Fullan M, 1989) закликали факультети освіти взѐти на себе
відповідальність і вирішити проблему життюздатності закладів освіти.
Постійна дискусіѐ про освіту призвела до того, що Королівська
комісіѐ з освіти в Онтаріо (1995) оголосила «атмосферу невизначеності»
(climate of uncertainty), викликану економічними та технологічними
змінами, обмеженими державними коштами, побояваннѐми про
життюздатність традиційних соціальних інститутів і змінами населеннѐ
Онтаріо. Хоча Королівська Комісіѐ високо оцінила освітні програми та
інструкторів длѐ вчителів, вона також рекомендувала, щоб освіту вчителів
контролявали зацікавлені сторони через новостворений Коледж учителів
Онтаріо (Ontario College of Teachers).
Тридцѐть років післѐ того, ѐк була рекомендована доповідь ХоллаДенніса, Коледж учителів Онтаріо став саморегуляячим органом. Серед
його обов’ѐзків була акредитаціѐ всіх програм підготовки вчителів.
Але участь урѐду в регуляванні педагогічної професії не була усунена
або навіть зменшена шлѐхом введеннѐ Коледжу вчителів Онтаріо. Коледж
представлѐв іншу бярократичну структуру, ѐка не даю гарантії поліпшеннѐ
ѐкості викладаннѐ (Gannon, 2005, p. 130). Він мав право переглѐдати та
акредитувати програми, або визначати, ѐким чином факультети освіти
повинні організувати свої курси чи програми.
Проте, влада забезпечую деѐкі закономірності між університетськими
програмами та постійним професійним розвитком учителів (DarlingHammond & Lieberman, 2012, р. 159). Факультети освіти, хоч і сприйнѐтливі
до реформ, не бажаять жертвувати автономіюя длѐ розробки власних
окремих програм. Оскільки освіта педагогів ю глибоко вбудованоя в
структуру управліннѐ університетом, ѐк Міністерство, так і Коледж учителів
Онтаріо обмежені в повноваженнѐх, ѐкі вони можуть використовувати длѐ
реформуваннѐ педагогічної освіти.
Три зацікавлені сторони тісно залучені до педагогічної освіти, але
взаюмозалежність не збігаютьсѐ зі співпрацея. Хоча, ѐк зазначаю
Організаціѐ економічного співробітництва та розвитку, підготовка педагогів
та загальний рівень вищої освіти в Онтаріо ю позитивними, але потрібно
зробити більше длѐ посиленнѐ співпраці й забезпеченнѐ того, щоб вища
педагогічна освіта продовжувала відповідати освітнім потребам.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Розуміннѐ
того ѐкий шлѐх пройшла система освіти педагогів в Онтаріо, допомагаю
дати відповіді на сучасні виклики в педагогічній освіті.
Отже, упродовж більшої частини XIX століттѐ ідеальним учителем
початкової школи був випускник середньої школи, а ідеальним учителем
середньої школи був випускник закладу вищої освіти. До кінцѐ століттѐ
успішно закінчили вдосконалену систему педагогічної освіти більшість
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педагогів. У 1950-х і 1960-х роках, незважаячи на дефіцит учителів, ідеал з
університетськоя освітоя став нормоя. Починаячи з 1980-х років, всі
педагоги мали принаймні один університетський диплом.
Визначено, що періоди прогресивних реформ зазвичай
супроводжуятьсѐ періодами обережності або консервативної реакції.
Найбільш помітними були реформи початку 1900-х рр., ѐкі перенесли
педагогічну освіту до університетів. Це нововведеннѐ тривало недовго,
оскільки консервативна громадськість чинила опір переосмислення
професійної підготовки. А інноваційні плани в «Доповіді Надії» не були
впроваджені до кінцѐ 1960-х років.
Важливим моментом ю оплата праці, коли вона стаю
конкурентоспроможноя, ѐк у 1930-х або сьогодні, у систему втѐгуятьсѐ
більш здатні і кваліфіковані викладачі. На жаль, періоди фінансової
щедрості зміняятьсѐ періодами фіскальної обережності.
Історіѐ підготовки педагогів Онтаріо допомагаю краще зрозуміти
багаторічні проблеми, а розуміннѐ деѐких аспектів історії може допомогти
нам покращити майбутню.
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РЕЗЮМЕ
Степанец Николай. Генезис высшего педагогического образованиѐ в Канаде.
В статье выделены основные этапы становлениѐ высшего педагогического
образованиѐ в Канаде на примере провинции Онтарио, начинаѐ с 1847 года.
Рассмотрено внедрение инновационных методов длѐ повышениѐ качества
преподаваниѐ. Освещены требованиѐ к педагогам в начале реформированиѐ
педагогического образованиѐ в XIX веке и на современном этапе. Описано
образование
в
университетах
первых
педагогических
факультетов.
Проанализировано место и обѐзанности педагогического колледжа Онтарио в
системе образованиѐ Канады.
Ключевые слова: факультет образованиѐ, педагогический колледж,
педагогическое образование, учебнаѐ программа, Онтарио, Канада.

SUMMARY
Stepanets Mykola. The genesis of higher pedagogical education in Canada.
In the context of political and socio-economic changes, the issue of education of
citizens capable of adequately responding to the challenges of society is relevant.
Ontario’s higher education system in Canada has evolved rapidly over the past decade.
But before reaching such a level, it went a long way of development and reformation.
Analysis of national and international sources allows us to state that Ontario’s
teacher education has passed at least four stages of formation.
I. The stage of non-professional training of teachers and non-professional teaching
(XVII century – beginning of XIX century). Most teachers in the common schools who served
the general public were illiterate and poorly paid.
II. Stage of the beginning of education reformation (beginning of the XIX century –
beginning of the XX century). The change began when Education Minister Egerton Ryerson
founded the Ontario Normal School in 1847, which was the first major change in education in
the province. To enroll in the Ontario Normal School in Toronto, future teachers had to be 16
years old, present a certificate of good moral character from clergyman, and provide
evidence of skill in reading, writing and arithmetic.
III. Stage of development of higher pedagogical education (1950–1990). Teacher
education was transferred to universities with a choice of specialization: primary or
secondary education. Also, in academic research at the university, future teachers would also
be expected to study foundations of education, such as psychology, philosophy and sociology;
curriculum and instruction, and practice teaching. Teachers had to combine science,
professional practice and good human skills.
IV. Modern stage of teacher education (end of XX – beginning of XXI centuries). In
1990, there were ten departments of education in Ontario: Nippissing, Ottawa (English and
French), Toronto, Western Ontario and Windsor offered one-year consecutive programs,
while York offered only a concurrent undergraduate/preservice program. Brock, Lakehead,
Laurentian (French) and Queens offered both concurrent and consecutive streams.
For the most part, however, faculties of education “fundamentally changed views on
teaching, from technical practice to theories related to teaching and learning”.
Key words: faculty of education, teachers college, teacher education, curriculum,
Ontario, Canada.
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ВПЛИВ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК СЕНСОМОТОРНОГО
ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
У статті проаналізовано науково-педагогічні джерела, на основі ѐких
охарактеризовано розвивальне середовище молодших дошкільників, визначено його
компоненти, а саме: соціальний, просторово-предметний, психодидактичний та
принципи його побудови, зокрема: принцип дистанції, принцип активності, принцип
стабільності, принцип комплектуваннѐ, принцип емоційності середовища,
індивідуальної комфортності, принцип сполученнѐ звичних і неординарних елементів
в естетичній організації середовища; принцип урахуваннѐ, статевих і вікових
відмінностей дітей; принцип поваги до думки дитини.
Розглѐнуто понѐттѐ сенсомоторного інтелекту та обґрунтовано
необхідність його розвитку в молодшому дошкільному віці. Визначено, що вчені
надаять різних відтінків функціональності та впливу розвивального середовища на
розвиток дитини, насамперед, визначаячи його виховний вплив. Авторами статті
виѐвлено вплив розвивального середовища на розвиток сенсомоторного інтелекту
молодших дошкільників та окреслили вимоги до нього.
Ключові слова: діти молодшого дошкільного віку, розвивальне середовище,
розвиток, сенсомоторний інтелект, сенсорні еталони, компоненти розвивального
середовища.

Постановка проблеми. Нагальноя проблемоя сьогоденнѐ ю питаннѐ
модернізації освітньої галузі взагалі й дошкільної зокрема, а саме створеннѐ,
у повній відповідності до державного стандарту, умов длѐ вихованнѐ та
розвитку дітей дошкільного віку. Зокрема, длѐ того, щоб дитина могла
самовиѐвитисѐ, самореалізуватисѐ й самоствердитисѐ, необхідно створити
таке розвивальне середовище, що сприѐтиме задоволення її потреб у
пізнанні навколишньої дійсності, що, у своя чергу, забезпечить повноцінний і
гармонійний розвиток у період дошкільного дитинства.
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Навчаннѐ, вихованнѐ, розвиток дитини повинні відбуватисѐ в
атмосфері захищеності, психологічного комфорту. Це означаю, що оточеннѐ
дитини маю бути безпечним ѐк щодо гігіюни, умов життюдіѐльності загалом,
так і в морально-психологічному аспекті. Зважаячи на це, постаю проблема
в створенні розвивального середовища, що маю відповідати структурі
когнітивної сфери дитини, передбачати можливості вільного розвитку
ігрової та інших видів її діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема організації розвивального
середовища в цілому розглѐдаласѐ, тіюя чи іншоя міроя, багатьма
дослідниками в різні історичні періоди. Г. Бюлюнька, О. Коваленко,
Т. Поніманська та інші визначаять у своїх дослідженнѐх особливу роль
розвивального середовища в становленні особистості дитини (Бюлюнька,
2013, с. 42-49; Коваленко, 2012, с. 32-35; Поніманська, 2006, с. 456).
М. Монтессорі вважала оточеннѐ дитини не просто поюднаннѐм
предметів длѐ ігор або ѐкогось їх застосуваннѐ, на думку педагога,
оточеннѐ повинно мати цілісну форму й оріюнтуватисѐ на цілісне
сприйманнѐ дитини, а не на суму її «можливостей». Дитині не потрібне
дороге середовище, навпаки, у ньому маю бути певна незавершеність, але
не безформність (Монтессорі, 2005, с. 269).
У межах цього дослідженнѐ вважаюмо за доцільне навести думку ще
одного відомого французького педагога С. Френе, ѐкий вважав, що вплив
довкіллѐ ю важливоя умовоя підготовки дитини до майбутнього
самостійного життѐ. Цілком сучасно звучать його слова про те, що
навколишню середовище маю бути організоване так, щоб спонукати дитину
до виконаннѐ активних дій відповідно до її життювого ритму, фізичних та
психічних можливостей (Френе, 2003, с. 128).
Щодо сучасних дослідників, то вони розглѐдаять розвивальне
предметне середовище ѐк систему матеріальних об’юктів діѐльності
дитини, що функціонально моделяю зміст її гармонійного розвитку. Так,
Л. Божович середовище визначаю ѐк особливе поюднаннѐ внутрішніх
процесів розвитку й зовнішніх умов, що обумовляять динаміку розвитку, і
нові ѐкісні новоутвореннѐ. Цѐ позиціѐ Л. Божович дозволила вести пошук
організації середовища у двох умовах: духовно-просторовому і предметнопросторовому, що не лише забезпечуять ставленнѐ дитини до
середовища, але й її активність у ньому (Божович, 2008, с. 398).
Дослідженнѐ С. Новосьолової показуять, що діѐльність у своюму
розвитку постійно зміняю психологічний зміст залежно від узагальненнѐ
суб’юктом досвіду своюї діѐльності. акщо, відповідно до цього положеннѐ,
діѐльність у своюму розвитку завжди зміняю зміст, то середовище повинне
бути джерелом збагаченнѐ дитѐчої діѐльності (Новосьолова, 1995, с. 64).
Підсумовуячи вищезазначене, можемо дійти висновку, що вчені
надаять різних відтінків функціональності та впливу розвивального
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середовища на розвиток дитини, насамперед, визначаячи його виховний
вплив. Збагачене розвивальне середовище передбачаю юдність соціальних
і природних засобів забезпеченнѐ повноцінної життюдіѐльності дитини.
Проте, на сьогодні, залишаятьсѐ не повноя міроя досліджене питаннѐ
впливу розвивального середовища на розвиток сенсомоторного інтелекту
молодших дошкільників.
Мета статті – проаналізувати науково-педагогічні джерела та
охарактеризувати розвивальне середовище молодших дошкільників його
компоненти та принципи побудови; дослідити понѐттѐ сенсомоторного
інтелекту й обґрунтувати необхідність його розвитку в молодшому
дошкільному віці; виѐвити вплив розвивального середовища на розвиток
сенсомоторного інтелекту молодших дошкільників та вимоги до нього.
Виклад основного матеріалу. Характеризуячи розвивальне
середовище, ми поділѐюмо позиція О. Кононко, ѐка зазначаю, що «в
цілому розвивальне середовище можна представити у виглѐді круга, у
центрі ѐкого знаходитьсѐ «а» (мій простір, середовище мого внутрішнього
життѐ) і ѐкий поділено на сегменти – предметно-ігрове, природне та
соціальне середовище» (Кононко).
Зважаячи на вищезазначене, у межах дослідженнѐ визначимо
розвивальне середовище, ѐк юдність соціальних і природних факторів, що
можуть прѐмо або опосередковано, миттюво чи довготривало впливати на
життѐ дитини, тобто соціальна культура суспільства, саме той світ, у ѐкий
дитина приходить, народившись.
Розглѐнемо детальніше компоненти, що складаять розвивальне
середовище.
Серед
них:
соціальний,
просторово-предметний,
психодидактичний компоненти.
1. Соціальний компонент. На основі досліджень соціальних
психологів (В. Кузьмин, І. Волков, Я. Юмельѐнов) можна виділити основні
характеристики соціального компонента: взаюморозуміннѐ й задоволеність
усіх суб’юктів взаюмовідносинами; переважаннѐ позитивного настроя;
авторитетність керівників; ступінь участі всіх суб’юктів в управлінні освітнім
процесом; згуртованість; продуктивність взаюмовідносин.
2. Просторово-предметний
компонент.
Характеризуячи
цей
компонент, ми звернулисѐ до праць В. Давидова та В. Петровського,
відповідно до ѐких середовище повинно бути: достатньо гетерогенним і
складним, вклячати в себе різноманітні елементи, необхідні длѐ
оптимізації всіх видів діѐльності дитини; достатньо цілісним, дозволѐти
дитині, переходѐчи від одного виду діѐльності до іншого, виконувати її ѐк
взаюмопов’ѐзані життюві моменти; достатньо гнучким і керованим ѐк з боку
дорослого, так і збоку дитини (Давидова та Петровський, 1982, с. 255).
3. Психодидактичний компонент. Характеризуячи цей компонент
зазначимо, що педагогічне забезпеченнѐ розвитку можливостей дитини –
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це оптимальна організаціѐ системи зв’ѐзків між усіма елементами
освітнього середовища, що повинні забезпечувати комплекс можливостей
длѐ гармонійного розвитку й особистісного саморозвитку.
Отже, різноманітні базові компоненти розвивального середовища
даять можливість запобігти рутині й неформально організувати
педагогічний процес, спрѐмований на гармонійний розвиток молодших
дошкільників. Адже, ѐкщо дитина весь час зайнѐта корисноя і цікавоя
справоя, це вже велика педагогічна вдача. Діѐльна, ініціативна дитина
може існувати лише там, де вона почуваю себе ѐк у теплому, затишному
рідному домі, ѐкий відкритий длѐ неї, її друзів, вихователів і батьків.
Охарактеризувавши компоненти розвивального середовища та основі
аналізу науково-педагогічної літератури можемо сформулявати принципи
побудови розвивального середовища. Ними ю: принцип дистанції, позиції
взаюмодії; принцип активності; принцип стабільності – динамічності
розвивального середовища; принцип комплектуваннѐ та гнучкого зонуваннѐ;
принцип емоційності середовища, індивідуальної комфортності та
емоційного благополуччѐ дитини та дорослого; принцип сполученнѐ звичних
і неординарних елементів в естетичній організації середовища; принцип
урахуваннѐ, статевих і вікових відмінностей дітей; принцип поваги до думки
дитини. На жаль, у сучасному закладі дошкільної освіти (ЗДО) ці принципи
можуть реалізовуватисѐ та реалізуятьсѐ лише частково. Длѐ повного
впровадженнѐ необхідне інноваційне архітектурне проектуваннѐ, новий
дизайн, промислова продукціѐ (обладнаннѐ, меблі, іграшки тощо) нового
поколіннѐ і новий підхід до вихователѐ (Богуш, 2003, с. 344; Гріньова, 2015,
с. 227; Коваленко, 2012, с. 32-35; Стрельников, 2003, с. 128).
Усі компоненти розвивального середовища та принципи, на ѐких воно
базуютьсѐ покликані забезпечувати й стимулявати вільний вибір і зміну видів
діѐльності дитини, створявати актуальні длѐ неї і доступні длѐ її розвитку
проблемні ситуації. Длѐ цього вони повинні бути інформативними,
емоційними, втілявати в собі пізнавальну та емоційну новизну.
Однак, на практиці доводитьсѐ спостерігати, що не завжди
організаціѐ розвивального середовища виконана належним чином, ѐк
правило, причинами цього ю: неповноя міроя дотриманнѐ державних
нормативних документів; не належна увага з боку дошкільних працівників
або застаріла матеріально-технічна база. ак наслідок, це негативно
впливаю на подальший гармонійний розвиток особистості загалом, та
сенсомоторного інтелекту зокрема.
Молодший дошкільний вік ю особливим періодом становленнѐ органів,
систем і, перш за все, функції мозку. Це найсприѐтливіший час длѐ розвитку
сенсомоторного інтелекту, без ѐкого неможливе нормальне формуваннѐ
розумових здібностей дитини. Цей період важливий длѐ вдосконаленнѐ
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діѐльності органів чуттѐ, нагромадженнѐ уѐвлень про навколишній світ,
розпізнаваннѐ творчих здібностей (Чиркова, 1986, с. 38-42).
Упродовж дошкільного дитинства відбуваютьсѐ перетвореннѐ
інтелекту: із сенсомоторного на мисленнѐ за допомогоя уѐвлень. Сильний
образний початок за умови недостатнього розвитку словесного мисленнѐ
призводить до своюрідної дитѐчої логіки: дитина не здатна доводити щось,
розмірковувати. Дитина не бачить речі в їхніх внутрішніх зв’ѐзках, вона
вважаю їх такими, ѐкими їх безпосередньо сприймаю (Стандарт
дошкільної освіти, 2014, с. 376).
Оскільки дошкільник необ’юктивний, він не враховую інших точок
зору і не розумію відносності оцінок. Останню виѐвлѐютьсѐ, наприклад, у
тому, що дитина вважаю всі великі речі важкими, а маленькі – легкими. ак
уже зазначалосѐ, молодший дошкільник не чутливий до протиріч: дитина
розглѐдаю весь світ зі свою власної точки зору, юдиної та абсолятної, їй
недоступні розуміннѐ відносності пізнаннѐ світу та координуваннѐ різних
точок зору.
Розглѐнемо детальніше особливості сенсомоторного інтелекту в
молодших дошкільників. Прагненнѐ до діѐльності – одна з характеристик
психофізіологічних особливостей дітей молодшого дошкільного віку, і
завданнѐ дорослих, спираячись на ця особливість, спрѐмувати природну
активність дитини у потрібному напрѐмі.
Відповідно до вищезазначеного, можемо охарактеризувати понѐттѐ
сенсомоторний інтелект ѐк уміннѐ здійснявати конкретні безпосередні
матеріальні дії із предметами. Через дії з предметами молодші
дошкільники переходѐть до внутрішніх, розумових дій; далі засвояютьсѐ
суспільний досвід – через мовленнѐ та спеціальне навчаннѐ.
У молодшому дошкільному віці сприйнѐттѐ перетворяютьсѐ в
особливу пізнавальну діѐльність, що маю свої цілі, завданнѐ, засоби і
способи здійсненнѐ. ак зазначаю Л. Виготський, досконалість сприйнѐттѐ,
повнота й точність образів залежать від того, наскільки повноя системоя
засобів, необхідних длѐ обстеженнѐ, володію дошкільник. Тому головними
лініѐми розвитку сенсомоторного інтелекту ю освоюннѐ нових за змістом,
структуроя та характером дослідницьких дій і освоюннѐ сенсорних
еталонів, що можливо лише в ѐкісно організованому розвивальному
середовищі (Виготський, 2015, с. 326).
У ранньому дитинстві сприйнѐттѐ ознак об’юкта виникаю при
виконанні предметної діѐльності. У молодшого дошкільника обстеженнѐ
предметів підпорѐдковуютьсѐ переважно ігровим цілѐм. Дослідженнѐ
З. Богуславської показало, що протѐгом дошкільного віку ігрове
маніпуляваннѐ зміняютьсѐ власне обстежувальними діѐми з предметом і
перетворяютьсѐ в цілеспрѐмоване його випробуваннѐ длѐ з’ѐсуваннѐ
призначеннѐ його частин, їх рухливості і зв’ѐзку один із одним.
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У молодшому дошкільному, на думку Л. Венгера, віці практична діѐ з
матеріальним об’юктом «розщепляютьсѐ». У ньому виділѐятьсѐ оріюнтовна й
виконавська частини. Оріюнтовна частина, що передбачаю, зокрема,
обстеженнѐ, ще відбуваютьсѐ в зовнішній розгорнутій формі, але виконую
нову функція – виділеннѐ властивостей предметів і передбаченнѐ подальших
виконавчих дій. Поступово оріюнтовна діѐ стаю самостійноя і виконуютьсѐ в
розумовому плані. У молодшого дошкільника зміняютьсѐ характер
оріюнтовно-дослідницької діѐльності. Від зовнішніх практичних маніпулѐцій із
предметами діти переходѐть до ознайомленнѐ з предметом на основі зору й
дотику. У молодшому дошкільному віці долаютьсѐ роз’юднаність між зоровим
і чуттювим обстеженнѐм властивостей і зростаю узгодженість дотиковорухових та зорових оріюнтувань (Венгер, 1969, с. 368).
Найважливішоя відмінноя рисоя сприйнѐттѐ дітей молодшого шкільного віку виступаю той факт, що, поюднуячи в собі досвід інших видів оріюнтовної діѐльності, зорове сприйнѐттѐ стаю одним із ведучих. Спочатку тільки
дорослий ставить за мету спостереженнѐ й контроляю весь його перебіг.
Його словесні вказівки організуять діѐльність дитини. А потім вихователь
навчаю дитину постановці таких цілей і контроля процесу їх досѐгненнѐ.
Спостереженнѐ перетворяютьсѐ в молодшого дошкільника на
своюрідну розумову діѐльність, спрѐмовану на вирішеннѐ інтелектуальних
проблем. Доглѐдаячи за рослинами і тваринами, дитина спостерігаю
перетвореннѐ в їх зовнішньому виглѐді, і, осѐгаячи процеси росту і
розвитку, установляячи приховані закономірності і зв’ѐзки.
У період сенсомоторного розвитку інтелекту ніщо не змушую дитину
молодшого дошкільного віку вийти з вузької сфери практичних взаюмин між
ним та розвивальним середовищем. У цей період немаю необхідності й
можливості уѐвити реальність саму по собі – такоя, ѐкоя вона ю насправді.
Зрозумілим ю те, що в цей період існую тільки практичне ставленнѐ до речей,
засноване на маніпуляванні із предметами (Богуш, 2003, с. 344).
Однак, у певний момент розумової еволяції з’ѐвлѐютьсѐ можливість
у більш складному сприйнѐтті світу. Настаю час, коли длѐ пристосуваннѐ до
реальності з’ѐвлѐютьсѐ необхідність уѐвити її саме такоя, ѐкоя вона ю
насправді, – адже реальність не завжди відповідаю тому, що відкриваютьсѐ
сприйнѐття. Длѐ того, щоб адекватно реагувати на реальність, її необхідно
знати й розуміти. Дитина молодшого дошкільного віку пізнаю реальність
через власну активну поведінку, дослідженнѐ та зміни в навколишньому
середовищі. Вона намагаютьсѐ пристосуватисѐ до світу речей і світу
дорослих. акщо в неї це не виходить, невдача сприймаютьсѐ ѐк проблема,
ѐку необхідно розв’ѐзати. Використовуячи власну активність і підтримку
дорослих, дитина здобуваю власний досвід.
Прагненнѐ до діѐльності – одна з характеристик психофізіологічних
особливостей молодшого дошкільника, і завданнѐ педагогів, спираячись
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на ця особливість, спрѐмувати природну активність дитини в потрібному
напрѐмі, а саме створити відповідне ѐкісне розвивальне середовище.
У межах цього дослідженнѐ доцільно звернути увагу, що в
молодшому дошкільному віці в дітей формуять сенсорні еталони: стійкі,
закріплені в мові уѐвленнѐ про кольори, геометричні фігури та
співвідношеннѐ за величиноя між кількома предметами (Погребнѐк та
Михайліченко, 2006, с. 100).
Сенсорні еталони – це уѐвленнѐ про властивості об’юктів, що чуттюво
сприймаятьсѐ. Ці уѐвленнѐ характеризуятьсѐ узагальненістя, оскільки в
них закріплені найбільш істотні, головні ѐкості (Бюлюнька, 2014, с. 76).
Одночасно з формуваннѐм еталонів необхідно вчити молодших
дошкільників способам обстеженнѐ предметів: їх групування за кольором
і формоя довкола зразків – еталонів, послідовному оглѐду та опису форми,
виконаннѐ все більш складних окомірних дій. Нарешті, у ѐкості особливого
завданнѐ виступаю необхідність розвивати в дітей цього віку аналітичне
сприйнѐттѐ. Основноя особливістя сенсорного розвитку інтелекту
молодших дошкільників ю освоюннѐ прийомів прикладаннѐ, порівняваннѐ,
зіставленнѐ кольору, форми, величини.
Отже, можемо дійти висновку, що впродовж обстежувальноспостережувальної діѐльності відбуваютьсѐ розуміннѐ властивостей
сприйманого об’юкта відповідно до системи сенсорних еталонів.
Ознайомленнѐ з сенсорними еталонами і способами їх використаннѐ
(починаячи з 3 років) займаю основне місце в розвиткові сенсомоторного
інтелекту молодших дошкільників. Освоюннѐ сенсорних еталонів не тільки
значно розширяю сферу пізнаваних дитиноя властивостей, але й дозволѐю
відображати взаюмозв’ѐзок між ними.
Осмисленість еталонів виражаютьсѐ у відповідній назві – слові.
Еталони не існуять окремо один від одного, а утворяять певні системи,
наприклад решітка фонем рідної мови, спектр кольорів, шкала музичних
звуків, система геометричних форм тощо, що становить їх системність.
Молодший дошкільник знайомитьсѐ з сенсорними еталонами у процесі
діѐльності, що передбачаю оріюнтуваннѐ у властивостѐх предметів і їх
обстеженнѐ, а саме ѐкість засвоюннѐ цих еталонів і обумовлена створеним
розвивальним середовищем.
Дослідженнѐ під керівництвом Л. Венгера дозволили простежити
етапи засвоюннѐ еталонів. На першому році життѐ у зв’ѐзку з розвитком
довільних рухів і переміщеннѐми в просторі дитина починаю відбивати
просторові властивості предметів, фіксуячи їх у «сенсомоторних
передеталонах» – спочатку реальних, а потім подаятьсѐ особливості
власних рухів, спрѐмованих на предмет. На 2–3-му році життѐ дитина
опановую предметну діѐльність, ѐка передбачаю практичне співвіднесеннѐ
предметів з урахуваннѐм їх властивостей, що приводить до поѐви
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перцептивного співвіднесеннѐ, коли уѐвленнѐ про окремі знайомі
предмети стаять «предметними предеталонами». Вони починаять
застосовуватисѐ в ѐкості властивостей інших предметів. Післѐ 3 років
вирішальне значеннѐ в розвитку сенсомоторного інтелекту набуваять
продуктивні види діѐльності. Вони вимагаять не просто обліку, а
відтвореннѐ предметних властивостей і відносин, чим сприѐять засвоюння
загальноприйнѐтих еталонів через властивості використовуваних
матеріалів. Так, у конструяванні встановляятьсѐ уѐвленнѐ про форму й
величиноя. Сприйнѐттѐ, стаячи керованим, осмисленим, інтелектуальним
процесом, спираячись на використаннѐ фіксованих у культурі способів і
засобів, дозволѐю глибше проникнути в навколишню і пізнати складніші
сторони дійсності. Ускладняютьсѐ сприйнѐттѐ часу і простору, розвиваютьсѐ
художньо-естетичне сприйнѐттѐ літературних творів, живопису, театру,
музики. Мова сприѐю освоюння таких складних видів сприйнѐттѐ, ѐк
простір, час (Венгер, 1969, с. 368).
Отже, можемо виділити такі особливості сенсомоторного розвитку
інтелекту в молодшому дошкільному віці: зорове сприйнѐттѐ стаю
провідним при ознайомленні з навколишнім; освояятьсѐ сенсорні
еталони; зростаю цілеспрѐмованість, планомірність, керованість,
усвідомленість сприйнѐттѐ; установляятьсѐ взаюмозв’ѐзків з промовоя і
мисленнѐм сприйнѐттѐ інтелектуалізуютьсѐ.
Зазначимо, що успішність побудови ѐкісного розвивального
середовища, у ѐкому можливим буде розвиток сенсомоторного інтелекту,
прѐмо залежить від урахуваннѐ особливостей особистості вихованців, ѐкі
будуть розвиватисѐ в такому середовищі, їх потреб та рівнѐ розвитку.
Зважаячи на все вищезазначене, а саме умови розвитку
сенсомоторного інтелекту, нами були сформульовані вимоги до організації
розвивального середовища молодших дошкільників.
У закладі дошкільної освіти маять створяватисѐ ѐк у груповій
кімнаті, так і на ігровому майданчику функціональні куточки (осередки), у
ѐких розміщуютьсѐ обладнаннѐ длѐ стимулѐції розвитку дітей із
урахуваннѐм їх потреб, інтересів та здібностей. Обладнаннѐ маю бути
розраховане, насамперед, на практичну діѐльність дитини, пов’ѐзану з її
побутом, сприѐти соціалізації та розумовій активності.
Длѐ створеннѐ такого середовища вихователі маять знати
функціональні можливості ігрового матеріалу, вікові особливості
молодших дошкільників та комплектність ігрових матеріалів. Наведемо
основні вимоги до обладнаннѐ розвивальних осередків:
 усі
іграшки,
матеріали,
атрибути,
предмети-замінники
об’юднуятьсѐ за функціональними ознаками відповідно до різних видів
предметно-ігрової
діѐльності
дітей
(сяжетно-відображувальної,
будівельної, рухової тощо);
63

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

 більшість дидактичних матеріалів, іграшок та картинок маять бути
поліфункціональними,
тобто
мати
можливість
різноаспектного
використаннѐ, залежно від мети діѐльності;
 усі іграшки, незалежно від їх класифікації, групуятьсѐ так, щоб
вони відповідали за розмірами одна одній, зростові дітей і стаціонарному
предметному оточення, у ѐкому вихованці зазвичай граятьсѐ;
 розвивальне середовище маю містити ѐк відомі дитині
компоненти, так і нові, незнайомі, ѐкі забезпечуять її пізнавальний
розвиток. Поповняячи обладнаннѐ в ігровому куточку, вихователь маю
дотримуватисѐ принципу поступового ускладненнѐ, тобто пропонувати
молодшим дошкільникам нові іграшки та ігри згідно з вимогами програми
та знаннѐми, ѐких вони набуваять на занѐттѐх. Кожну нову іграшку слід
обов’ѐзково обіграти, зробити з неї елемент новизни;
 рівень інформативності розвивального середовища досѐгаютьсѐ
урізноманітненнѐм тематики (від приготуваннѐ їжі длѐ лѐльки до її
лікуваннѐ тощо);
 розвивальне середовище маю бути динамічним і мобільним, щоб
діти молодшого дошкільного віку вчилисѐ активно ним користуватисѐ, а
також щоб забезпечувати їм свободу в усьому.
Усе обладнаннѐ маю постійно поновляватисѐ, видозміняватисѐ й
легко переноситисѐ з одного осередку до іншого.
Длѐ того, щоб група не нагадувала приміщеннѐ, де все зроблено
руками вихователів, сумісні колажі з молодшим дошкільниками маять
демонструять результати самостійної творчості, а розміщені дитѐчі
малянки відображати інтереси й досѐгненнѐ вихованців.
Умовно групову кімнату можна поділити на центри дитѐчої
активності, організаціѐ роботи в ѐких здійсняютьсѐ на основі їхнього
особистого вибору. До її складу входѐть мікрозони, або так звані зони
розвитку – осередки активності: «Дитѐче містечко», «У світі книжок»,
«Мистецька галереѐ», «Ми та природа», «Будівельний майданчик»,
«Математики», «Чарівні звуки та слова», «Музична станціѐ», «Наш рідний
край», «Атлетика», «Куточок гармонії», «Дружнѐ родина» тощо.
Усім осередкам необхідно дати своя назву. Підписувати їх слід
тільки друкованими буквами. А щоб привернути увагу дитини, можна
використати ѐскравий колір та позначити емблемоя.
Осередки необхідно наповнявати матеріалами та іграшками так,
щоб підказувати молодшим дошкільникам вид діѐльності та способи дій, а
у відповідних ігрових зонах – сяжет гри та спосіб його реалізації.
Наповненнѐ осередків активності сприѐю цілісному гармонійному
розвиткові молодших дошкільників. Вихованнѐ й навчаннѐ в осередках
активності мусѐть мати розвивальний характер, стимуляячи дітей до
активної розумової діѐльності.
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Таким чином, дотриманнѐ вищезазначених вимог дозволѐю говорити
про ѐкість розвитку сенсомоторного інтелекту дітей дошкільного віку, і, ѐк
наслідок, гармонійних розвиток особистості в цілому.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Здійснивши аналіз
науково-педагогічної літератури з питаннѐ проблеми організації
розвивального середовища ми відзначили, що розвивальне середовище длѐ
молодших дошкільників повинно охоплявати трикомпонентну структуру,
бути створеним відповідно до окреслених вимог, сприѐтиме розвитку ѐк
інтересів молодших дошкільників, оріюнтованих на зовнішні об’юкти, так і
формування усвідомленості ними своїх потреб і можливостей у
самореалізації і, ѐк наслідок, розвивати сенсомоторний інтелект.
Досконалість сприйнѐттѐ, повнота й точність образів залежать від того,
наскільки молодший дошкільник володію повноя системоя засобів,
необхідних длѐ спостереженнѐ й обстеженнѐ тих чи інших предметів, тому
головними лініѐми розвитку сприйнѐттѐ дошкільника на цьому етапі
виступаять сенсорні еталони. Зазначимо, що на формуваннѐ сенсорних
еталонів розвивальне середовище маю значний вплив і його ѐкість та
динамічність обумовляять рівень розвитку сенсомоторного інтелекту
молодших дошкільників.
Перспективу подальших досліджень вбачаюмо в розроблені
відповідних методичних рекомендацій із метоя підвищеннѐ педагогічної
грамотності батьків молодших дошкільників із питань розвитку
сенсомоторного інтелекту молодших дошкільників.
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РЕЗЮМЕ
Билер Оксана, Данько Наталья, Павлущенко Наталья. Влиѐние развиваящей
среды на развитие сенсомоторного интеллекта младших дошкольников.
В статье проанализированы научно-педагогические источники, на основе
которых охарактеризована развиваящаѐ среда младших дошкольников, определены
ее компоненты, а именно: социальный, пространственно-предметный,
психодидактический и принципы ее построениѐ, а именно: принцип дистанции,
принцип активности, принцип стабильности, принцип комплектованиѐ, принцип
эмоциональности среды, индивидуальной комфортности, принцип соединениѐ
привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; принцип
учета половых и возрастных отличий детей; принцип уважениѐ к мнения ребенка.
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Рассмотрено понѐтие сенсомоторного интеллекта и обоснована
необходимость его развитиѐ в младшем дошкольном возрасте. Определенно, что
ученые предоставлѐят разные оттенков функциональности и влиѐние
развиваящей среды на развитие ребенка, в первуя очередь определѐѐ ее
воспитательное влиѐние. Авторами статьи выѐвлено влиѐние развиваящей среды
на развитие сенсомоторного интеллекта младших дошкольников и очерчены
требованиѐ к ней.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развиваящаѐ среда, развитие,
сенсомоторный интеллект, сенсорные эталоны, компоненты развиваящей среды.

SUMMARY
Biler Oksana, Danko Nataliia, Pavluschenko Nataliia. Influence of developmental
environment on the development of a touchmotor intelligence children of preschool age.
Education, upbringing and development of the child should occur in an atmosphere of
protection, psychological comfort, which necessitates the environment of the children of
preschool age to be safe both in terms of hygiene, living conditions in general, and in the moral
and psychological aspect, and thus a quality developmental environment must be ensured.
The problem of organization of the developmental environment has been considered,
to various degrees, by many researchers in different historical periods. However, today, the
issue of the influence of developmental environment on the development of a touchmotor
intelligence of children of preschool age remains unexplored.
The purpose of the article was to analyze the scientific and pedagogical sources and
to characterize the developmental environment of children of preschool age, its components
and principles of construction; to investigate the concept of a touchmotor intelligence and to
substantiate the need for its development in early childhood; to identify the impact of the
developmental environment on the development and requirements of the touchmotor
intelligence of children of preschool age.
The study identified the principles on which the developmental environment should be
built, among them the principle of distance, positions of interaction; principle of activity; the
principle of stability – the dynamics of the developmental environment; the principle of flexible
zoning; the principle of emotionality of the environment, individual comfort and emotional wellbeing of the child and the adult; the principle of combining usual and extraordinary elements in
the aesthetic organization of the environment; the principle of consideration of gender and age
differences of children; the principle of respect for the child’s thoughts.
A three-component structure of the developmental environment, namely social,
spatial-object and psycho-didactical components, was also identified in the article.
The concept of a touchmotor intelligence is defined, as the ability of specific direct
material actions with objects. Through action with objects, junior preschoolers move to internal,
mental actions. Further, social experience is gained through speech and special education.
The authors also identified requirements for the developmental environment of the
children of preschool age, which will contribute to the development of a touchmotor
intelligence through the formation of sensory etalons. To create such an environment,
educators need to know the functionality of the game material, the age characteristics of the
children of preschool age and the completeness of game materials. When replenishing the
equipment in the play area, the educator should offer the children of preschool age new toys
and games according to the requirements of the program and the knowledge they acquire in
the classroom. It should be noted that all equipment must be constantly updated, modified
and easily transferred from one cell to another.
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We see the prospects of further research in the development of appropriate
methodological recommendations in order to increase the pedagogical literacy for the
parents about development of a touch motor intelligence of the children of preschool age.
Key words: children of preschool age, developmental environment, development,
touchmotor intelligence, sensory etalons, components of developmental environment.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА НА ПОВІТРІ
У статті розглѐнуто роль фізкультурних занѐть на повітрі длѐ формуваннѐ
оптимального стану здоров’ѐ дітей та забезпеченнѐ їхнього гармонійного фізичного
розвитку. Розглѐнуто специфіку фізкультурних занѐть на повітрі в умовах закладів
дошкільної освіти. Обґрунтовано необхідність посиленнѐ цілеспрѐмованої роботи з
фізичного вихованнѐ в закладах дошкільної освіти, що передбачаю вирішеннѐ
оздоровчих, освітніх та виховних завдань. У результаті аналізу наукових та
методичних джерел, а також експериментальних даних визначено педагогічні умови
підвищеннѐ рухової активності дітей дошкільного віку під час проведеннѐ занѐть з
фізичної культури на повітрі. Доведено, що визначені педагогічні умови
взаюмозалежні. Обґрунтовано необхідність створеннѐ оптимальних умов організації
фізкультурних занѐть та вдосконаленнѐ методики їх проведеннѐ.
Ключові слова: рухова активність, фізкультурно-оздоровча робота, занѐттѐ
з фізичної культури на повітрі, здоров’ѐ.

Постановка проблеми. Удосконаленнѐ системи дошкільної освіти в
Україні ю вагомоя соціокультурноя проблемоя, вирішеннѐ ѐкої передбачаю
забезпеченнѐ відповідності завдань і змісту дошкільної освіти запитам
соціуму й реаліѐм сучасних глобалізаційних процесів, в умовах ѐких
актуалізуютьсѐ питаннѐ цінності життѐ і здоров’ѐ лядини. Це зумовляю
необхідність досліджень із фізичного вихованнѐ дітей дошкільного віку, що
становить основу діювих засобів збереженнѐ природного потенціалу здоров’ѐ
населеннѐ. Правильне фізичне вихованнѐ дітей дошкільного віку – одне із
провідних завдань, що стоїть перед сучасними закладами дошкільної освіти.
Міцне здоров’ѐ, отримане в дошкільному віці, ю компонентом загального
розвитку лядини. Відомо, що діювим засобом зміцненнѐ здоров’ѐ ю
оптимальна рухова діѐльність. Тому й зрозуміла цінність застосуваннѐ
різноманітних фізкультурно-оздоровчих засобів, ѐкими володію система
фізичного вихованнѐ дітей дошкільного віку. І так само зрозуміла цінність
68

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

фізкультурних занѐть на повітрі ѐк діювого засобу реалізації ідеї
здоров’ѐзбереженнѐ у фізичному вихованні дошкільників.
Сучасні теоретико-методичні уѐвленнѐ про занѐттѐ з фізичної культури
базуятьсѐ на результатах наукових досліджень та досвіді роботи закладів
дошкільної освіти. Однак, у практиці фізичного вихованнѐ дітей
спостерігаятьсѐ певні недоліки у створенні оптимальної рухової активності
саме під час фізкультурних занѐть на повітрі. Доводитьсѐ констатувати
проблеми в організації та проведенні занѐть з фізичної культури на повітрі.
Одним із недоліків ю недостатнѐ увага вихователів щодо реалізації
комплексних педагогічних умов підвищеннѐ рухової активності дітей під час
занѐть. Методи і прийоми навчаннѐ не забезпечуять повноя міроя
можливості дитині виѐвити активність, самостійність та ініціативність у
руховій діѐльності. Не використовуютьсѐ належним чином фізкультурне
обладнаннѐ. Недоліки у плануванні, організації та проведенні фізкультурних
занѐть на повітрі закономірно ведуть до зниженнѐ рухового режиму закладу
дошкільної освіти. В умовах пасивного рухового режиму складніше
задовольнити природня біологічну потребу дітей у рухах та забезпечити
розвиток і тренуваннѐ всіх систем і функцій організму. Практика дошкільної
освіти переконую в тому, що длѐ ефективного проведеннѐ занѐть з фізичної
культури на повітрі необхідні грамотне плануваннѐ фізкультурних занѐть та
бездоганне володіннѐ методикоя їх проведеннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Сучасні тенденції розвитку фізичного
вихованнѐ дітей дошкільного віку відображуять збільшеннѐ ролі науково
обґрунтованих ідей педагогіки та модернізації змісту й організації
діѐльності закладів дошкільної освіти щодо здоров’ѐзбереженнѐ. Численні
наукові дослідженнѐ Т. Андрященко, О. Богініч, Е. Вільчковського, Н.
Денисенко, О. Дубогай, Л. Гаращенко, О. Курка, Н. Левінець, В. Шишкіної та
ін. свідчать, що фізичне вихованнѐ дітей дошкільного віку передбачаю
адаптація програм навчаннѐ й вихованнѐ до функціональних та
потенційних можливостей дітей і їх спрѐмованості на побудову системи
формуваннѐ здоров’ѐ в сучасному дошкільному закладі освіти, ціннісне
ставленнѐ вихователів до проблеми здоров’ѐ та переконаннѐ, що будь-ѐкі
педагогічні впливи на дітей повинні мати у своїй основі принцип
здоров’ѐзбереженнѐ (Богініч, 2001; Богініч, 2013; Денисенко, 2010;
Вільчковський 2008; Гаращенко, 2012; Фролов, 1983; Шишкина, 2007).
Принципові міркуваннѐ О. Богініч полѐгаять у тому, що запровадженнѐ
особистісно оріюнтованого підходу, забезпеченнѐ оптимальної реалізації
особистісного потенціалу дитини, варіативності й доцільності
використаннѐ інноваційних та оздоровчо-профілактичних технологій
маять стати пріоритетами в роботі закладу дошкільної освіти, щоб
оздоровчі завданнѐ носили прерогативний характер, а здоров’ѐ становило
ѐкісну передумову життюдіѐльності дітей (Богініч, 2012; Богініч, 2001).
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У дослідженнѐх А. Антропової, О. Аракелѐна, Е. Вільчковського,
Л. Гаращенко, Л. Карманової доведено, що фізкультурні занѐттѐ на повітрі
набуваять особливого значеннѐ длѐ зміцненнѐ здоров’ѐ і підвищеннѐ
імунітету дітей через доцільність поюднаннѐ адаптації організму до
фізичного навантаженнѐ та одночасно до впливу факторів зовнішнього
середовища, зокрема, холодного повітрѐ (Денисенко, 2010; Вільчковський,
2008; Фролов, 1983). Аналіз теоретичних джерел, у ѐких розглѐдаятьсѐ
шлѐхи активізації рухового режиму дітей у закладах дошкільної освіти,
свідчить, що показники фізичної підготовленості дітей підвищуятьсѐ за
умови систематичного проведеннѐ занѐть фізичними вправами (О. Богініч,
Е. Вільчковський, Л. Гаращенко, Н. Денисенко, Н. Левінець та ін. (Богініч,
2001; Денисенко, 2010; Шишкина, 2007). Педагогічні умови, що впливаять
на підвищеннѐ рухової активності дітей середнього дошкільного віку під
час занѐть з фізичної культури отримали наукове обґрунтуваннѐ у
дослідженнѐх О. Богініч (Богініч, 2001).
У проаналізованих нами наукових доробках питаннѐ підвищеннѐ
рухової активності дітей старшого дошкільного віку під час фізкультурних
занѐть на повітрі не виокремлявалосѐ, а розглѐдалосѐ в аспекті
досліджуваної проблеми. Спеціальних досліджень з питань оптимізації
рухової активності дітей дошкільного віку під час фізкультурних занѐть на
повітрі ми не зустріли, що викликаю значні труднощі у проведенні занѐть
вихователѐми. Виходѐчи з актуальності даного питаннѐ, приходимо до
висновку про необхідність чіткого визначеннѐ та обґрунтуваннѐ чинників,
що актуалізуять зазначену проблему.
Мета статті: розкриттѐ концептуальних підходів до реалізації ідеї
здоров’ѐзбереженнѐ у фізичному вихованні дітей дошкільного віку;
теоретичне обґрунтуваннѐ педагогічних умов, що впливаять на
підвищеннѐ рухової активності дітей старшого дошкільного віку під час
занѐть з фізичної культури на повітрі.
Методи дослідження: аналіз, узагальненнѐ, експеримент,
спостереженнѐ, систематизаціѐ наукових даних.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових досліджень з
проблеми організації та проведеннѐ занѐть з фізичної культури на повітрі
дозволив визначити основні завданнѐ проведеннѐ ціюї форми
фізкультурно-оздоровчої роботи:
- забезпечувати активізація роботи функціональних систем
організму дитини;
- формувати фізичні ѐкості, зокрема витривалість, оскільки цѐ ѐкість
значноя міроя сприѐю розширення функціональних можливостей
серцево-судинної, дихальної системи, підвищення працездатності і
зміцнення здоров’ѐ дітей;
- формувати систему правильних рухових умінь і навичок;
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- збагачувати руховий досвід дітей;
- вчити дітей самостійно створявати умови длѐ рухової діѐльності,
самостійно виконувати складні рухові дії, формувати й розвивати навички
самоорганізації у використанні різних фізичних вправ.
Варто відзначити, що в умовах більшого простору швидше закріпляятьсѐ рухові навички, значно зростаю амплітуда рухів, їх інтенсивність, що
даю змогу збільшувати фізичне навантаженнѐ (Гаращенко, 2014).
У процесі дослідженнѐ нами був визначений рівень рухової
активності дітей старшого дошкільного віку під час занѐттѐ з фізичної
культури на повітрі, а також рівень розвитку в дітей швидкісно-силових
ѐкостей. Оціняячи дані хронометрії, ми прийшли до висновку, що
показники рівнѐ рухової активності дітей під час фізкультурних занѐть та їх
фізичне навантаженнѐ закономірно залежать від створеннѐ педагогічних
умов. Вважаюмо, що їх ігноруваннѐ відзначилосѐ на занижених показниках
рухової активності дітей під час занѐттѐ: моторна щільність занѐттѐ
становила 69,7 % (норма – 72–84 %). Це дозволило зробити висновок про
недостатню фізичне навантаженнѐ, що ю результатом неправильної
організації та недосконалого змісту фізкультурного занѐттѐ на повітрі.
Дані обстеженнѐ швидкісно-силових ѐкостей у дітей старшого
дошкільного віку свідчать про низький рівень їх сформованості: під час
виконаннѐ відбиваннѐ м’ѐча на місці високий рівень розвитку швидкості та
правильності виконаннѐ завданнѐ показали 2 дитини (9,5 %); середній
рівень – 3 дітей (14,3 %), низький рівень – 16 дітей (76,2 %). Під час
виконаннѐ відбиваннѐ м’ѐча діти припускалисѐ типових помилок: б’ять по
м’ѐчу зверху розслабленоя долонея, рукоя із зімкнутими пальцѐми;
ведуть м’ѐч перед собоя, а не збоку від себе; роблѐть маленькі, часті,
нерівномірні кроки; рухи сковані, повільні, неритмічні; м’ѐч відскакую від
підлоги на різну висоту; тулуб сильно нахилений вперед; ноги прѐмі.
Результати обстеженнѐ рухових дій з м’ѐчем дозволѐять стверджувати
про епізодичність роботи з дітьми щодо формуваннѐ в них навичок
володіннѐ м’ѐчем. Длѐ досѐгненнѐ вищих показників рухової підготовленості
дітей дошкільного віку необхідне забезпеченнѐ системності у формуванні
рухів. Діювим засобом формуваннѐ правильних рухових умінь і навичок
володіннѐ м’ѐчем ю власне фізкультурні занѐттѐ на повітрі.
Результати констатувального експерименту дали можливість
висновувати про необхідність поглибленої роботи щодо вдосконаленнѐ
змісту та обсѐгу рухової діѐльності дітей під час фізкультурних занѐть на
повітрі й методики їх організації. А також цілеспрѐмованої роботи щодо
оволодіннѐ педагогами достатнім рівнем фізкультурних знань, практичних
умінь та навичок грамотного плануваннѐ і педагогічного супроводу занѐть
з фізичної культури на повітрі.
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Таким чином, аналіз теоретичних джерел та результатів
констатувального експерименту дозволили визначити основні педагогічні
умови підвищеннѐ рухової активності дітей старшого дошкільного віку під
час фізкультурних занѐть на повітрі.
Результати дослідженнѐ свідчать, що ефективність вибору фізичних
вправ обумовлена необхідністя врахуваннѐ місцѐ проведеннѐ
фізкультурного занѐттѐ та пори року; обладнаннѐ майданчиків та наѐвності
спортивного майданчика. Важливо враховувати, що під час проведеннѐ
занѐттѐ на повітрі основні метеорологічні фактори (температура, вологість,
вітер, сонце) у різні пори року по-різному впливаять на теплообмін
організму дитини. Закономірним ю той факт, що в жарку погоду з’ѐвлѐютьсѐ
відчуттѐ втоми, знижуютьсѐ увага, швидкість реакції, точність і координаціѐ
рухів. Тому не слід пропонувати дітѐм вправи, що потребуять складної
координації рухів, вправи на увагу, варто обмежити вправи з бігу. За
високої вологості повітрѐ діти стаять млѐвими, малорухливими, рухи біль
повільними, у них втрачаютьсѐ інтерес до занѐть фізичними вправами.
Саме тому важливо підбирати вправи, що стимуляять активність.
У холодну пору року слід підбирати фізичні вправи, що викликаять у дітей
інтерес та емоційний підйом, сприѐять підвищення рухливості (Фролов,
1983). Прикметно, що метеорологічні умови, ѐкі постійно зміняятьсѐ, у
поюднанні з фізичними вправами здійсняять на організм дитини діювий
оздоровчий і загартувальний вплив.
Важливу роль у забезпеченні високого рівнѐ рухової активності під
час фізкультурних занѐть на повітрі відіграю доцільний вибір основних рухів
длѐ основної частини занѐттѐ. Специфіка фізкультурних занѐть на повітрі в
тому, що до їх змісту вклячаять вправи інтенсивного характеру (біг,
метаннѐ, лазіннѐ, стрибки), а також активно використовуять під час
виконаннѐ фізичних вправ природні умови. Не можна залишати без уваги
того факту, що кожного днѐ з 15 квітнѐ по 15 жовтнѐ в різноманітні форми
фізкультурно-оздоровчої роботи необхідно вклячати рухові дії з м’ѐчем.
Тому обов’ѐзково в основній частині занѐттѐ з фізкультури на повітрі
передбачати формуваннѐ рухових умінь і навичок володіннѐ м’ѐчем
(відбиваннѐ м’ѐча на місці і в русі, киданнѐ м’ѐча один одному та місці та в
русі та ін.). Слід вклячати у зміст різних частин занѐттѐ рухливі ігри
(сяжетні, несяжетні, естафети, атракціони, змаганнѐ, ігри спортивного
характеру) та ігрові вправи з м’ѐчем.
До змісту основної частини фізкультурного занѐттѐ варто вклячати
також вправи спортивного характеру (футбол, бадмінтон), адже у
природніх умовах набагато більше можливостей длѐ вправлѐнь дітей у
виконанні специфічних рухів.
Вибір способів організації дітей длѐ виконаннѐ основних рухів знаходитьсѐ у прѐмій залежності від вибору основних рухів, етапу формуваннѐ
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рухової навички, складності рухів та рухової підготовленості дітей. На наше
переконаннѐ, длѐ забезпеченнѐ високої моторної щільності занѐттѐ,
необхідної кількості вправлѐнь у рухових діѐх доцільним буде використаннѐ
групового, фронтального, позмінного способів організації дітей.
Вибір методів і прийомів навчаннѐ дітей фізичних вправ залежить від
мети фізкультурного занѐттѐ. Вони маять забезпечувати мотиваційну готовність дітей до занѐть фізичними вправами, підвищувати їх інтерес, формувати
самостійність, активність, ініціативність у здобутті рухового досвіду.
На основі аналізу досліджень О. Богініч, ми намагалисѐ узагальнити й
систематизувати мотиви активізації рухової діѐльності дітей дошкільного
віку:
– вроджена потреба дитини в руховій діѐльності;
– інтерес до цікавого та доступного змісту;
– таюмничість новизна (в основі цього лежить допитливість дітей, їхній
пізнавальний інтерес) – це можуть бути нова вправа, цікаві аксесуари,
казковий сяжет, нове обладнаннѐ;
– наслідуваннѐ дій однолітків та дорослих;
– бажаннѐ досѐгти позитивних результатів;
– прагненнѐ самоствердитисѐ в тому, що найкраще виходить
(самореалізаціѐ) (Богініч, 2012).
Важливий вплив на ефективне проведеннѐ фізкультурного занѐттѐ маю
продуманий і доцільний вибір фізкультурного обладнаннѐ, інвентаря та
посібників. Вихователі маять можливість крім традиційного обладнаннѐ
використовувати нетрадиційне, виготовлене власноруч. Головне, щоб воно
було безпечним, естетичним, доцільним, практичним, відповідало
дидактичній меті занѐттѐ та підбору рухів, а також використовувалосѐ не
лише епізодично (не длѐ фото чи гарної картинки) задлѐ зовнішнього ефекту.
У контексті сучасної концепції оздоровчої парадигми (О. Богініч) варто
відзначити необхідність усвідомленого та ціннісного ставленнѐ вихователів
до проблем фізичного вихованнѐ й оздоровленнѐ дітей, активної оздоровчої
позиції педагогів, усвідомленнѐ їх відповідальності за здоров’ѐ вихованців та
першочерговості оздоровчих завдань у системі дошкільної освіти.
Проведеннѐ ціюї форми роботи вимагаю особливої уваги щодо необхідності
дотриманнѐ науково обґрунтованої типової структури занѐттѐ, тобто
оптимального фізичного та емоційного навантаженнѐ, що забезпечить
тренувальний ефект без шкоди длѐ здоров’ѐ. Принагідно зазначимо, що
дотриманнѐ чіткого фіксуваннѐ часу кожного структурного елемента занѐттѐ
не ю принциповим: важливо проводити занѐттѐ так, щоб кожна його частина
виконувала свою призначеннѐ (підготовча частина – розминка, основна
частина – виконаннѐ комплексу запланованих завдань; заклячна –
відновленнѐ пульсу та диханнѐ).
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Таким чином, підвищеннѐ рівнѐ рухової активності дітей під час
фізкультурних занѐть на повітрі можливе шлѐхом створеннѐ оптимальних
педагогічних умов їх організації та вдосконаленнѐ методики їх проведеннѐ.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Проведене
дослідженнѐ даю підстави стверджувати, що ефективність фізкультурних
занѐть на повітрі оціняютьсѐ в контексті оздоровчих, освітніх і виховних
завдань, а також наѐвності елемента загартуваннѐ, оптимального
фізичного навантаженнѐ і рухової активності дітей та умов, що сприѐять
особистісному зростання дитини. Таким чином, комплексна реалізаціѐ
визначених педагогічних умов підвищеннѐ рухової активності під час
занѐть з фізичної культури на повітрі може забезпечити достатній рівень
гармонійного фізичного розвитку, зміцненнѐ здоров’ѐ, фізичної
підготовленості дітей дошкільного віку. Проблема підвищеннѐ рухової
активності дітей дошкільного віку під час занѐть з фізичної культури на
повітрі не вичерпуютьсѐ питаннѐми, розглѐнутими в дослідженні.
Вважаюмо, що потребуять конкретизації результати дослідженнѐ щодо
педагогічного супроводу фізкультурних занѐть на повітрі.
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РЕЗЮМЕ
Геращенко
Лариса,
Крыжанивская
Валентина.
Реализациѐ
идеи
здоровьесбережениѐ в физическом воспитании детей дошкольного возраста:
физическаѐ культура на воздухе.
В статье исследуетсѐ роль физкультурных занѐтий на воздухе длѐ
формированиѐ оптимального состоѐниѐ здоровьѐ детей и обеспечениѐ их
гармонического физического развитиѐ. Рассмотрена специфика физкультурных
занѐтий на воздухе в условиѐх учреждений дошкольного образованиѐ. Обоснована
необходимость улучшениѐ целенаправленной работы по физическому воспитания в
учреждениѐх дошкольного образованиѐ, котораѐ предусматривает решение
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. В результате
анализа научной и методической литературы, а также экспериментальных данных
определены педагогические условиѐ повышениѐ двигательной активности детей
дошкольного возраста в процессе проведениѐ физкультурных занѐтий на воздухе.
Обоснованa взаимозависимость педагогических условий. Обоснована необходимость
созданиѐ оптимальних условий организации физкультурных занѐтий и
усовершенствованиѐ методики их проведениѐ.
Ключевые слова: двигательнаѐ активность, физкультурно-оздоровительнаѐ
работа, физкультурные занѐтиѐ на воздухе, здоровье.

SUMMARY
Garashchenko Larisa, Kryzhanivska Valentyna. Realization of the idea of healthsaving in physical education of preschool children: physical training in the air.
The role of physical training in the air for the formation of optimal state of health of
children and providing them with harmonious physical growth and development is
considered in this article. The specificity of physical training in the air in the conditions of
preschool educational establishments is regarded. The necessity of intensifying the
purposeful work on physical education in preschool educational establishments which
involves solving health and educational problems is substantiated. As a result of the analysis
of scientific and methodological sources, as well as experimental data, pedagogical
conditions for increasing physical activity of preschool children during physical training in the
air were determined. It is proved that certain pedagogical conditions are interdependent. The
necessity of creating optimal conditions for organization of physical education and improving
the methods of conducting them is substantiated.
In this research, we have determined the highest level of motor activity of older
preschool children during physical training in the air, as well as the level of development in
children of high power. Assessing the timekeeping data, we have come to the conclusion that
indicators of the level of physical activity of children during physical education and physical
activity appropriately depend on the creation of pedagogical conditions. We believe that
their neglect was noted in the low indicators of motor activity of children during the lesson:
the motor density of the class was 69.7 % (norm – 72–84 %). This has made it possible to
conclude that there is insufficient physical activity, which is the result of improper
organization and imperfect content of physical training in the air.
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The results of the ball-driving survey show that children have occasional problems
with developing their skills of owning a ball. To achieve higher indicators of motor readiness
of preschool children, it is necessary to ensure systematic formation of movements. An
effective means of developing the right motor skills and skills of owning a ball is the actual
physical training in the air.
Increasing the level of physical activity of children during physical training in the air is
possible by creating optimal pedagogical conditions for their organization and improving the
methodology of their conduct.
Key words: physical activity, physical and fitness work, physical training in the air,
health.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті акцент зроблено на тому, що важливу роль у вихованні учнів
початкових класів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвитку творчих
здібностей відводитьсѐ спеціально організованій позакласній виховній роботі.
Визначено, що позакласна виховна робота в початковій школі маю бути
пронизана сучасними ігровими технологіѐми, у ході ѐких діти вступатимуть у
спілкуваннѐ з однолітками; будуть об’юднані спільними метоя, зусиллѐми щодо
отриманнѐ досѐгненнѐ в діѐльності, переживаннѐми, ѐкі залишать глибокий слід у
свідомості дитини та сприѐтимуть формування добрих почуттів, благородних
поривань, навичок колективного життѐ. Розкрито сутність квест-технологій, шоутехнологій, сяжетно-рольових технологій, технологій рольової гри.
Ключові слова: ігрові технології, позакласна виховна робота в початковій школі,
квест-технології, шоу-технології, технології ділової гри, технології рольової гри.

Постановка проблеми. Упровадженнѐ ігрових технологій в освітній
процес початкової школи зумовлений концептуальними засадами й
державними вимогами реформуваннѐ освіти в Україні, спрѐмованими на
становленнѐ особистості молодшого школѐра, розвиток його здібностей,
талантів. Сьогодні життѐ вимагаю переосмисленнѐ процесу вихованнѐ
підростаячого поколіннѐ відповідно до сучасного звучаннѐ мети повної
загальної середньої освіти: «… різнобічний розвиток, вихованнѐ і
соціалізаціѐ особистості, ѐка усвідомляю себе громадѐнином України,
здатна до життѐ в суспільстві та цивілізованої взаюмодії з природоя, маю
прагненнѐ до самовдосконаленнѐ і навчаннѐ впродовж життѐ, готова до
свідомого життювого вибору й самореалізації, трудової діѐльності та
громадѐнської активності» (Бібік, 2017, с. 10). Виходѐчи з цього, вихованнѐ
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необхідно розглѐдати під кутом формуваннѐ національної самосвідомості,
гуманізації освітнього процесу, розвитку в учнів таких ѐкостей, ѐк: особисте
самопізнаннѐ, самосвідомість, самоконтроль, самоорганізаціѐ.
Успішне здійсненнѐ цього можливе через усвідомленнѐ вчителем
початкових класів важливості виховної роботи, що передбачаю вихованнѐ
учнів у процесі навчаннѐ й позаурочній діѐльності, у ѐкій особливе місце
відводитьсѐ позакласній виховній роботі. Це підкреслено в законодавчих
документах, зокрема Законі України «Про освіту», Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції Нової
української школи, Концепції громадѐнської освіти та вихованнѐ в Україні,
Концепції національно-патріотичного вихованнѐ дітей і молоді та ін.
Розуміннѐ того, що в центрі освітнього процесу перебуваю учень,
потребую пошуку та використаннѐ сучасних засобів розвитку його
особистості. У зв’ѐзку з цим, сьогодні йде пошук нових технологій у
виховній роботі, метоя ѐких повинно стати створеннѐ умов длѐ
максимального розкриттѐ творчого потенціалу кожної дитини. Цьому гідно
можуть послужити ігрові технології, ѐкі ю невід’юмноя складовоя не лише
навчаннѐ, а й вихованнѐ, дозвіллѐ, культури загалом.
Аналіз актуальних досліджень. Проблему гри, ігрової діѐльності
молодшого школѐра розкрито в наукових дослідженнѐх психологів і
педагогів. А. Макаренко вважав, що гра длѐ дитини маю таке саме
значеннѐ, ѐк длѐ дорослого діѐльність, працѐ. К. Ушинський визначив
основний вплив методу гри на розвиток і формуваннѐ молодшого школѐра
ѐк основи формуваннѐ майбутнього характеру. Педагогіка гри школѐрів,
ѐка будуютьсѐ на засадах гуманності й гуманістичної психології, висвітлено
у працѐх Ш. Амонашвілі, І. Беха, В. Сухомлинського та ін.
Теорія ігрової діѐльності представлено в дослідженнѐх психологів
Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Леонтьюва, С. Рубінштейна та ін. Педагоги у
своїх працѐх ігрову діѐльність розглѐдаять ѐк: провідний вид діѐльності
першокласника (Р. Жуковська, О. Запорожець, В. Мухіна, О. Усова та ін.);
форму організації навчально-виховного процесу (І. Дичківська, Н. Кудикіна,
О. Cокуренко,); засіб формуваннѐ особистості молодшого школѐра
(А. Богуш, Л. Варѐницѐ, Н. Гавриш, М. Шуть та ін.).
Питаннѐ впровадженнѐ ігрових технологій у початковій школі
розкрито в наукових дослідженнѐх за різними аспектами: організаціѐ
навчально-виховного процесу з учнѐми шестирічного віку (Ш. Амонашвілі,
І. Бех, О. Кононко, В. Мухіна, Т. Піроженко та ін.); вибір змісту та методів
організації навчально-виховного процесу в початковій школі (Т. Байбара,
Н. Бібік, М. Богданович, М. Вашуленко, О. Савченко та ін.); ігрова діѐльність
у позаурочній діѐльності (О. Голік, Н. Кудикіна, О. Сокуренко та ін.); виховні
ігрові технології в початковій школі (І. Большакова, О. Жигайло, Г. Кіт,
І. Сокол, І. Руснак, С. Шмаков та ін.).
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Питаннѐ використаннѐ ігрових технологій у позакласній роботі
початкової школи розкриті в дослідженнѐх О. Дейч, О. Жигайло, О. Жорник,
Н. Кудикіної, Л. Масол, О. Сокуренко та ін. У їх працѐх підкреслено, що
застосуваннѐ ігрових технологій у позакласній виховній роботі активізую
пізнавальну діѐльність, сприѐю розвиткові творчого мисленнѐ, умотивовую
навчальну діѐльність учнів, даю можливість реалізувати свої здібності в більш
сприѐтливій, психологічно позитивній атмосфері.
Слід констатувати значний внесок науковців з проблеми
дослідженнѐ, проте, вважаюмо, що донині недостатньо розкритим ю
питаннѐ використаннѐ сучасних ігрових технологій у позакласній виховній
роботі початкової школи. Це тому, що до позакласної виховної роботи
ставлѐтьсѐ ѐк до менш важливого порівнѐно з іншими напрѐмами
вихованнѐ, що реалізуятьсѐ в інтегрованій освіті. Крім того, вчителі
початкових класів не повністя підготовлені до впровадженнѐ сучасних
ігрових технологій в умовах реалізації Концепції Нової української школи, у
ѐкій говоритьсѐ, що «…особливістя першого циклу (адаптаційно-ігрового) у
1-2 класах маю бути навчаннѐ, організоване через діѐльність ігровими
методиками, ѐк у класі, так і поза його межами» (Бібік, 2017, с. 20).
Мета статті полѐгаю в тому, щоб визначити сучасні ігрові технології та
розрити особливості їх використаннѐ в позакласній виховній роботі
початкової школи.
Методи дослідження. Длѐ реалізації мети й вирішеннѐ
вищезазначених завдань застосовувалисѐ методи дослідженнѐ: аналіз
психолого-педагогічної літератури, синтез, класифікаціѐ, систематизаціѐ,
порівнѐннѐ, узагальненнѐ длѐ уточненнѐ сутності понѐттѐ «ігрові
технології», визначеннѐ їх функцій, принципів; педагогічне спостереженнѐ,
бесіда, аналіз планів виховної роботи школи і класу, конспектів виховних
занѐть длѐ розкриттѐ особливостей використаннѐ ігрових технологій у
позакласній виховній роботі з учнѐми початкових класів.
Виклад основного матеріалу. У ході дослідженнѐ нами розглѐнуто
різні класифікації педагогічних технологій (І. Дичківська, Г. Селевко,
В. Кукушкіна, О. Пюхота, І. Руснак, С. Сисоюва, Г. Федух та ін.) та з’ѐсовано,
що ігрові технології ю одним із їх видів за типом організації та управліннѐ
пізнавальноя діѐльністя.
Розглѐдаячи понѐттѐ «ігрові технології», Г. Селевко відзначив, що вони
вклячаять досить широку групу методів та прийомів організації
педагогічного процесу у формі різних ігор; це цілісне утвореннѐ, ѐке охопляю
певну частину навчального процесу та об’юднане загальним змістом,
сяжетом, персонажем. У неї вклячаятьсѐ послідовно ігри та вправи, що
формуять уміннѐ виділѐти основні, характерні ознаки предметів,
порівнявати, зіставлѐти їх; групи ігор на узагальненнѐ предметів за певними
ознаками; групи ігор, у процесі ѐких у молодших школѐрів розвиваютьсѐ
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вміннѐ відрізнѐти реальні ѐвища від нереальних; групи ігор, виховуять
уміннѐ володіти собоя, швидкість реакції на слово, фонематичний слух,
кмітливість тощо. При цьому ігровий сяжет розвиваютьсѐ паралельно
основному змісту навчаннѐ, допомагаю активізувати навчальний процес,
освоявати низку навчальних елементів (Селевко, 2006, с. 57).
І. Дичківська під понѐттѐм «ігрові технології» розумію ігрову форму
взаюмодії педагога і дітей, що сприѐю формування вмінь розв’ѐзувати
завданнѐ на основі компетентного вибору альтернативних варіантів через
реалізація певного сяжету (Дичківська, 2004, с. 74). Т. Войцѐх ігрові технології пов’ѐзую з ігровоя формоя взаюмодії педагогів і учнів через реалізація
певного сяжету (ігри, казки, спектаклі, ділове спілкуваннѐ) (Войцѐх, 2014,
с. 35). На нашу думку, ігрова технологіѐ – це послідовність дій педагога за
зразком, розробка, підготовка гри, залученнѐ учнів до ігрової діѐльності,
здійсненнѐ самої гри, підведеннѐ підсумків і результатів ігрової діѐльності.
До функцій ігрових технологій у роботі з молодшими школѐрами
можна віднести такі: розважальна (отриманнѐ задоволеннѐ під час її
проведеннѐ); комунікативна (оволодіннѐ діалектикоя спілкуваннѐ, дати
можливість спілкуватись у процесі проведеннѐ гри); самореалізації;
ігротерапевтична (подоланнѐ різних труднощів, ѐкі виникаять в інших
видах життюдіѐльності); діагностична (виѐвленнѐ відхилень від
нормативної поведінки, самопізнаннѐ в процесі гри); корекції (внесеннѐ
позитивних змін у структуру особистісних показників); міжнаціональної
комунікації (засвоюннѐ юдиних длѐ всіх лядей соціально-культурних
цінностей); соціалізації (вкляченнѐ в систему суспільних відносин,
засвоюннѐ норм лядського життѐ) та ін.
Ігрові технології характеризуятьсѐ такими принципами: системності,
універсальності, функціональної визначеності, процесуальної оріюнтованості,
проектності, «тут і зараз», рефлективності, перспективності тощо.
Длѐ молодших школѐрів ігри ю джерелом радості, задоволеннѐ,
вираженнѐ почуттів і емоцій. Діти під час гри маять можливість
звільнитисѐ від агресії і бунту. Гра впливаю на розвиток співробітництва,
товариськості, формуваннѐ характеру, сили волі, здорового суперництва й
уміннѐ говорити правду. Ігри стимуляять творчість дитини, розвиваять її
індивідуальність. У пізнавальній сфері ігри сприѐять розвиткові
спостережливості, вчать сприймати навколишній світ у всіх його аспектах і
взаюмозв’ѐзках. Крім того, ігри носѐть соціальний характер. З’ѐвлѐятьсѐ
відношеннѐ між членами групи ровесників завдѐки тому, що діти звикаять
до діѐльності в групі, до своїх обов’ѐзків, що випливаять з певної
соціальної ролі; розвиваять товариськість, суспільну солідарність,
знаходѐть оточеннѐ длѐ спілкуваннѐ; формуять почуттѐ справедливості й
толерантності стосовно принципів соціального життѐ, звикаять до
дисципліни і чесності, до вміннѐ та необхідності підпорѐдкуватисѐ нормам
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і правилам, а також до діѐльності на користь групи; вчатьсѐ поведінці, що
належить культурі суспільства, у ѐкому живуть.
У пораднику «Нова українська школа» зазначено, що процес
вихованнѐ – це цілеспрѐмована динамічна взаюмодіѐ (співробітництво,
партнерство) вихователѐ й вихованцѐ, у ході ѐкої в різноманітних видах
діѐльності здійсняютьсѐ самореалізаціѐ, самоствердженнѐ вихованцѐ,
формуютьсѐ його особистість (Бібік, 2017, с. 12). Водночас у цьому
документі подано формулу Нової школи, що складаютьсѐ з дев’ѐти
клячових компонентів, серед них важливими длѐ нашого дослідженнѐ
можна виділити (Бібік, 2017, с. 11-20):
1) наскрізний процес вихованнѐ, ѐкий формую цінності (моральноетичні: гідність, чесність, турбота, справедливість, повага до життѐ, себе та
інших лядей; соціально-політичні: свобода, демократіѐ, культурне
різноманіттѐ, повага до рідної мови, культури, патріотизм, шанобливе
ставленнѐ до довкіллѐ, повага до закону, відповідальність та ін.);
2) оріюнтаціѐ на потреби учнѐ в освітньому процесі, дитино центризм
(оріюнтаціѐ на інтереси та досвід учнів, створеннѐ освітнього середовища,
ѐке б перетворило навчаннѐ в школі на радість; урахуваннѐ інтересів
кожної дитини; забезпеченнѐ свободи і права дитини в усіх проѐвах
діѐльності; упровадженнѐ шкільного самоврѐдуваннѐ);
3) педагогіка, що ґрунтуютьсѐ на партнерстві між учнем, учителем і
батьками (передбачаю використаннѐ в роботі таких форм і методів
організації навчаннѐ і вихованнѐ, щоб дитина була залучена до спільної
діѐльності, в основі ѐкої повага до особистості, доброзичливе ставленнѐ,
довіра, діалог, лідерство);
4) сучасне освітню середовище, ѐке забезпечить необхідні умови,
засоби й технології длѐ навчаннѐ учнів у закладі загальної середньої освіти
(передбачаю розширеннѐ полѐ діѐльності за межами класу).
Погоджуюмосѐ з думкоя Н. Сівак, ѐка зауважую, що сьогодні
вихованнѐ на засадах особистісно оріюнтованого підходу, основоя ѐкого ю
врахуваннѐ конкретних індивідуальних, вікових і життювих особливостей
кожного школѐра (Сівак, 2015, с. 413). Важлива роль у реалізації вище
сказаного в початковій школі відводитьсѐ спеціально організованій
позакласній виховній роботі. Вважаюмо, що вона маю бути пронизана
іграми, у ході ѐких діти вступатимуть у спілкуваннѐ з однолітками; будуть
об’юднані спільноя метоя, спільними зусиллѐми щодо отриманнѐ
досѐгненнѐ в діѐльності, спільними переживаннѐми, ѐкі, у своя чергу,
залишать глибокий слід у свідомості дитини та сприѐтимуть формування
добрих почуттів, благородних поривань, навичок колективного життѐ.
На нашу думку, завданнѐ вчителѐ-вихователѐ полѐгаю в тому, щоб
зробити кожну дитину активним учасником ігрового колективу, створити
між дітьми відносини, засновані на дружбі, справедливості,
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відповідальності. Це можливо, ѐкщо використовувати в позакласній
виховній роботі такі сучасні ігрові технології: квест-технології, шоутехнології, технології ділової гри, технології рольової гри та ін.
Використаннѐ ігрових технологій дозволить вчителя початкових класів
через гру впливати на всі сторони особистості дитини: на її свідомість,
почуттѐ, воля, поведінку та сприѐти розумовому, моральному,
естетичному і фізичному розвитку особистості.
Вважаюмо, що квест-технології – це сучасні ігрові технологіѐ, у ході ѐкої
кожен учень може проѐвити активність завдѐки його незвичайному і
цікавому форматі, оскільки квест (від англ. quest – пошук, пошук щастѐ,
знаннѐ, істини, пошук пригод) – це інтелектуальне змаганнѐ з елементами
рольової гри, основоя ѐкого ю послідовне виконаннѐ заздалегідь
підготовлених завдань командами або окремими учасниками (Жигайло,
2017, c. 71). У дослідженнѐх О. Жигайло, О. Вівсик, О. Мельник визначені
основні засади квест-технологій, до ѐких віднесено: наѐвність сяжету;
питаннѐ на логіку; однозначність відповіді; регламентований час на
обговореннѐ питаннѐ та пошук відповіді; дослідницький характер; залученнѐ
всіх учасників до пошуку; міжпредметні зв’ѐзки; наѐвність мотиваційного
моменту (приз) (Жигайло, 2016, с. 91; Мельник, 2017, с. 20-21).
Аналіз літератури з проблеми дослідженнѐ (C. Гриценко,
М. Кононученко, О. Дудар, Р. Кіѐшко, І. Сокол) дозволив визначити такі види
квест-технологій, ѐкі можна запропонувати учнѐм початкових класів у
позакласній виховній роботі: патріотичні («Вулиці-пам’ѐтники», «Ми різні –
ми рівні – ми разом», «Козаччина», «Пам’ѐті нескорених» та ін.); про відомих
осіб («Діѐльність українських гетьманів», «Квест про Тараса Шевченка»,
«Відомі українці» та ін.); з певного навчального предмета (літературні,
математичні, мистецькі, історичні, веб-квести, природничо-технічні,
філологічні); шкільних свѐт (до днѐ знань, до днѐ народженнѐ школи, до днѐ
здоров’ѐ, новорічний) та ін.
У ході вивченнѐ літератури з питаннѐ квест-технологій (М. Андрююва,
А. Ареф’юва, І. Большакова, С. Гриценко, М. Кононученко, І. Дичківська,
О. Жигайло, М. Пристінська, І. Сокол та ін.) нами з’ѐсовано структуру та
вимоги до розробки квест-технологій у початковій школі:
1) назва квесту (маю бути короткоя, привабливоя та оригінальноя);
2) спрѐмованість квесту (можуть реалізовуватисѐ завданнѐ з одного
напрѐму вихованнѐ або носити комплексний характер);
3) мета і завданнѐ квесту (мета маю узагальнений характер, ю
діагностичноя;
завданнѐ
конкретизуять
мету,
тобто,
ѐкими
компетентностѐми повинні оволодіти учні);
4) тривалість квесту (занѐттѐ, серіѐ занѐть, тиждень);
5) вік учасників квесту (урахуваннѐ вікових особливостей дітей
молодшого шкільного віку, інтереси, потреби та стан здоров’ѐ);
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6) легенда (видумана історіѐ про події, особистості на початку гри);
7) квест-герої (пропонуютьсѐ список героїв, видуманих або реальних,
та їх характеристики; вибір ролей за правилами (жеребкуваннѐ, розподіл
за ознаками);
8) основна ідеѐ (розробка різних завдань проблемного характеру);
9) сяжет і правила руху (представленнѐ етапів, станцій, за ѐкими
можна просуватисѐ за певними умовами, можуть бути бонуси, штрафи. У
сяжеті маять бути такі елементи: експозиціѐ, зав’ѐзка, розвиток дій,
кульмінаціѐ та розв’ѐзка);
10) завданнѐ-перепони (розробка завдань різного характеру,
проблемних);
11) навігатори (різні підказки, позначки, оріюнтири, ѐкі допомагаять
відшукати відповіді на основні та додаткові завданнѐ);
12) ресурси (список літератури, інтернет-джерела, сайти, ролики,
електронні гаджети, пристрої та інші матеріали);
13) підсумок квесту (відгаданий код, вирішено проблему, розв’ѐзано
загадку, відкриттѐ);
14) рефлексіѐ (використати прийоми (рефлексивний екран,
самооцінка, «смайлики» та ін.).
Упровадженнѐ квест-технології в позакласну виховну роботу
початкової школи дозволѐю:
- активізувати розумову, пізнавальну діѐльність шлѐхом створеннѐ
спеціальних умов длѐ виконаннѐ завдань, ѐкі потребуять достатньої
свідомості й зрілості учнів початкових класів, здатності до подоланнѐ
спеціально створених перешкод;
- розвиваю в молодших школѐрів навички пошуку, аналізу інформації,
уміннѐ зберігати, передавати, порівнявати та синтезувати нову
інформація;
- формулявати проблему, планувати своя діѐльність, критично
мислити, вирішувати складні завданнѐ, шукати альтернативні шлѐхи
розв’ѐзку проблем, самостійно приймати обдумані рішеннѐ, брати на себе
відповідальність за їх реалізація;
- формувати стійкий інтерес молодших школѐрів до знань;
- активізувати сприйнѐттѐ матеріалу засобами наочності;
- спілкуватисѐ, висловлявати власну думку;
- розвивати вміннѐ не тільки працявати самостійно, а й у команді;
- сприѐю активності учнів початкової школи, зацікавленості й
захопленнѐ ігровоя діѐльністя.
Шоу-технології – це ігрові заходи типу шоу, ѐким характерні такі
особливості: розподіл учасників на виступаячих («сцену») і глѐдачів («зал»);
змаганнѐ на сцені; заготовлений організаторами сценарій (Полѐков, 2012,
с. 36-42). Прикладами шоу-технологій можуть бути такі форми виховної
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роботи з молодшими школѐрами, ѐк: «Зіркова година», «Найрозумніший»,
КВК, «Танцяять всі», «Зірки на сцену», «Крок до зірок», «Кумири та
кумирчики», «а лябля Україну», «Що?Де?Коли?», «Міс школи» та ін.
С. Полѐков зауважую, що результати шоу-технологій ю цілѐми: длѐ
глѐдачів – це отриманнѐ досвіду емоційного реагуваннѐ в культурних
формах; а длѐ активних учасників («сцена») – досвіду індивідуального і
спільного привселядного змаганнѐ (Полѐков, 2012, с. 36). Структура шоутехнології вклячаю такі блоки (Полѐков, 2012, с. 36-37):
1) підготовка, коли учителем приймаютьсѐ рішеннѐ на основі ідей,
пропозицій дорослих, активу дітей, традицій школи, міста, країни;
здійсняютьсѐ плануваннѐ, проектуваннѐ разом із активом дітей, батьків,
педагогом-організатором;
2) реалізаціѐ проекту, плану, проведеннѐ свѐта заснована на
використанні елементів змаганнѐ, імпровізації або гри, прийомів
створеннѐ загальної емоційної атмосфери;
3) аналіз результатів проводитьсѐ лише на рівні організаторів
(педагогів і активу дітей).
Технологіѐ ділової гри – це гра, у процесі ѐкої відбуваютьсѐ імітаціѐ
(наслідуваннѐ, відбиттѐ, зображеннѐ) різних ситуацій і ѐвищ шлѐхом
програваннѐ (розігруваннѐ) за заданими або запропонованими самими
учасникам гри правилами (Селевко, 2006, с. 51). Прикладами ділових ігор,
ѐкі можна провести в позакласній виховній роботі з молодшими
школѐрами, можуть бути: «Еврика», «Пізнай себе», «Сімейний бяджет»,
прес-конференціѐ, гра-змаганнѐ, гра-турнір, гра-спектакль, гра-аукціон та
ін. Їх об’юднуять загальні вимоги: постановка теми, цілей та завдань гри;
визначеннѐ оптимального змісту гри; розподіл ролей та визначеннѐ
функціональних обов’ѐзків учасників гри; забезпеченнѐ умов длѐ
проведеннѐ ділової гри (обладнаннѐ, наочність, оформленнѐ приміщеннѐ,
інше матеріально-технічне забезпеченнѐ); юдність взаюмодії учнів у ході
виконаннѐ ролей.
У технології ділової гри виділѐять такі етапи (Войцѐх, 2014, c. 38-39):
1) підготовка до проведеннѐ гри, ѐка передбачаю: розробку
сценарія, у зміст ѐкого входѐть: мета, опис проблеми, обґрунтуваннѐ
завдань, план, загальний опис процедури гри, зміст ситуацій і
характеристик дійових осіб; введеннѐ у гру учасників і експертів;
визначеннѐ режиму роботи, формуваннѐ пакетів матеріалів, інструкцій,
правил, установок; збір інформації; установленнѐ правил (заборона
відмовитисѐ від отриманої за жеребом ролі, виходу з гри, пасивної участі,
порушувати регламент і етику поведінки);
2) проведеннѐ гри. З початком гри ніхто не маю права втручатисѐ й
змінявати її хід. Лише ведучий може корегувати дії учасників, ѐкщо вони
відходѐть від основної теми і мети гри. Можна виокремити такі типові ролі:
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стосовно змісту роботи в групі (генератор ідей, розробник, імітатор, ерудит,
аналітик та ін.); організаційні (організатор, координатор, контролер,
маніпулѐтор та ін.); соціально-психологічні (лідер, прийнѐтий, неприйнѐтий,
експерт та ін.); методичні (критик, програміст, підбурявач та ін.);
3) підведеннѐ підсумків. На цьому етапі здійсняютьсѐ аналіз,
обговореннѐ й оцінка результатів гри, виступи експертів, обмін думками,
захист учасниками гри своїх рішень. Ведучий робить загальний висновок за
наслідками гри.
Технологіѐ рольової гри – це велика рольова гра, ѐка ѐвлѐю собоя
специфічний соціокультурний простір, ѐкий маю дві площини: це спілка
гравців, об’юднаних у клуби (наприклад, рольового моделяваннѐ) та
соціокультурний простір з усіма її атрибутами, традиціѐми, законами (Войцѐх,
2014, c. 41). Головним завданнѐм рольової гри ю наданнѐ гравцѐм можливості
«проживаннѐ» в іншій світоглѐдній системі. Це даю можливість подивитисѐ на
світ іншими очима. Головне правило гри – чесність, необхідно чесно
виконувати всі правила гри. У технології рольової гри виділѐять такі етапи:
1) підготовчий (особливу роль відведено вступним занѐттѐм, коли
учні отримуять заздалегідь інформація про світ, де їм доведетьсѐ жити,
працявати);
2) оформленнѐ ігрового простору (важливе місце займаю зовнішній
антураж, ѐкий вклячаю оформленнѐ ігрового полѐ, костями, маски,
атрибути, фонову діѐльність гри; необхідно оформити місце длѐ гри –
створити декорації);
3) моделяваннѐ соціально-психологічних і емоційних умов існуваннѐ
учасників у ігровому полі (знайомство із ролѐми, завданнѐми);
4) проведеннѐ гри (детально продумати систему організації спільної
діѐльності учасників гри);
5) підведеннѐ підсумків (на рівні організаторів).
Прикладами рольових ігор длѐ молодших школѐрів можуть бути
«У світі професій», «Фабрика діда Мороза», «Ми будуюмо місто нашої мрії»
та ін.
Висновки. Ураховуячи те, що молодшим школѐрам характерні
емоційність, рухова і пізнавальна активність, бажаннѐ фантазувати,
прагненнѐ перевірити своя силу і справність, роль використаннѐ ігрових
технологій у позакласній виховній роботі зростаю. Сучасні ігрові технології
передбачаять змагальність, добровільність, що дозволѐю учнѐм
задовольнити свої потреби в рухливості, отримати позитивні емоції
радості, захопленнѐ, задоволеннѐ, реалізувати свої інтереси, оволодіти
навичками комунікації тощо. При проведенні ігрових технологій діти
залучаятьсѐ в систему різноманітних відносин, зближаятьсѐ, краще
ставлѐтьсѐ один до одного, збагачуютьсѐ досвід їхніх взаюмин,
пробуджуютьсѐ почуттѐ відповідальності за колектив.
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Перспективи подальших наукових розвідок у даному напрямі. Однак,
проведене дослідженнѐ не вичерпую проблеми використаннѐ ігрових технологій у позакласній виховній роботі з учнѐми початкових класів. Подальшого
дослідженнѐ потребуять такі її аспекти, ѐк: упровадженнѐ ігрових тренінгів у
початковій школі; підготовка студентів до використаннѐ ігрових технологій у
позакласній виховній роботі з молодшими школѐрами та ін.
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РЕЗЮМЕ
Казакова Наталия. Использование игровых технологий во внеклассной
воспитательной работе начальной школы.
В статье акцент сделан на том, что важнуя роль в воспитании учащихсѐ
начальных классов, расширении и углублении их знаний, развитиѐ творческих
способностей отводитсѐ внеклассной воспитательной работе.
Определено, что внекласснаѐ воспитательнаѐ работа в начальной школе
должна быть пронизана современными игровыми технологиѐми. В процессе этих
форм работы дети будут объединѐтьсѐ, общатьсѐ со сверстниками; ставить
общие цели и прикладывать усилиѐ длѐ их достижениѐ в совместной деѐтельности;
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а переживаниѐ, которые оставѐт глубокий след в сознании ребенка, будут
способствовать формирования добрых чувств, благородных порывов, навыков
коллективной жизни. Раскрыта суть квест-технологий, шоу-технологий, сяжетноролевых технологий, технологий ролевой игры.
Ключевые слова: игровые технологии, внекласснаѐ воспитательнаѐ работа в
начальной школе, квест-технологии, шоу-технологии, технологии деловой игры,
технологии ролевой игры.

SUMMARY
Kazakova Nataliia. The usage of play-based technologies in extracurricular
educational work of a primary school.
The article focuses on the idea that in order to implement the formula of a New
Ukrainian School, education should be aimed at personal development and at the formation
of readiness for real life, rapid changes, creative thinking and critical analysis of the world as
well as at the constant acquisition of new types of activity and communication by primary
school learners. The purposefully organized extracurricular educational work plays an
important role in education of primary school students, expansion and deepening of their
knowledge and development of their creative abilities.
It is found out that one of the main tendencies in improving the educational process of a
primary school is transition from the traditional orientation for an average student to the
creation of innovative conditions of education by means of modern forms and methods of work.
It is pointed out that the usage of play-based technologies in primary school is an
important factor for the development of a conscious, creative and all-round personality,
because the play provides the purposeful influence on the personality of a child considering
his/her individual and age characteristics, needs and interests. Therefore, extracurricular
educational work in a primary school should be filled with modern play-based technologies
that will provide students’ interaction with their peers. Also, primary school learners will be
united by a common goal, emotions and efforts to get achievements in activities. All these, in
turn, will leave a deep impression on a child’s mind and will contribute to the formation of
good feelings, noble impulses and collective life skills.
The article deals with the essence of modern play-based technologies with primary
school learners in extracurricular educational work. They include quest technologies, show
technologies, role-plot technologies, technology of a role play, etc. The author advances the
idea that the primary school teacher is not only a manager and an organizer, but he/she is
also an adviser, an older friend, a facilitator who can choose the proper game, adequately
respond to students’ tricks, foresee conflicts and resolve them, who can provide children with
freedom within the rules.
Key words: play-based technologies, extracurricular educational work in a primary
school, quest technologies, show technologies, business game technologies, technologies of a
role play.
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ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНЕЗИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТІ
У статті зазначено, що результатом дослідженнѐ історії менеджменту освіти
стане не тільки формуваннѐ нової філософії мисленнѐ сучасного керівника, а й набуттѐ
ним знань і вмінь з використаннѐ кращого вітчизнѐного управлінського досвіду та
уникненнѐ ризиків і помилок під час управлінської діѐльності. Мета статті полѐгала у
здійсненні аналізу становленнѐ теорії та практики управліннѐ закладами загальної
середньої освіти в контексті їх подальшого розвитку. Використано такі методи
дослідженнѐ: aнaлiз наукової літератури, нормативних документів з питань управліннѐ
в освіті; метод контент-аналізу; порівнѐльно-історичний метод. Дійшли висновку про
потребу проведеннѐ досліджень із історіографії менеджменту в освіті, ѐкі
сприѐтимуть прогнозування розвитку теорії та практики управліннѐ закладами
загальної середньої освіти, визначення перспективних напрѐмів.
Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, менеджмент в освіті, управліннѐ закладом освіти, розвиток теорії та практики управліннѐ, функції управліннѐ.

Постановка проблеми. Розвиток національної системи освіти в Україні
з урахуваннѐм кардинальних змін у всіх сферах держави й суспільного життѐ,
історичних викликів ХХІ століттѐ вимагаю критичного осмисленнѐ досѐгнутого
й зосередженнѐ зусиль та ресурсів на вирішенні найбільш гострих проблем,
ѐкі стримуять розвиток освітньої галузі та не даять можливості забезпечити
нову ѐкість освіти. ак зазначено в Національній стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року, одніюя з цих проблем ю неефективність
управліннѐ закладами освіти (Національна стратегіѐ розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року, 2013).
Ефективне функціонуваннѐ та розвиток сучасних закладів освіти
залежить від вивченнѐ процесу ґенези менеджменту в освіті,
переосмисленнѐ здобутків та помилок еволяції управліннѐ закладами
освіти. Від їх з’ѐсуваннѐ залежить не тільки розуміннѐ історичного розвитку
теорії менеджменту в освіті, а й визначеннѐ напрѐмів подальшого розвитку
теорії управліннѐ закладами освіти та її вплив на модернізація закладів,
підвищеннѐ ѐкості освітніх послуг.
Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти управлінської діѐльності в
системі освіти України привертали увагу значної кількості вчених, педагогів,
управлінців. Теоретико-методологічні засади управліннѐ закладами освіти
розглѐдали В. Aлфiмoв, Ю. Бepeзнѐк, О. Галус, Л. Дaнилeнкo, Г. Юльникoвa,
Л. Калініна,
В. Крижко,
В. Мacлoв,
В. Олійник,
Н. Ocтpoвepxoвa,
Ю. Павлятенков, В. Пiкeльнa, З. Рѐбова, Т. Сорочан, Ю. Xpикoв тa ін. Шлѐхи
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підвищеннѐ ефективності, ѐкості та інноваційні підходи до управліннѐ
закладами освіти стали предметом досліджень Т. Борової, Л. Ващенко,
В. Григораша, Л. Даниленко, Г. Дмитренка, Г. Юльникoвої, Н. Зінчук,
О. Касьѐнової, О. Козлової, Н. Островерхової, А. Прокопенка, Л. Сергюювої,
Г. Сиротенка, О. Темченко, Я. Чернова, Ю. Хрикова та ін. Напрѐми та засоби
вдосконаленнѐ організаційної структури й культури управліннѐ закладами
освіти розкрили Л. Васильченко, С. Головко, А. Губа, Л. Карамушка, Н. Клокар,
С. Короляк, А. Московченко, Я. Палеха, В. Стрельніков та ін. Проблеми
підвищеннѐ управлінської компетентності досліджували О. Адаменко,
В. Берека,
Л. Васильченко,
В. Гладкова,
І. Гришина,
О. Ельбрехт,
С. Калашнікова, Е. Лунѐчек та ін.
Роботи цих та багатьох інших учених створяять певну теоретикометодологічну базу дослідженнѐ шлѐхів удосконаленнѐ управліннѐ
сучасним закладом освіти.
Водночас, на практиці все ще зберігаютьсѐ традиційне адміністративнобярократичне управліннѐ, присутні стереотипи й застарілі установки
управлінського мисленнѐ. Зазначене перебуваю в суперечності з реальністя
та перешкоджаю розвитку теорії і практики управліннѐ закладами освіти.
Результатом дослідженнѐ історії менеджменту освіти стане не тільки
формуваннѐ нової філософії мисленнѐ сучасного керівника, а й набуттѐ
ним знань та вмінь з використаннѐ кращого вітчизнѐного управлінського
досвіду та уникненнѐ ризиків і помилок під час управлінської діѐльності.
Мета статті: здійснити аналіз становленнѐ теорії та практики
управліннѐ закладами загальної середньої освіти в контексті їх подальшого
розвитку.
Методи дослідження: aнaлiз наукової літератури, нормативних
документів з питань управліннѐ в освіті – з метоя виѐвленнѐ основних етапів
його становленнѐ; метод контент-аналізу – длѐ з’ѐсуваннѐ стану розвитку
теорії та практики управліннѐ на різних історичних етапах; порівнѐльноісторичний метод – длѐ визначеннѐ найбільш впливових екзогенних факторів
на управліннѐ закладами освіти; пoнѐтiйнo-тepмiнoлoгiчний aнaлiз – длѐ
з’ѐсуваннѐ сутності клячових понѐть дослідженнѐ.
Виклад основного матеріалу. Залежність функціонального статусу
директора школи та змісту управлінської діѐльності від процесів, ѐкі
відбуваятьсѐ в країні, можна побачити, зробивши ретроспективний аналіз
управлінських функцій керівника освітнього закладу.
Аналіз архівних, організаційно-методичних, науково-педагогічних
матеріалів щодо становленнѐ теорії та практики управліннѐ в освіті свідчить
про невпинний процес розвитку та оновленнѐ функцій керівника школи.
Основними рушійними силами, що зумовляять розвиток функцій управліннѐ, ю зміни соціально-економічного стану в країні, характер та особливості
управліннѐ суспільством на різних історичних етапах розвитку держави, нові
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суспільні замовленнѐ школі щодо навчаннѐ та вихованнѐ громадѐн, зміна
освітньої парадигми та розвиток школи ѐк соціальної системи.
Так, «Положеннѐм про юдину трудову школу» (1918 р.) було визначено,
що завідуячий школоя обираютьсѐ її колективом ѐк із складу педагогів
школи, так і з інших педагогічних організацій. Завідуячий був виконавцем
розпорѐджень колективу, а вищим органом шкільного самоврѐдуваннѐ –
шкільна Рада, вищим виконавчим органом – президіѐ. Така піраміда
обмежувала діѐльність керівника школи, стримувала розвиток його
функціональної компетентності, позбавлѐла самостійності в розв’ѐзанні
важливих проблем та прийнѐтті юдиноосібних рішень, що призводило до
дезорганізації та стихійності в управлінні школоя (Маслов, 1990).
У 20-ті роки вдосконалявавсѐ державний апарат управліннѐ. Цей
процес відбивсѐ й на управлінні освітоя; зокрема, знайшов відображеннѐ
у Статуті юдиної трудової школи (1923 р.) щодо прав та обов’ѐзків
керівників (Маслов, 1990, с. 147-148). У розділі «Управліннѐ школоя»
вперше було визначено функціональний статус завідуячого навчальним
закладом: керівництво педагогічноя, адміністративноя та господарськоя
частиноя; завідуячий був зобов’ѐзаний стежити за перебігом навчальновиховного процесу, за розвитком учнівського самоврѐдуваннѐ;
організовував праця школѐрів та створявав систему ідейно-політичного
вихованнѐ. Передбачалосѐ, що завідуячий школоя маю право припинити
постанову Ради школи, а в окремих випадках – ухвалявати самостійні
рішеннѐ без неї. Він став персонально відповідальним перед органами
народної освіти за стан школи. Саме в цей час з’ѐвлѐятьсѐ роботи
А. Гаталова-Готського, М. Іорданського та інших авторів, у ѐких містѐтьсѐ
рекомендації щодо розподілу обов’ѐзків між членами адміністрації та
педагогічного колективу, впровадженнѐ основ НОП; змальовуютьсѐ досвід
організації педагогічних колективів на виконаннѐ всеобучу.
Низка документів та постанов Міністерства народної освіти в 30-ті
роки сприѐла становлення та закріплення за керівниками шкіл таких
функцій, ѐк: адміністративна, організаціѐ навчально-виховного процесу,
фінансово-господарська, керівництво шкільним колективом, регуляваннѐ
роботи школи, контроль за роботоя вчителів та учнів. Поступово в
державному управлінні почала домінувати контролявальна функціѐ. Це ж
спостерігалось і в освіті: централізаціѐ керівництва на всіх рівнѐх, перевага
авторитарного стиля управліннѐ, жорстка регламентаціѐ діѐльності
педагогів, учнів і самих керівників породжували механічне, бярократичне
виконаннѐ управлінських функцій. Відповідно, публікації щодо управліннѐ
школоя зводилисѐ до висвітляваннѐ різних форм, видів, методів
контроляячої діѐльності (Б. Барабаш, А. Волковський, Ю. Перовський).
Постановоя ЦК ВКП(б) «Про структуру початкової та середньої школи»
(1934 р.) завідуячих школами перейменували в директорів. Саме в цей
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період учені починаять розроблѐти теорія внутрішньошкільного управліннѐ,
у ѐкій значне місце відводитьсѐ питаннѐм функціональної компетентності
керівника (М. Веселов, П. Глаголюв, Д. Ложков, І. Новіков, А. Савич).
У післѐвоюнні роки виразно позначиласѐ тенденціѐ щодо практичної
спрѐмованості науково-педагогічної літератури та публікацій на допомогу
керівникам шкіл, длѐ підвищеннѐ рівнѐ їх функціональної компетентності.
Ю. Перовський у книзі «Організаціѐ роботи директора школи» (1948 р.)
зробив першу спробу розглѐдати діѐльність директора школи з позицій
системного підходу (Перовский, 1984).
Події в державі кінцѐ 50-х – початку 60-х років (період хрущовської
відлиги) свідчать про демократичні тенденції в розвиткові суспільного
управліннѐ. Закон «Про зміцненнѐ зв’ѐзку школи із життѐм та подальший
розвиток системи народної освіти в СРСР» (1958 р.), висунув завданнѐ
восьмирічної освіти, політехнізації, залученнѐ дітей до суспільно-корисної
праці. У ньому визначалосѐ, що директор здійсняю управліннѐ школоя,
оптимально поюднуячи юдиноначаллѐ та колегіальність; спираютьсѐ у своїй
діѐльності на педагогічну раду, на партійні та профспілкові організації;
залучаю на допомогу школі батьків учнів, шефські підприюмства.
У цей час В. Сухомлинський у роботі «Розмова з молодим
директором» змальовую внутрішня управлінську лабораторія керівника
школи, розкриваю такі функції директора, ѐк: учительська, виховна,
організаційна. Він висвітляю сутність шкільного керівництва; послідовно
розкриваю форми, методи та зміст роботи директора з організації
навчально-виховного процесу. В. Сухомлинський наголошую на тому, що
результативність діѐльності директора залежить від рівнѐ його ділової
кваліфікації; підходить до розкриттѐ причинних зв’ѐзків та закономірностей
в роботі керівника (Сухомлинський, 1977).
У 60–70-ті роки школа стала центром роботи з молоддя, відбувсѐ
перехід до загальної середньої освіти та були визначені нові завданнѐ
щодо вихованнѐ дітей та підлітків. У зв’ѐзку з цим зріс інтерес суспільства
до школи та, зокрема, до проблеми управліннѐ нея. Почавсѐ новий етап
розвитку теорії та практики управліннѐ. В. Маслов визначив його основні
риси: інтенсивний пошук нових форм та методів управліннѐ, широке й
усебічне вторгненнѐ науки у практику управліннѐ, подальший розвиток
демократичних тенденцій, комплексний підхід до розв’ѐзаннѐ задач,
системний аналіз об’юктів управліннѐ (Маслов, 1990). Виокремляятьсѐ
основні соціально-рольові функції керівника школи – це: керівництво
реалізаціюя комплексного підходу до вихованнѐ учнів, наукове управліннѐ
навчальним процесом, робота з громадськістя та батьками учнів, активний
вплив на виховні процеси в селі (місті, мікрорайоні), суспільно-політична,
адміністративно-педагогічна, господарська діѐльність та викладацька
робота. Ці тенденції щодо розвитку теорії та практики управліннѐ
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знаходѐть відображеннѐ в науково-педагогічних працѐх Ю. Березнѐка,
М. Захарова, І. Мар’юнка, Р. Шакурова та ін.
Досить плідними в історії розвитку управлінської думки були 80-ті роки.
Розвиток гласності та демократичних тенденцій в суспільстві відбилисѐ на
функціѐх директора школи. Положеннѐм про загальноосвітня школу (1988 р.)
було закріпленео новий статус школи та директора. Керівник сумісно з Радоя
школи повинен був вирішувати всі питаннѐ, що стосуятьсѐ життюдіѐльності
закладу: виробленнѐ режиму роботи, добір кадрів, оціняваннѐ діѐльності
вчителів, плануваннѐ та організаціѐ навчально-виховного процесу, контроль
за його перебігом та аналіз результатів тощо. Директора обирав колектив
школи. Набирали силу тенденції щодо демократичного стиля керівництва та
підвищеннѐ рівнѐ управлінської компетентності. У наукових працѐх
В. Бондарѐ, Б. Кобзарѐ, Я. Конаржевського, М. Кондакова, В. Маслова,
М. Портнова, Н. Сунцова, П. Фролова, П. Худомінського та ін. висвітляятьсѐ
проблеми теорії та практики шкільного управліннѐ.
У 90-ті роки соціально-економічні, політичні зміни в суспільстві,
розпад Радѐнського Соязу, проголошеннѐ самостійності України,
прагненнѐ незалежної країни ствердитисѐ та вижити економічно – все це
не залишаю без змін і систему освіти. Децентралізаціѐ державної влади,
подальша демократизаціѐ суспільства вимагали змін в управлінні освітоя.
У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.) було
визначено стратегічні завданнѐ реформуваннѐ управліннѐ освітоя: перехід
від державного
до державно-громадського управліннѐ, чітке
розмежуваннѐ функцій між центральними, регіональними і місцевими
органами управліннѐ; забезпеченнѐ самоврѐдуваннѐ навчально-виховних
закладів і наукових установ; утвердженнѐ в сфері освіти гармонійного
поюднаннѐ прав особи, суспільства і держави; наукове обґрунтуваннѐ нової
системи управліннѐ освітоя; відпрацяваннѐ інноваційних моделей
управліннѐ галуззя та важливих управлінських рішень (Державна
національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст., 1994).
ак удосконалявати управлінську діѐльність в умовах її оновленнѐ, було
розкрито в наукових працѐх учених Я. Конаржевського, К. Нефедової,
П. Третьѐкова, Т. Шамової. Автори констатуять той факт, що змінилисѐ задачі
вищої ланки управліннѐ: не тиснути й обмежувати, а допомагати; не
заборонѐти, а спрѐмовувати; керувати, а не командувати. Вони доводѐть, що
неможливо перебудувати соціально-педагогічну систему, залишаячи процес
управліннѐ нея на архаїчному рівні пресловутого керівництва й контроля,
спираячись на стереотип мисленнѐ, ѐке сформувалосѐ багато десѐтиліть
тому. Учені викрили проблеми невідповідності між завданнѐми, ѐкі висуваю
суспільство школі, та характером внутрішньошкільного управліннѐ.
Зміст управлінських функцій у нових умовах передбачаю розглѐд їх із
позиції психологічного, педагогічного та організаційного аспектів. Постала
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необхідність учити керівника школи управлѐти їх розвитком, спрѐмовувати
дослідницьку та пошукову діѐльність педагогів і учнів.
Диференціаціѐ освіти спричинила інтенсивний розвиток закладів
нового типу, авторських шкіл та експериментальних майданчиків на базі
загальноосвітніх шкіл. З’ѐвилисѐ проблеми, пов’ѐзані зі специфікоя
управліннѐ такими закладами, оновленнѐм функціональних обов’ѐзків
керівників шкіл та змісту професійної компетентності.
У цей час набуваять поширеннѐ тенденції щодо психологізації
управлінської діѐльності, адаптації ефективних технологій управліннѐ
виробництвом до управліннѐ освітоя, розвитку менеджменту в освіті.
Оновленнѐ функцій управліннѐ школоя обумовляютьсѐ новими видами
діѐльності, ѐкі виконую директор, та тенденціюя входженнѐ керівників шкіл
до загального складу менеджерів.
Саме в середині 90-х років порѐд з понѐттѐм «керівник» почав
широко вживатись термін «менеджер». Розвиваютьсѐ менеджмент
освіти. Наукові роботи Г. Дмитренка, Л. Каращук, Н. Коломінського,
Я. Конаржевського та ін. розкриваять сутність освітнього менеджменту
та зміст діѐльності менеджера освіти. Я. Конаржевський виказав слушну
думку, що школознавство стоїть перед невідкладноя задачея
оновленнѐ й узагальненнѐ підходів, методів, ознак теоретичного
вивченнѐ управліннѐ школоя, уніфікація своюї термінології, приведеннѐ
її у відповідність із загальноприйнѐтоя термінологіюя теорії
управліннѐ (Конаржевский, 2000).
Л. Даниленко, Н. Островерхова вважаять можливим удосконаленнѐ
управліннѐ сучасноя школоя тільки на основі модернізації функцій
керівника. Л. Даниленко визначаю такі нові функції директора школи, ѐк:
прогностична, консультативна, представницька, менеджерська та
політико-дипломатична (Островерхова та Даниленко, 1996).
Оновлення функцій управліннѐ сприѐю світова тенденціѐ щодо
моделяваннѐ закладів освіти. Так, у Фінлѐндії, Нідерландах, США знайшов
суспільну підтримку процес визначеннѐ місії школи. Місіѐ – це загальна мета
розвитку школи, ѐка вироблѐютьсѐ, обговоряютьсѐ, усвідомляютьсѐ й
підтримуютьѐ на всіх рівнѐх закладу: адміністративному, вчительському,
учнівському, батьківському, громадському. Кожен шкільний колектив на чолі
зі своїм керівником моделяю освітній заклад майбутнього. У 90-ті роки в
Україні теж поширяютьсѐ ідеѐ знаходженнѐ свого обличчѐ. Вона втіляютьсѐ в
життѐ кожної окремої школи шлѐхом складаннѐ програми розвитку закладу.
Це цілеспрѐмовую діѐльність усіх, хто працяю й навчаютьсѐ в школі. Одніюя з
основних функцій директора школи стаю управліннѐ розвитком закладу
освіти. Такі підходи до моделяваннѐ навчально-виховних закладів несли в
собі величезні можливості щодо створеннѐ шкільної культури та розвитку
педагогіки співробітництва. Зрозуміло, що школі майбутнього потрібен був і
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керівник майбутнього. Головна його ѐкість – постійна готовність до
саморозвитку та самовдосконаленнѐ.
Початок 2000-х років співпав із посиленнѐм фактору глобалізації в
освіті. Конкуренціѐ та активна взаюмодіѐ освіти України з освітніми
системами інших розвинених країн світу привернули увагу до таких
проблем, ѐк: підвищеннѐ ѐкості освітніх послуг; управліннѐ інноваційними
змінами;
участі
в
міжнародних
проектах;
переосмисленнѐ
культурологічних засад управліннѐ освітоя; розробки стратегічних
оріюнтирів розвитку освіти та управліннѐ нея.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2001 р.)
зазначено, що реформуваннѐ галузі передбачаю, передусім, модернізація
управліннѐ освітоя. Нова система управліннѐ повинна бути державногромадськоя, ураховувати регіональні особливості, оріюнтувати заклад освіти
на розвиток. Першочерговим ю налагодженнѐ високопрофесійного
наукового, аналітичного і прогностичного супроводу управлінських рішень.
Нова модель управліннѐ проголошена ѐк відкрита та демократична
(Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті, 2001). Серед
основних напрѐмів модернізації управліннѐ основними стали такі:
оптимізаціѐ організаційно-управлінських структур; удосконаленнѐ технологій
прийнѐттѐ управлінських рішень; оновленнѐ функцій управліннѐ;
упровадженнѐ нової етики управліннѐ; підготовка та перепідготовка
управлінців усіх рівнів.
Розробленнѐ Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року зумовлено необхідністя кардинальних змін, спрѐмованих на
підвищеннѐ ѐкості й конкурентоспроможності освіти в нових економічних і
соціокультурних умовах, прискореннѐ інтеграції України в міжнародний
освітній простір (Народное образование в СССР: Сб. нормативных актов,
1987). У документі зазначалось, що управліннѐ освітоя повинно
здійсняватисѐ на засадах інноваційних стратегій відповідно до принципів
сталого розвитку, створеннѐ сучасних систем освітніх проектів та їх
моніторингу; розвитку моделі державно-громадського управліннѐ у сфері
освіти, у ѐкій особистість, суспільство та держава стаять рівноправними
суб’юктами і партнерами. Необхідно створити гнучку, цілеспрѐмовану,
ефективну систему державно-громадського управліннѐ освітоя, що
забезпечуватиме інтенсивний розвиток та ѐкість освіти, спрѐмованість її на
задоволеннѐ потреб держави, запитів особистості. Зазначене передбачаю:
оптимізація органів управліннѐ освітоя, децентралізація управліннѐ в цій
сфері; перерозподіл функцій і повноважень між центральними та місцевими
органами управліннѐ освітоя; професіональний підхід під час здійсненнѐ
добору та призначеннѐ керівників закладів освіти, органів управліннѐ
освітоя; розробленнѐ системи заходів (науково-методичних, фінансовоекономічних тощо) стосовно впровадженнѐ ідеї автономії закладів освіти,
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розширеннѐ їх прав і можливостей щодо фінансової самостійності;
подоланнѐ бярократизації в системі управліннѐ освітоя, удосконаленнѐ
порѐдку перевірок та звітності навчальних закладів; професійну підготовку
компетентних менеджерів системи освіти, формуваннѐ управлінців нової
генерації, здатних мислити і діѐти системно, у тому числі в кризових
ситуаціѐх, приймати управлінські рішеннѐ в будь-ѐких сферах діѐльності,
ефективно використовувати наѐвні ресурси; запровадженнѐ нових
ефективних форм підвищеннѐ кваліфікації керівників освіти; розвиток
автоматизованих систем управліннѐ освітоя (Мармаза, 2014).
У наш час держава поставила амбітні цілі реорганізувати систему
управліннѐ, фінансуваннѐ й менеджменту освіти шлѐхом децентралізації,
дерегулѐції, запровадженнѐ інституційної, академічної та фінансової
автономії закладів освіти, дотриманнѐ принципу відповідальності закладів
освіти за результати освітньої і виховної діѐльності. Проголошено перехід
від адміністративно-розпорѐдчого управліннѐ закладами освіти до системи
освітнього менеджменту.
Відповідно до закону України «Про освіту» (2017 р.), керівник
закладу освіти призначаютьсѐ засновником у порѐдку, визначеному
законами та установчими документами. Керівник здійсняю безпосередню
управліннѐ закладом і несе відповідальність за освітня, фінансовогосподарську та іншу діѐльність закладу освіти. Він ю представником
закладу у відносинах із державними органами місцевого самоврѐдуваннѐ,
яридичними та фізичними особами. Керівник у межах наданих йому
повноважень організовую діѐльність закладу освіти; вирішую питаннѐ
фінансово-господарської діѐльності; призначаю на посаду та звільнѐю з
посади працівників, визначаю їх функціональні обов’ѐзки; забезпечую
організація освітнього процесу; створяю умови длѐ діѐльності органів
самоврѐдуваннѐ; забезпечую внутрішня систему ѐкості освіти; забезпечую
умови длѐ громадського контроля; сприѐю здоровому способу життѐ
здобувачів освіти та працівників закладу тощо (Закон України від
05.09.2017 р. № 2145-VІІІ «Про освіту», 2017).
У Типовій освітній програмі організації і проведеннѐ підвищеннѐ
кваліфікації керівних кадрів загальної середньої освіти відповідно до вимог
Концепції «Нова українська школа» (2018 р.) визначено компетентності
сучасного керівника та основні стратегічні напрѐми діѐльності (Типова
освітнѐ програма організації і проведеннѐ підвищеннѐ кваліфікації
керівних кадрів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції
«Нова українська школа», 2018). Серед них такі: організаціѐ роботи
закладу (вибудовуваннѐ стратегії розвитку закладу, моделяваннѐ
діѐльності закладу та окремих його ланок, вибудовуваннѐ соціального
партнерства, раціональність у використанні ресурсів); робота з колективом
(формуваннѐ команди однодумців, мотиваціѐ вчителів, створеннѐ
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позитивного клімату в колективі, довіра і контроль); розвиток власних
управлінських умінь (опануваннѐ компетентностѐми, уміннѐ керувати
собоя, дотриманнѐ етичних стандартів, стресостійкість).
З оглѐду на вище викладене, основними факторами, що зумовляять
розвиток теорії та практики управліннѐ в освіті ю: а) екзогенні фактори
(зовнішнього середовища): зміни соціально-економічного та політичного
стану в країні; характер та особливості управліннѐ державоя та
суспільством на різних історичних станах розвитку країни; зміни у ставленні
та вимогах держави і суспільства до освіти; науково-технічний прогрес;
розвиток менеджменту, психології, педагогіки та інших суміжних наук;
світовий контекст розвитку освіти та розширеннѐ міжнародної активності,
ділових стосунків; тенденціѐ входженнѐ керівників освітніх закладів до
загального менеджерського складу тощо; б) ендогенні (внутрішні)
фактори: розвиток закладу ѐк соціально-педагогічної системи; тенденції
щодо моделяваннѐ освітніх закладів, розширеннѐ мережі закладів різних
типів та форм власності; зростаячі вимоги учасників освітнього процесу до
особистості керівника закладу, рівнѐ його управлінської компетентності;
оновленнѐ змісту і технологій освіти, інноваційна та експериментальна
діѐльність у закладі тощо (Конаржевский, 2000; Мармаза, 2007).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вивченнѐ
ґенези менеджменту в освіті буде сприѐти вдосконалення управліннѐ
закладами загальної середньої освіти, оскільки дозволить: виокремити
закономірності, тенденції його розвитку; встановити зовнішні та внутрішні
впливи на управліннѐ; виѐвити особливості моделей управліннѐ,
прийнѐттѐ рішень та стилів керівництва на різних етапах історичного
розвитку країни; використати кращий вітчизнѐний управлінський досвід
задлѐ підвищеннѐ ефективності.
Результати досліджень з історіографії менеджменту в освіті
сприѐтимуть прогнозування розвитку теорії та практики управліннѐ
закладами загальної середньої освіти, визначення перспективних напрѐмів.
Відкритими длѐ подальших досліджень залишаятьсѐ питаннѐ
особливостей становленнѐ змісту загальних функцій управліннѐ, а саме:
аналізуваннѐ, плануваннѐ, організовуваннѐ, контроляваннѐ, регуляваннѐ.
Процеси модернізації освіти вимагаять оновленнѐ управлінської діѐльності,
водночас важливо зберегти кращі здобутки української школи менеджменту.
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РЕЗЮМЕ
Мармаза Александра. Историографические аcпекты генезиса менеджмента в
образовании.
Автором отмечено, что результатом исследованиѐ истории менеджмента
образованиѐ станет не только формирование новой философии мышлениѐ
современного руководителѐ, но и приобретение им знаний и умений по
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использования лучшего отечественного управленческого опыта, избежание рисков
и ошибок при управленческой деѐтельности. Цель статьи заклячалась в
осуществлении анализа становлениѐ теории и практики управлениѐ учреждениѐми
общего среднего образованиѐ в контексте их дальнейшего развитиѐ. Использованы
следуящие методы исследованиѐ: aнaлиз научной литературы, нормативных
документов по вопросам управлениѐ в образовании; метод контент-анализа;
сравнительно-исторический метод.
Пришли к выводу о необходимости проведениѐ исследований по историогафии
менеджмента в образовании, которые будут способствовать прогнозирования
развитиѐ теории и практики управлениѐ учреждениѐми общего среднего
образованиѐ, определения перспективных направлений.
Ключевые слова: заведение общего среднего образованиѐ, менеджмент в
образовании, управление учебным заведением, развитие теории и практики
управлениѐ, функции управлениѐ.

SUMMARY
Marmaza Oleksandra. Historiographic Aspects of Education Management Genesis.
The article points out that development of the national education system in Ukraine,
taking into account cardinal changes in all spheres of the state and public life, historical
challenges of the 21st century, requires critical understanding of achievements and focus of
efforts and resources on solving the most current problems that prevent development of the
educational sphere and opportunities to provide new education quality. The result of the study of
the history of educational management will be not only formation of a new thinking philosophy
of the modern manager (leader), but also acquisition of knowledge and skills by him based on the
best national managerial experience and avoid risks and mistakes during management activities.
The aim of present article is to analyze formation of theory and practice of managing
general secondary education institutions in the context of their further development. The
following research methods were used: analysis of scientific literature, normative documents on
management issues in education; method of content analysis; comparative-historical method.
It has been found out that the main factors that determine development of theory and
practice of management in education are: a) external factors: changes in socio-economic and
political situation in the country; the character and features of country’s governing and society in
different historical states of the country’s development; changes in the attitude and requirements
of the state and society for education; scientific and technological progress; development of
management, psychology, pedagogy and other related sciences; the global context for the
development of education and increasing of international activity, business relations; the
tendency of the heads of education institutions to integration to the general management
structure, etc.; b) internal factors: development of the institution as a social-pedagogical system;
tendencies in modeling education institutions, expanding the network of institutions of different
types and forms of ownership; increasing demands of educational process participants to the
institution heads’ personality, and to the level of their managerial competence; updating of
education content and technologies, innovative and experimental activities in the institution, etc.
It has been concluded that there is a need for research on the historiography of
management in education, which will contribute to prediction of development of theory and
practice of management of institutions of general secondary education, and to identify
promising areas.
Key words: general secondary education institution, management in education,
management of education institution, development of management theory and practice,
management functions.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
Статтѐ присвѐчена розглѐду низки концептуальних положень, що
стосуятьсѐ понѐттѐ творчості, творчих здібностей. Визначено сприѐтливі умови
й особливості розвитку цих здібностей у дітей молодшого шкільного віку. Наведено
види й форми роботи, що забезпечуять ефективний розвиток творчих здібностей
учнів при вивченні рідної мови в початковій школі. Методологічну основу становлѐть
теорії наукового пізнаннѐ та розвитку особистості. Перспективи подальших
наукових розвідок пов’ѐзані з розширеннѐм вікових меж досліджуваного контингенту
та охопленнѐм інших предметних галузей.
Ключові слова: творчість, творчі здібності, продуктивне мисленнѐ, інтерес,
допитливість, молодші школѐрі, педагогічні умови, види і форми роботи, самостійна
робота, збагаченнѐ мови.

Постановка проблеми. Пріоритетним завданнѐм навчально-виховного
процесу в сучасній школі ю всебічний розвиток школѐрів, зокрема творчого
потенціалу особистості, ѐка могла би гідно представлѐти себе, свій народ,
мову у світовій цивілізації. Завданнѐ щодо вихованнѐ лядей із високим
творчим потенціалом постаю не лише ѐк актуальна проблема сучасної
педагогічної науки та практики, але і ѐк соціальна необхідність. Життѐ
доводить, що в складних умовах, ѐкі постійно зміняятьсѐ, найкраще
оріюнтуютьсѐ, приймаю рішеннѐ, працяю лядина творча, гнучка, креативна,
здатна до генеруваннѐ й використаннѐ нових ідей, задумів, підходів та
рішень. Це лядина, ѐка володію певним переліком ѐкостей, а саме: рішучістя,
уміннѐм не зупинѐтисѐ на досѐгнутому, сміливістя мисленнѐ.
Проблема творчості стала в наші дні актуальноя, тому що саме
творчі ляди створяять нове, неповторне в усіх сферах лядської
діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. Порушена нами проблема була
предметом часткового обговореннѐ в науковій літературі. Окремі аспекти
щодо розвитку творчих здібностей становлѐть положеннѐ, що ґрунтуятьсѐ
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на психологічній теорії творчої особистості та її розвитку (В. Молѐко,
Н. Лейтес, Р. Грановська, а. Пономарьов).
Сучасних методистів цікавлѐть різні аспекти ціюї проблеми, про що
свідчать
праці
лінгводидактів
(М. Вашуленко,
Л. Скуратівський,
Г. Шелехова, О. Кучерук, І. Волощук). Загалом творчість розглѐдаютьсѐ ѐк
діѐльність лядини, спрѐмована на створеннѐ чогось нового,
«оригінального, що входить не лише в історія розвитку самого творцѐ, а й
в історія науки, мистецтва» (Волощук, 1998).
Дослідник С. Коробко, говорѐчи про роль учителѐ в розвитку творчих
здібностей учнів, зазначаю, що творчість ѐк складне соціально-психологічне
ѐвище виѐвлѐютьсѐ на особистісному рівні, але це ѐвище треба формувати та
стимулявати (Коробко, 1990). Адже лядина маю великі творчі можливості,
хоча вона й не завжди вірить у власні сили, тому її потрібно заохочувати.
Спираячись на концепції навчальних методів І. Лангера, М. Скаткіна,
в основі ѐких лежить пізнавальна діѐльність учнів, важливу роль у
розвиткові творчої самостійної діѐльності школѐрів відіграю дослідницький
метод, що ю провідним у методиці творчого навчаннѐ.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідженнѐ
становлѐть психологічні та педагогічні наукові положеннѐ про
закономірності розвитку особистості; теорії наукового пізнаннѐ й
розвивального навчаннѐ; принципи взаюмозв’ѐзку теорії та практики,
активності, розвитку, детермінізму, юдності свідомості і діѐльності.
Саме тому, метою нашої статті ю дослідженнѐ особливостей розвитку
творчих здібностей молодших школѐрів на уроках української мови та
літературного читаннѐ.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах проблемі творчості
взагалі і творчих здібностей особистості зокрема, приділѐять значну увагу
педагоги, соціологи, психологи. Останні переконливо довели, що задатки
творчих здібностей властиві будь-ѐкій лядині. Не менш важливим ю висновок
психолого-педагогічної науки про те, що творчі здібності треба розвивати, починаячи з раннього віку. акщо ж з перших років навчаннѐ не привчати учнів
до творчої діѐльності, то прогалини важко буде виправити в наступні роки.
Саме тому, розвитку творчих здібностей дітей слід приділѐти увагу з
раннього дитинства. Над ціюя проблемоя працявало багато науковців.
Різні аспекти цього питаннѐ розглѐдалисѐ і висвітлені у працѐх
Л.Виготського, Г. Костяка, Т. Кудрѐвцева, Л. Леонтьева, А. Пономарьова,
М. Левітова, І. Волощука, С. Ганіна.
Учені стверджуять, що найбільш сприѐтливі умови длѐ розвитку
творчих здібностей створяятьсѐ у процесі праці і, передусім, це –
навчаннѐ. Даний процес маю бути спрѐмований не лише на здобуттѐ
певних знань та вмінь, а й на формуваннѐ допитливості, інтересу,
здібностей до певної діѐльності (насамперед навчальної).
99

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

Творче мисленнѐ – це своюрідний експеримент індивідуального
характеру разом з поюднаннѐм логічного мисленнѐ, фантазії та уѐви.
акість навчально-виховної роботи з української мови та
літературного читаннѐ зростатиме за умови урізноманітненнѐ вчителем
форм і методів навчаннѐ, добору високоѐкісного дидактичного матеріалу,
підвищеннѐ вимогливості до рівнѐ знань учнів. Учителеві необхідно
навчити школѐрів систематично, послідовно працявати ѐк під час уроку,
так і в позаурочний час, адже самостійна робота не лише активізую
навчально-пізнавальну діѐльність, але й розвиваю творче мисленнѐ,
формую уміннѐ, навички свідомо набувати знаннѐ (Бурѐк, 1984).
Розвивати творчі здібності молодших школѐрів можна по-різному.
Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренуять свої задатки,
перетворяять їх у здібності, удосконаляять, щоб вони стали творчими.
Самостійна робота маю важливу навчально-виховну функція – вона
допомагаю розвинути у школѐрів творчі здібності, інтерес до
досліджуваних ѐвищ навколишнього світу (Волощук, 1998).
Необхідно створявати такі умови, щоб у молодших школѐрів виникала
особиста зацікавленість в отриманні знань, не дивлѐчись на те, ким вони
стануть у майбутньому. Важливо «навчити вчитись» (Маркова, 1974).
Але длѐ розвитку творчих здібностей більшості учнів важливоя ю саме
роль учителѐ. Завданнѐ педагога – управлѐти процесами творчого пошуку,
ведучи від простого до складного: створявати ситуації, що сприѐять творчій
активності та спрѐмованості школѐра, розвивати його уѐву, асоціативне
мисленнѐ, здатність розуміти закономірності, прагненнѐ постійно
вдосконаляватисѐ, розв’ѐзувати дедалі складніші творчі завданнѐ.
Длѐ розвитку творчих здібностей молодших школѐрів у процесі
навчаннѐ необхідно застосовувати різні типи нестандартних завдань, таких
ѐк складаннѐ і розв’ѐзуваннѐ задач на матеріалі навколишнього світу;
вправи на розвиток уміннѐ висловлявати здогад, припущеннѐ, вчити
доводити справедливість тверджень, збагачувати навчальний матеріал
завданнѐми з логічним навантаженнѐм. Такі вправи активізуять творчу
думку школѐрів, позитивно впливаять на їх загальний розвиток.
Молодшим школѐрам подобаятьсѐ такі види навчальної діѐльності,
ѐкі даять їм матеріал длѐ роздумів, спонукаять до самостійності,
розумового напруженнѐ, винахідливості і творчості.
Длѐ розвитку творчого мисленнѐ доцільно застосовувати на уроках
української мови та літературного читаннѐ проблемні завданнѐ, ситуації.
Наѐвні в них суперечності викликаять дискусія, спонукаять до роздумів,
пошуків і узагальнень. Діти молодшого шкільного віку можуть самостійно
порівнявати, зіставлѐти факти і ѐвища, виводити правила. Звірѐячи свої
міркуваннѐ з матеріалом підручника, школѐрі відчуваять задоволеннѐ,
ѐкщо їхні висновки збігаятьсѐ з поданими в книжці.
100

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

Різні прийоми та засоби в освітньому процесі необхідно
застосовувати комплексно. Саме така діѐльність активізую творче мисленнѐ
молодших школѐрів, позитивно впливаю на загальний розвиток дітей.
Нижче наведемо види й форми роботи з розвитку творчих
здібностей молодших школѐрів на уроках української мови та
літературного читаннѐ.
1. Робота творчих майстерень (написаннѐ авторських віршів,
оповідань, казок).
2. Проведеннѐ народознавчих свѐт.
3. Випуски художніх газет.
4. Інсценізаціѐ уривків творів.
5. Види творчих робіт на основі неповного тексту:
а) написаннѐ кінцівки поданого тексту;
б) написаннѐ творів за поданим початком і закінченнѐм;
в) відтвореннѐ кількох пропущених епізодів;
г) творчі роботи за поданоя канвоя.
6. Ілястрації учнів до прочитаних творів.
7. Проведеннѐ літературних «Брейн-рингів».
8. Конкурси авторських віршів.
9. Організаціѐ виставок «З бабусиної скрині», «Народознавчі свѐта на
Україні».
10. Використаннѐ граматичної та лінгвістичної казки.
11. Використаннѐ нетрадиційного дидактичного матеріалу.
12. Використаннѐ елементів гри.
13. Створеннѐ учнѐми власних проектів.
14. Створеннѐ комп’ятерних презентацій.
15. Творчі перекази учнів.
Діювим ю використаннѐ на уроці кросвордів, ребусів, загадок,
лінгвістичних ігор, написаннѐ творів-мініатяр (Коробко, 1990).
Щоб сформувати творчі здібності, дитині необхідно ѐкнайбільше
вражень про навколишній світ під час виконаннѐ різних видів діѐльності, ѐкі
їй подобаятьсѐ найбільше, а потім – у всіх притаманних учнѐм видах
діѐльності (гра, маляваннѐ, конструяваннѐ, читаннѐ та розігруваннѐ сяжетів
знайомих літературних творів, складаннѐ віршів, казок, робота з
геометричним матеріалом, експериментуваннѐ тощо). Формуячи в учнів
інтерес до будь-ѐкого з цих видів діѐльності, вдаютьсѐ захопити дитину
процесом творчості.
Серед шлѐхів розвитку творчих здібностей, пізнавальної активності,
самостійності,
самореалізації
дітей
підкресляютьсѐ
необхідність
використаннѐ в роботі з учнѐми початкових класів різноманітних завдань –
навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних,
творчих.
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Розвиткові творчих здібностей сприѐять:
- словесні творчі завданнѐ на добір рими, складаннѐ початку чи
закінченнѐ вірша;
- складаннѐ казки за малянком;
- створеннѐ продовженнѐ казки, оповіданнѐ;
- складаннѐ чистомовок;
- використаннѐ анаграм, метаграм;
- словесне маляваннѐ;
- творчі списуваннѐ текстів;
- вилученнѐ зайвого тощо.
Серед наведених форм роботи часто використовуять такий підхід, ѐк
створеннѐ учнѐми власних проектів.
В основі проекту покладено дослідженнѐ конкретної проблеми, що
передбачаю високий рівень творчої активності школѐрів. Відбуваютьсѐ
віддаленнѐ від традиційної форми уроку, натомість надаютьсѐ свобода у
виборі теми, методів, форм роботи.
Теми длѐ проектів обираятьсѐ молодшими школѐрами самостійно,
відповідно до їх інтересів. Тобто опрацьовуютьсѐ матеріал, ѐкий викликаю
зацікавленість (Синицѐ, 1962).
Результати робіт презентуять у виглѐді доповідей, публікацій,
буклетів, мультимедійних презентацій тощо.
Використаннѐ лінгвістичної казки. Особливістя лінгвістичної казки ю
те, що всі її герої живуть за законами мови, взаюмодіять відповідно до
лінгвістичного наповненнѐ понѐть. Конфлікт завжди закінчуютьсѐ
розв’ѐзаннѐм мовного завданнѐ (Хоменчук, 2004).
Суттювим ю й те, що длѐ лінгвістичних казок непорушноя умовоя маю
бути знаннѐ лінгвістичного матеріалу і української мови, тут неприпустимі
фактичні помилки.
Лінгвістичні казки за метоя використаннѐ можна поділити на такі
групи:
 інформативні – казки, за допомогоя ѐких учитель знайомитѐ з
новими понѐттѐми, фактами та законами мови;
 казки-ігри передбачаять активну участь школѐрів у сяжетній дії
казки;
 казки-проблеми активізуять мовленнюву діѐльність учнів,
підштовхуячи їх до самостійних припущень та відкриттів;
 казки-вправи дозволѐять учителеві формувати певні вміннѐ й
навички молодших школѐрів (казки, у цьому випадку, виступаять ѐк
цікавий дидактичний матеріал).
Застосуваннѐ таких казок можливе на будь-ѐкому етапі уроку і в
багатьох варіантах.
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Читаннѐ або розповідь казки учителем. Активізація аналітикосинтетичної діѐльності школѐрів можна супроводжувати записами
фрагментів казки на дошці.
Слуханнѐ казки іляструютьсѐ окремими сценками, ѐкі граять
заздалегідь підготовлені учні, а також, римованих рѐдків, казкових
повторів тощо. Длѐ цього використовуятьсѐ ще й стилізовані костями чи
окремі ѐскраві атрибути, виготовлені дітьми (букви, частини слів та ін.).
Зорове та емоційне сприйнѐттѐ сприѐтиме запам’ѐтовування та швидкому
впізнання цих сполучень в усному мовленні, при написанні диктантів,
творчих робіт.
Інсценуваннѐ казки. Драматизаціѐ ѐк прийом навчаннѐ даю
школѐреві активне й ефективне сприйнѐттѐ матеріалу. Діти беруть участь у
втіленні уѐвного образу в реальний.
Так, подібні символи, наприклад, стаять живими дзвінкими та
глухими звуками-чоловічками, поважним графом Наголосом, мудроя
феюя Фонетикоя, ѐка так уміло допомагаю порозумітисѐ приголосним та
голосним звукам. Це й діюслово, зі своїми слухнѐними доньками
Відмінами, маленькі непосидячі частини слова: Префікс, Суфікс,
Закінченнѐ. Длѐ інсценуваннѐ можна використовувати і лѐльковий або
пальчиковий (паперовий, пластиліновий) театр. Це помітно сприѐю
розвиткові творчих задатків, уѐви та мовленнѐ учнів.
Складаннѐ казок. Заздалегідь слід навчати молодших школѐрів
розповідати, «відтворявати» почуті казки. Розповідь казки часто
підштовхую і до самого її створеннѐ, підводить до індивідуальної творчості.
Вигадуваннѐ казок викликаю в дітей інтерес, даю можливість
задовольнити потребу у творчості, гарантую успіх кожному. Таку роботу
проводѐть у різних формах:
 колективній (спочатку скласти казку всім класом, а потім поодинці);
 груповій;
 індивідуальній.
З оглѐду на складність теми вчитель може давати початок казки, окремі
частини або пропонувати скласти її самостійно. У будь-ѐкому разі післѐ
завершеннѐ роботи влаштовуять обговореннѐ, редагуваннѐ, перевірку,
вибираять найвдалішу казку та, за можливістя, інсценуять її. Опануваннѐ
матеріалу завдѐки лінгвістичним казкам сприѐю усвідомлення його через
текст ѐк мовленнюву одиниця. Учні охоче виконуять тренувальні вправи,
стаять ніби співучасниками описаних у казці подій, допомагаять своїм
героѐм виконувати цікаві завданнѐ, запропоновані учителем.
Треба дати дітѐм свободу творити, щоб вони використали вся своя
фантазія. Школѐрі створяять «казку-ланцяжок», де потрібно по черзі
продовжити казку, у ѐкій було тільки два слова: «Жили-були...» або
«Одного разу».
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Робота над казками ю не тільки хорошим засобом розвитку
творчого мисленнѐ, розвитку і збагаченнѐ мови, вона дозволѐю
збуджувати фантазія, уѐву, стимулявати продуктивне мисленнѐ
молодших школѐрів.
Використаннѐ блок-схем. На уроках літературного читаннѐ длѐ
розвитку творчих здібностей школѐрів можна використовувати блок-схеми.
Треба зауважити, що учні самі оціняять ефективність опорних схем,
адже «так цікавіше, зрозуміліше і легше». Необхідно й корисно спонукати
школѐрів до самостійного складаннѐ зорових опор (Волощук, 1998).
Нижче наведемо етапи підготовчої роботи по складання зорових
опор.
1. Учитель поѐсняю матеріал, іляструю прикладами й паралельно
складаю схему-опору на дошці. При цьому не припинѐютьсѐ живий діалог з
учнѐми, ѐкі допомагаять підібрати приклади, вносѐть пропозиції щодо
правильної побудови опори.
2. Навчальний матеріал, ѐкий аналізуять (можливо під час роботи
в групах, колективне обговореннѐ проблеми), учитель представлѐю у
виглѐді схеми-опори, зумисне пропускаячи деѐкі її складові частини.
Молодші школѐрі повинні «відновити» схему, користуячись правилом у
підручнику.
3. Учитель не поѐсняю матеріал, лише записую на дошці низку
прикладів, що іляструять правило. Завданнѐ учнів – «перетворити» текст
правила в опорну схему, дібрати приклади длѐ ілястрації теоретичних
положень з довідки на дошці.
4. Вдома, за власноруч складеноя схемоя, школѐрі готуять усне
лінгвістичне повідомленнѐ, добираять приклади.
5. Учні отримуять випереджувальне завданнѐ: самостійно скласти
зорову схему-опору до теми, ѐка буде вивчатисѐ. На наступному уроці
декілька учнів презентуять своя роботу, виступаячи в ролі вчителѐ,
поѐсняять новий матеріал. Оціняютьсѐ не тільки правильна, а й оригінальна
подача нової теми.
Неодноразове повтореннѐ матеріалу в найрізноманітніших формах,
групуваннѐ та подача матеріалу у виглѐді блок-схем під силу всім. На думку
А. Маркової, така система роботи спрѐмована на комплексний розвиток
творчої особистості учнѐ (Маркова, 1974).
Використаннѐ елементів технології критичного мисленнѐ. Коли
дитина приходить до школи, відбуваютьсѐ процес її адаптації до тих видів і
форм діѐльності, у ѐких їй доведетьсѐ брати участь у дорослому житті. Цей
процес відбуваютьсѐ за умови комунікативної діѐльності. Тому длѐ
розвитку мовленнювих умінь, розвитку творчого мисленнѐ молодших
школѐрів використовуять такі завданнѐ, ѐк-то:
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«Крісло автора»
Учні за бажаннѐм сідаять у «крісло автора» і розповідаять щось
цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життѐ, історія про
свою ім’ѐ тощо.
«Опиши навпаки»
Учитель показую сяжетний малянок, а групи школѐрів описуять
його, заміняячи основні предмети, їх ознаки, дії, ѐвища на протилежні.
Одним із найефективніших засобів досѐгненнѐ мети ю інноваційні
технології навчаннѐ. Такий підхід забезпечую позитивну мотивація
здобуттѐ знань, сприѐю розвитку творчої особистості молодшого школѐра
(Носенко, 2010).
Створеннѐ ситуації успіху, сприѐтливих умов длѐ повноцінної
діѐльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу
інноваційних технологій навчаннѐ.
Інтерактивне навчаннѐ, на думку Т. Носенко, це навчаннѐ «занурене»
у спілкуваннѐ. Воно входить до складу індивідуальної чи групової
практичної діѐльності (Носенко, 2010).
Інтерактивні форми роботи сприѐять розвиткові ініціативи,
незалежності, співпраці молодших школѐрів між собоя. Учнѐм
подобаютьсѐ робота в групах, кожна з ѐких колективно виконую конкретне
навчальне завданнѐ (однакове длѐ всіх груп чи різне). При цьому можна
передбачити не лише спільну роботу в одній групі, а й міжгрупову
взаюмодія. На уроках української мови та літературного читаннѐ під час
виконаннѐ тренувальних вправ кожна група одержую 4-5 завдань різної
складності. Консультації надаю вчитель. Молодші школѐрі, у межах
конкретної групи, виконуять взаюмоперевірку, а потім ознайомляять із
результатами весь клас (Бушуюва, 2008).
Сучасна методика накопичила велику кількість прийомів
інтерактивного навчаннѐ від найпростіших («Робота парами», «Змінні
трійки», «Карусель», «Мікрофон») до більш складних («Мозковий штурм»,
«Мозаїка», «Аналіз ситуації»).
Сяди відносѐтьсѐ імітаційні ігри, дискусії, дебати. Використаннѐ
інтерактивних технологій на уроках рідної мови виступаю ѐк засіб створеннѐ
доброзичливої атмосфери, взаюморозуміннѐ, знѐттѐ почуттѐ страху, впевненості у своїх силах, налаштуваннѐ на успіх, виѐвленнѐ здібностей до творчості.
На уроках застосовуять такі стратегії, ѐк-то: «Мікрофон»,
«Незакінчені реченнѐ», «Мозковий штурм», «Метод ПРЕС», «Дерево
рішень» (Бушуюва, 2008).
Використовуятьсѐ нетрадиційні форми проведеннѐ уроків
української мови та літературного читаннѐ, на ѐких розвиваютьсѐ уѐва учнів,
активізуютьсѐ їх розумова діѐльність. Це, наприклад, урок-казка, урок-
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подорож, урок-змаганнѐ, урок-гра, урок-КВК, або ж традиційний урок з
нестандартними елементами (Бушуюва, 2008).
Молодші школѐрі здійсняять взаюмоперевірку та самоконтроль,
тобто кожен перевірѐю своя роботу, роботу товариша й виставлѐю оцінку
відповідно до заданих норм. Доцільно здійснявати і перевірку разом з
учнѐми деѐких шкільних робіт. При цьому школѐрі можуть з’ѐсувати, чи
збігаютьсѐ їхнѐ власна оцінка з думкоя вчителѐ, поѐснити своя точку зору.
Використаннѐ
технічних
засобів
навчаннѐ
(кінофільмів,
телепередач, звукозаписів тощо) з метоя розвитку творчих здібностей
молодших школѐрів збагачую методику викладаннѐ української мови в
початкових класах, даю можливість розроблѐти нові методичні прийоми
навчально-виховної
роботи,
зацікавляю
новизноя,
розширяю
взаюмозв’ѐзки між уроками. Переглѐдаячи фільми або телепередачі,
молодші школѐрі одержуять емоційне задоволеннѐ, що безпосередньо
відбиваютьсѐ на ѐкості творчих робіт, адже стимуляю мовний процес.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, вдала інтеграціѐ сучасних педагогічних технологій інтерактивного,
особистісно-оріюнтованого, проектного навчаннѐ на основі постійного
розвитку критичного мисленнѐ учнів даю змогу розвивати творчі здібності,
а отже, і формувати творчу особистість молодшого школѐра. Перспективи
подальших наукових розвідок пов’ѐзані з розширеннѐм вікових меж
досліджуваного контингенту та охопленнѐм інших предметних галузей.
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РЕЗЮМЕ
Парфилова Светлана, Литвиненко Ирина. Развитие творческих способностей
младших школьников на уроках украинского ѐзыка и литературного чтениѐ.
Статьѐ посвѐщена рассмотрения рѐда концептуальных положений, которые
касаятсѐ понѐтиѐ творчества, творческих способностей. Определены
благоприѐтные условиѐ и особенности развитиѐ этих способностей у детей
младшего школьного возраста. Приведены виды и формы работи, которые
обеспечиваят эфективное развитие творческих способностей учеников при
изучении родного ѐзыка в начальной школе. Методологическуя основу составлѐят
теории научного познаниѐ и развитиѐ личности. Перспективы дальнейших научных
исследований свѐзаны с расширением возрастных границ исследуемого контингента
и охватом других предметных областей.
Ключевые слова: творчество, творческие способности, продуктивное
мышление, интерес, лябознательность, младшие школьники, педагогические
условиѐ, виды и формы работы, самостоѐтельнаѐ работа, ѐзыковое обогащение.

SUMMARY
Parfilova Svitlana, Lytvynenko Iryna. Development of junior pupils’ creative abilities
during Ukrainian language and literary reading classes.
The priority task of the educational process in the modern school is pupils’
comprehensive development, in particular creative potential of a person who could represent
himself, his nation in the world civilization. The task of educating people with high creative
potential arises not only as a pressing problem of modern pedagogical science and practice,
but also as a social necessity.
The problem, we have raised, became the subject of partial discussion in the scientific
literature. Some aspects of development of creative abilities are provisions based on the
psychological theory of creative personality and its development.
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The purpose of the article is to analyze and study the peculiarities of development of
the primary school children’s creative abilities during the mother tongue classes.
The methodological basis is the theory of scientific knowledge and personal
development.
Scientists decide the most favorable conditions for the development of creativity
generated in the process of work and especially – learning. This process should be directed
not only to the acquisition of certain knowledge and skills, but also to the formation of
curiosity, interest, ability to certain activities.
It is necessary to create conditions for primary school children to have a personal
interest in acquiring knowledge, regardless of who they will become in the future. It is
important to “learn to learn”.
But for the most pupils’ creative abilities development, the teacher’s role is important.
The task of the teacher is to manage the processes of creative search, from simple to complex.
Thus, successful integration of modern pedagogical technologies of interactive,
personality-oriented, project-based learning on the basis of continuous development of
pupils’ critical thinking allows to develop creative abilities, and therefore, to form the primary
school child’s creative personality.
The prospect of further scientific exploration is related to extension of the age range
of the studied contingent and the coverage of other subject areas.
Key words: creativity, creative qualities, productive thinking, interest, curiosity,
primary school children, pedagogical conditions, types and forms of work, independent work,
language enrichment.
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ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В
ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ
У статті розкрито основу концепції взаюмодії закладів загальної середньої та
позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків. Першим рівнем концепції ю
мегарівень, основні структурні елементи ѐкого і розглѐнуто в статті. До мегарівнѐ
концепції належать соціальна складова, система суспільних відносин, демографічна
складова, законодавча, нормативна база дослідженнѐ, положеннѐ, концепції,
нормативні та методичні документи, ѐкі діять в умовах взаюмодії закладів
загальної середньої та позашкільної освіти і прѐмо та опосередковано впливаять на
розвиток естетичної вихованості підлітків.
Використовуячи теоретичні методи: аналіз, узагальненнѐ, порівнѐннѐ й
зіставленнѐ різних нормативно-методичних актів було з’ѐсовано контент змісту
основних засад позашкільної та загальної середньої освіти в естетичному вихованні
підлітків. Детально розглѐнуто нормативну базу дослідженнѐ.
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Постановка проблеми. Соціально-політичні, економічні, науковотехнічні, інтеграційні й екологічні реалії сьогоденнѐ детермінуять не тільки
розглѐд існуячої нормативно-методичної бази взаюмодії закладів загальної
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків, але й
аналіз та інтерпретація існуячих документів, ѐкі дозволѐть ефективніше
здійснявати означений процес взаюмодії. Актуальність теми дослідженнѐ
зумовлена утвердженнѐм нової парадигми освіти на засадах гуманізму,
культуровідповідності, лядиноцентризму, естетичного розвитку особистості.
Розкриваячи сутність нормативно-методичних основ взаюмодії
закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні
підлітків, охарактеризуюмо визначений нами концептуальний рівень (мегарівень дослідженнѐ) взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної
освіти в естетичному вихованні підлітків, ѐкий висвітлено в розробленій багатовекторній моделі і вклячаю спільні складові: суб’юктивно-об’юктивні ознаки
суспільства, соціально-політичні, економічні та інші реалії, що об’юктивно
впливаять на взаюмодія закладів загальної середньої та позашкільної освіти
в естетичному вихованні підлітків; соціальну ситуація, що дозволѐю здійснявати організація, плануваннѐ (змістовну складову), контроль навчальновиховної діѐльності в закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
демографічну ситуація в країні, що, зумовляю переглѐд нормативно-методичних основ взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в
естетичному вихованні підлітків, її змістове наповненнѐ; принципи, закони,
положеннѐ, концепції, що стосуятьсѐ організації виховної діѐльності, ѐкими
керуятьсѐ та на ѐкі спираятьсѐ керівники закладів освіти під час організації,
плануваннѐ, виконаннѐ й контроля освітньої та виховної діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. Першим і надважливо актуальним у
взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в
естетичному вихованні підлітків ю те, що законодавчоя базоя
функціонуваннѐ та розвитку ѐк загальної середньої, так і позашкільної
освіти в Україні ю Конституціѐ України, в ѐкій громадѐнам гарантовано
«право на освіту. Повна загальна середнѐ освіта ю обов’ѐзковоя. Держава
забезпечую доступність і безоплатність ѐк повної загальної середньої, …так і
позашкільної освіти, різних форм навчаннѐ; наданнѐ державних стипендій
та пільг учнѐм» (Конституціѐ України, 1991, ст. 53), гарантуютьсѐ «свобода
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист
інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних
інтересів, що виникаять у зв’ѐзку з різними видами інтелектуальної
діѐльності. Кожний громадѐнин маю право на результати своюї
інтелектуальної, творчої діѐльності» (Конституціѐ України, 1991, ст. 54).
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Мета статті. Детальний розглѐд нормативної бази дослідженнѐ даю
змогу розширити контент змісту основних засад позашкільної та загальної
середньої освіти відповідно до спрѐмованості специфіки здійсняваної
освітньої діѐльності, ѐку пропоную сьогодні загальна середнѐ та
позашкільна освіта й виділити зміст і обсѐг освітніх понѐть, положень,
ѐвищ, ѐкі ю взаюмопов’ѐзаними.
Методи дослідження. У дослідженні було використано теоретичні
методи: аналіз, узагальненнѐ, порівнѐннѐ й зіставленнѐ різних нормативнометодичних актів длѐ з’ѐсуваннѐ контенту змісту основних засад позашкільної
та загальної середньої освіти в естетичному вихованні підлітків.
Виклад основного матеріалу. Окресляячи основні структурні складові
взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному
вихованні підлітків, охарактеризуюмо визначений нами концептуальний мегарівень рівень дослідженнѐ, ѐкий дозволить детально розглѐнути нормативну
базу дослідженнѐ, дасть змогу розширити контент змісту основних засад
взаюмодії загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до спрѐмованості специфіки здійсняваної освітньої діѐльності цих закладів освіти.
У концепті мегарівень – від грецьк. meqas – величезний (у складних
словах відповідаю понѐття «мільйон», «великий», «грандіозний»,
«велетенський»), до складу ѐкого входѐть: соціальна складова, система
суспільних відносин, демографічна складова (Сюрих, 2013, с. 383), а також
законодавча, нормативна база дослідженнѐ, положеннѐ, концепції,
нормативні та методичні документи, ѐкі діять в умовах взаюмодії закладів
загальної середньої та позашкільної освіти і прѐмо та опосередковано
впливаять на розвиток естетичної вихованості підлітків (Сюрих, 2013, с. 385).
Нормативно-методичні основи взаюмодії закладів загальної
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків, її
правові, соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні засади та
напрѐми розвитку визначено в Конституції України, законі України «Про
освіту», законі України «Про загальну середня освіту», закон України «Про
позашкільну освіту», законі України «Про охорону дитинства», Концепції
вихованнѐ дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції «Нова
Українська школа: концептуальні засади реформуваннѐ середньої школи»,
Концепції художньо-естетичного вихованнѐ учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
2012-2021 рр., Національній доктрині розвитку освіти, Національній
програмі вихованнѐ дітей та учнівської молоді в Україні, Національній
рамці кваліфікацій, Державному стандарті базової і повної загальної
середньої освіти та інших нормативних документах. Проаналізуюмо та
порівнѐюмо основні положеннѐ цих документів з метоя встановленнѐ
взаюмозв’ѐзків змістового контенту щодо взаюмодії закладів загальної
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків.
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Детальний розглѐд нормативно-правової бази дослідженнѐ даю
змогу розширити контент змісту основних засад позашкільної та загальної
середньої освіти відповідно до спрѐмованості специфіки здійсняваної
освітньої діѐльності, ѐку пропоную сьогодні загальна середнѐ та
позашкільна освіта і виділити зміст та обсѐг освітніх понѐть, положень,
ѐвищ, ѐкі ю взаюмопов’ѐзаними.
Нормативно-методичні основи взаюмодії закладів загальної
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків, її
правові, соціально-економічні, організаційні, освітні та виховні засади та
напрѐми розвитку визначено в таких документах: Конституціѐ України,
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середня освіту»,
Закон України «Про позашкільну освіту», Концепціѐ вихованнѐ дітей та
молоді у національній системі освіти, Концепціѐ «Нова Українська школа:
концептуальні засади реформуваннѐ середньої школи», Концепціѐ
художньо-естетичного вихованнѐ учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах, Національна програма вихованнѐ дітей та учнівської молоді в
Україні, Національна рамка кваліфікацій, Національна стратегіѐ розвитку
освіти в Україні на 2012-2021 рр., Державному стандарті базової і повної
загальної середньої освіти та ін. Проаналізуюмо та порівнѐюмо основні
положеннѐ цих документів з метоя встановленнѐ взаюмозв’ѐзків
змістового контенту щодо взаюмодії закладів загальної середньої та
позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків.
Основні засади взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної
освіти в естетичному вихованні підлітків обумовлено в законі України «Про
освіту», у ѐкому визначено структуру системи освіти України, зокрема
позашкільну освіту ѐк невід’юмний її складник (Закон України «Про освіту»,
2017, ст. 10), так, «метоя позашкільної освіти ю розвиток здібностей дітей та
молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та
іншої творчості, здобуттѐ ними первинних професійних знань, умінь і
навичок, необхідних длѐ їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або
професійної діѐльності» (Закон України «Про освіту», 2017, ст. 11); зазначене
дало змогу визначити складові взаюмодії закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, оскільки згідно з законом «громадѐни України маять
право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах
незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану,
роду та характеру занѐть, світоглѐдних переконань тощо». Це право
забезпечуютьсѐ розгалуженоя мережея закладів, заснованих на державній
та інших формах власності, де створяятьсѐ умови длѐ вибору профіля
навчаннѐ й вихованнѐ відповідно до здібностей, інтересів громадѐнина
(Закон України «Про освіту», 2017, ст. 14). «Органи місцевого самоврѐдуваннѐ
створяять умови длѐ доступності позашкільної освіти шлѐхом формуваннѐ,
утриманнѐ та розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до
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освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населеннѐ» (Закон
України «Про освіту», 2017, ст. 14).
Відповідно до закону України «Про освіту», «метоя повної загальної
середньої освіти ю всебічний розвиток, вихованнѐ й соціалізаціѐ
особистості, ѐка здатна до життѐ в суспільстві та цивілізованої взаюмодії з
природоя, маю прагненнѐ до самовдосконаленнѐ і навчаннѐ впродовж
життѐ, готова до свідомого життювого вибору та самореалізації,
відповідальності, трудової діѐльності та громадѐнської активності».
«Результати навчаннѐ здобувачів освіти повної загальної середньої освіти
оціняятьсѐ шлѐхом державної підсумкової атестації, ѐка може
здійсняватисѐ в різних формах, визначених законодавством, зокрема у
формі зовнішнього незалежного оціняваннѐ» (Закон України «Про освіту»,
2017, ст. 12). Установлено, що взаюмодіѐ закладів загальної середньої та
позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків лежить у площині
завдань нової освітньої філософії: спрѐмуваннѐ освітньо-виховного
процесу на формуваннѐ духовного світу особистості, утвердженнѐ
загальнолядських цінностей, розкриттѐ потенційних можливостей та
творчих здібностей підлітків, спрѐмованих на акмеуспіх.
Проблеми взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної
освіти в естетичному вихованні підлітків лежать у площині закону України
«Про загальну середня освіту», ѐким визначено головне завданнѐ середньої
освіти – «забезпеченнѐ всебічного розвитку особистості шлѐхом навчаннѐ,
вихованнѐ та розвитку, ѐкі ґрунтуятьсѐ на загальнолядських цінностѐх»;
«вихованнѐ громадѐнина України, формуваннѐ особистості учнѐ
(вихованцѐ), розвиток його здібностей, обдарувань, виконаннѐ вимог
Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів
(вихованців) до подальшої освіти і трудової діѐльності; вихованнѐ
шанобливого ставленнѐ до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського
народу та інших народів і націй» (Закон України «Про загальну середня
освіту», 2017, ст. 3). Законом України «Про загальну середня освіту»
позашкільні заклади освіти належать до загальної середньої освіти ѐк
заклади длѐ вихованнѐ дітей та задоволеннѐ їхніх потреб у додаткових
знаннѐх, уміннѐх за інтересами (наукових, технічних, художньо-естетичних
тощо) (Закон України «Про загальну середня освіту», 2017). Зміст
позашкільної освіти на мегарівні дослідженнѐ взаюмодії закладів загальної
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків ю
пропедевтично й загальнорозвивально спрѐмованим і, за потреби, маю
розроблѐтисѐ длѐ учнів (вихованців) різного віку, ѐкі почали навчатисѐ в
гуртках позашкільних освітніх закладів.
Правові, соціально-економічні, організаційні, освітньо-виховні засади
позашкільної освіти визначено в законі України «Про позашкільну освіту»
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(Закон України «Про позашкільну освіту», 2004). Позашкільна освіта
декларуютьсѐ ѐк складова системи безперервної освіти, спрѐмована на
розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів,
задоволеннѐ їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному
визначенні. Законом також визначено основні завданнѐ позашкільної
освіти, зокрема: вихованнѐ громадѐнина України; вільний розвиток
особистості та формуваннѐ її соціально-громадського досвіду; вихованнѐ у
вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод
лядини та громадѐнина, почуттѐ власної гідності, відповідальності перед
законом за свої дії; вихованнѐ у вихованців, учнів і слухачів патріотизму,
лябові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних
цінностей Українського народу, а також інших націй і народів; створеннѐ
умов длѐ творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку
вихованців; …здобуттѐ учнѐми, вихованцѐми, слухачами первинних
професійних навичок і вмінь, необхідних длѐ їхньої соціалізації, подальшої
самореалізації та/або професійної діѐльності; задоволеннѐ потреб
вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій
самореалізації; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і
талановитих вихованців, учнів і слухачів; організаціѐ дозвіллѐ вихованців,
учнів і слухачів; здійсненнѐ інформаційно-методичної та організаційномасової роботи (Закон України «Про позашкільну освіту», 2004, ст. 8).
Таким чином, завданнѐ, що висуваятьсѐ перед закладами загальної
середньої та позашкільної освіти, перетинаятьсѐ і майже співпадаять.
Згідно із Законом України «Про позашкільну освіту» система позашкільної
освіти – це освітнѐ підсистема, що вклячаю державні, комунальні, приватні
заклади позашкільної освіти; інші заклади освіти ѐк центри позашкільної
освіти, до числа ѐких належать: заклади загальної середньої освіти
незалежно від підпорѐдкуваннѐ, типів і форм власності, у тому числі школи
соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати,
заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої; гуртки,
секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові
об’юднаннѐ на базі закладів загальної середньої освіти, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійнотехнічної) та фахової передвищої; клуби та об’юднаннѐ за місцем
проживаннѐ незалежно від підпорѐдкуваннѐ, типів і форм власності;
культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади
освіти, установи; фонди, асоціації, діѐльність ѐких пов’ѐзана із
функціонуваннѐм позашкільної освіти (Закон України «Про позашкільну
освіту», 2004, ст. 5). Ці різновиди закладів позашкільної освіти дозволѐять
здійснявати цілеспрѐмовану взаюмодія й естетично впливати на підлітків.
Положеннѐ «Про позашкільний навчально-виховний заклад»
визначаю системно-структурні, теоретико-технологічні, організаційно113
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педагогічні, науково-практичні засади навчально-виховного процесу. У
Положенні зазначаютьсѐ, що «позашкільний навчально-виховний заклад –
це широкодоступний заклад освіти, ѐкий даю дітѐм та янацтву додаткову
освіту, спрѐмовану на здобуттѐ знань, умінь і навичок за інтересами, а
також забезпечую потреби особистості у творчій самореалізації та
організації змістовного дозвіллѐ». Головними завданнѐми закладу
позашкільної освіти ю: «реалізаціѐ державної політики в галузі освіти;
створеннѐ умов длѐ гармонійного розвитку особистості, задоволеннѐ
потреб дітей і підлітків у додатковій освіті, організаціѐ їх дозвіллѐ;
виѐвленнѐ, розвиток і підтримка яних талантів та обдаровань,
стимуляваннѐ творчого самовдосконаленнѐ дітей і янацтва; формуваннѐ в
дітей та янацтва національної самосвідомості, активної громадѐнської
позиції; задоволеннѐ потреб учнів у професійному самовизначенні
відповідно до її інтересів і здібностей» (Нормативно-правові акти, 2019).
У Концепції вихованнѐ дітей та молоді у національній системі освіти
наголошено на основних принципах, ѐких маять дотримуватисѐ заклади
загальної середньої та позашкільної освіти: «юдність національного й
загальнолядського – формуваннѐ національної свідомості, лябові до рідної
землі і свого народу, оволодіннѐ українськоя мовоя, прищепленнѐ
шанобливого ставленнѐ до культури, спадщини, традицій та звичаїв народів,
що населѐять Україну, оволодіннѐ надбаннѐми світової культури;
природовідповідність вихованнѐ…; культуровідповідність вихованнѐ –
органічний зв’ѐзок з історіюя народу, культурними та прогресивними
родинно-побутовими й релігійними традиціѐми, з народним мистецтвом;
…активність, самодіѐльність, творча ініціатива учнівської молоді, поюднаннѐ
педагогічного керівництва з ініціативоя й самодіѐльністя учнів, утвердженнѐ
життювого оптимізму, розвиток позитивного мисленнѐ; демократизаціѐ
вихованнѐ – розвиток різноманітних форм співробітництва й установленнѐ
довіри між вихователѐми й вихованцѐми, повага до суверенітету особистості
дитини, розуміннѐ її запитів та інтересів; гуманізаціѐ вихованнѐ –
пріоритетність завдань самореалізації особистості вихованцѐ, створеннѐ умов
длѐ виѐву обдарованості і талантів дітей, формуваннѐ гуманної особистості,
щирої, лядѐної, доброзичливої, милосердної; безперервність та наступність
вихованнѐ – досѐгненнѐ цілісності й наступності у вихованні; нероздільність
навчаннѐ й вихованнѐ, що полѐгаю в їх органічному поюднанні, упорѐдкуванні
змісту навчаннѐ і вихованнѐ формування особистості; юдність навчаннѐ та
вихованнѐ – розвиток і формуваннѐ особистості, опануваннѐ нея
національної й світової культури; диференціаціѐ та індивідуалізаціѐ
виховного процесу – урахуваннѐ у виховній роботі рівнів фізичноя,
психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців,
стимуляваннѐ активності, розкриттѐ творчої індивідуальності кожного;
гармонізаціѐ родинного й суспільного вихованнѐ – організаціѐ педагогічного
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всеобучу батьків, об’юднаннѐ й координаціѐ виховних зусиль усіх суспільних
інституцій» (Концепціѐ вихованнѐ, 2015, с. 48).
Водночас, варто зазначити, що згідно з Концепціюя художньоестетичного вихованнѐ учнів у загальноосвітніх навчальних закладах «сучасні
загальноосвітні школи та позашкільні навчальні заклади маять стати
осередками вихованнѐ справжньої духовності, плеканнѐ творчої особистості,
вихованнѐ лядини, що характеризуютьсѐ високоя емоційно-естетичноя
культуроя» (Концепціѐ художньо-естетичного вихованнѐ, 2004, с. 2).
Ураховуюмо основні питаннѐ Концепції щодо створеннѐ культурної аури
лядини, адже лядство робить кроки від розуміннѐ лядиноя себе ѐк істоти
розумної ще й до істоти культурної. Тому систему взаюмодії закладів
загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків
необхідно «наповнити гуманітарним змістом, ѐкий би відповідав актуальним
завданнѐм відродженнѐ національної культури», бо виконаннѐ цих завдань
«передбачаю органічний зв’ѐзок із культурними й побутовими традиціѐми, з
народним мистецтвом у всіх його багатожанрових проѐвах; опануваннѐ
молодим поколіннѐм багатств духовної культури народу й формуваннѐ на цій
основі духовності, моральності, художньо-естетичної культури особистості,
розвиток її індивідуальних здібностей і таланту ѐк складової таланту українського народу» (Концепціѐ художньо-естетичного вихованнѐ, 2004, с. 48).
Варто зазначити, що задекларовані в Національній доктрині розвитку
освіти стереотипні освітні принципи доступності, наступності, безперервності,
інноваційності переосмислено в постулатах клячової реформи Міністерства
освіти і науки України – Нова українська школа, головна «мета ѐкої – створити
школу, у ѐкій буде приюмно навчатисѐ і ѐка даватиме учнѐм не тільки знаннѐ,
ѐк це відбуваютьсѐ зараз, а й уміннѐ застосовувати їх у повсѐкденному житті.
НУШ – це школа, до ѐкої приюмно ходити учнѐм. Тут прислухаятьсѐ до їхньої
думки, вчать критично мислити, не боѐтись висловлявати власну думку та
бути відповідальними громадѐнами. Водночас батькам теж подобаютьсѐ
відвідувати ця школу, адже тут пануять співпрацѐ та взаюморозуміннѐ»
(Концепціѐ «Нова українська школа», 2016, с. 1).
Длѐ інформуваннѐ про перебіг реформи освіти та її клячові позиції
МОН України в партнерстві з громадськоя організаціюя «Смарт освіта»
було створено сайт «Нова українська школа», на ѐкому зокрема
висвітляятьсѐ клячові підходи до нормативної освітньої та методичної
діѐльності в умовах НУШ, тому аналізуячи, порівняячи, співставлѐячи
клячові позиції НУШ та реалізовуячи їх на практиці, зможемо ефективно
розв’ѐзати проблему побудови системи взаюмодії закладів загальної
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків.
Клячова зміна длѐ учнів стосуютьсѐ підходів до навчаннѐ та змісту
освіти. «Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадѐнина, ѐкий умію
ухвалявати відповідальні рішеннѐ та дотримуютьсѐ прав лядини. Замість
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запам’ѐтовуваннѐ фактів та понѐть учні набуватимуть компетентностей. Це –
динамічна комбінаціѐ знань, умінь, навичок, способів мисленнѐ, поглѐдів,
цінностей, інших особистих ѐкостей, що визначаю здатність особи успішно
соціалізуватисѐ, провадити професійну та/або подальшу навчальну
діѐльність. Тобто формуютьсѐ ѐдро знань, на ѐке будуть накладатись уміннѐ
цими знаннѐми користуватисѐ, а також цінності та навички, що знадоблѐтьсѐ
випускникам української школи у професійному та приватному житті»
(Концепціѐ «Нова українська школа», 2016, с. 1). Співпрацѐ «між усіма
учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків –
наріжний камінь, ѐкий допоможе досѐгти всіх інших результатів. Адже тільки
так можливо втілити головну мету: змінити освітню середовище, впровадити
навчаннѐ длѐ життѐ» (Концепціѐ «Нова українська школа», 2016, с. 2).
Важливим ю й інший процес, характерний саме длѐ позашкільних
навчальних закладів, – «індивідуалізаціѐ життювого шлѐху зростаячої
особистості. Це усвідомленнѐ необхідне длѐ духовного прозріннѐ дитини,
длѐ самостійного й ефективного здобуттѐ знань у сучасній диференційованій
освіті, усвідомленнѐ сенсу життѐ й визначеннѐ власного життювого шлѐху»
(Національна програма вихованнѐ, 2004). Відтак, позашкільна освіта ѐк
соціальний інститут вихованнѐ й розвитку дітей та учнівської молоді ю
невід’юмноя частиноя освітньо-виховного простору та сприѐю формування
особистості, розкриття творчого потенціалу, виховання соціально значущих
ѐкостей, формування її ціннісних і моральних оріюнтирів, тому саме
позашкільна освіта відіграю унікальну роль у розв’ѐзанні проблеми взаюмодії
закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
Список компетентностей, ѐких набуватимуть учні, уже закріплено
законом «Про освіту». Він створявавсѐ з урахуваннѐм «Рекомендації
Ювропейського Парламенту та Ради Ювропи щодо формуваннѐ клячових
компетентностей освіти впродовж життѐ» (Рекомендації Ювропейського
Парламенту та Ради Ювропи, 2019, с. 2). «Багато компетенцій ю близькими та
пов’ѐзаними: аспекти, ѐкі ю основними в одній області, допомагаять іншій.
Загальні знаннѐ мов, освіченість, здібність до кількісного мисленнѐ та
обізнаність у сфері інформаційних та комунікаційних технологій – це
необхідна основа длѐ навчаннѐ, а навчаннѐ заради здобуттѐ знань вклячаю
вся навчальну діѐльність. Еталонними рамками застосовуютьсѐ низка пунктів:
критичне мисленнѐ, творчість, ініціативність, уміннѐ вирішувати проблеми,
оцінка ризику, уміннѐ приймати рішеннѐ та вміннѐ конструктивно керувати
емоціѐми. Усі вони важливі длѐ всіх восьми основних компетенцій»
(Рекомендації, 2019, с. 8). У Рекомендаціѐх також було «визначено положеннѐ про «нові основні навички» першочерговими й підкреслено, що
навчаннѐ протѐгом усього життѐ маю вклячати навчаннѐ від дошкільного віку» (Рекомендації, 2019, с. 2). У цьому аспекті позашкільна освіта повноцінно
маю можливість «пропонувати молодим лядѐм засоби розвитку основних
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компетенцій до рівнѐ, ѐкий необхідний у дорослому житті, та ѐкий сформую
основу длѐ подальшого навчаннѐ та роботи» (Рекомендації, 2019, с. 3).
Водночас варто акцентувати увагу на ще одному важливому аспекті
діѐльності позашкільних закладів освіти, що, зокрема підтверджую існуяча
нормативно-правова база – важливість діѐльності позашкільної освіти ѐк
соціально важливої ланки системи освіти в державі, а вихованнѐ в
закладах позашкільної освіти ю частиноя процесу соціалізації, тобто
спеціально організованого процесу засвоюннѐ дитиноя соціально
визнаних цінностей, формуваннѐ нормативних ѐкостей особистості та
зразків поведінки. На відміну від соціалізації ѐк неперервного процесу,
вихованнѐ ю перервним, дискретним процесом, воно здійсняютьсѐ
планомірно, однак обмежене в часі та місці. Відтак вихованнѐ – це
взаюмодіѐ, під час ѐкої педагог ѐк носій суспільного досвіду систематично
дію длѐ вдосконаленнѐ особистості. За узагальненнѐми провідних фахівців
загальної середньої та позашкільної освіти в державі розроблено й
упроваджено комплекс законів прѐмої дії, спрѐмованих на функціонуваннѐ
та розвиток усіх складових системи освіти, у тому числі, позашкільної.
Нормативно-методичне підґрунтѐ процесів становленнѐ та розвитку
закладів позашкільної освіти здійснено в наукових доробках І. Беха,
О. Биковської, В. Вербицького, Л. Ковбасенко, О. Литовченко, Л. Павлової,
Г. Пустовіта, Т. Сущенко, Л. Тихенко та інших вітчизнѐних науковців,
методистів і педагогів-практиків.
Утверджуячись у статусі початкової ланки неформальної освіти
упродовж життѐ, позашкільна освіта маю забезпечувати «розвиток здібностей
дітей і молоді у сфері освіти, науки, культури», «…здобуттѐ ними первинних
професійних знань, умінь і навичок, необхідних длѐ їх соціалізації та/або
професійної діѐльності» (Закон України «Про освіту», 2017, р. ІІ, ст. 4).
Реалізаціѐ окреслених навчально-методичних векторів позашкільної освіти,
зокрема форм, методик і технологій естетичного вихованнѐ здійсняютьсѐ
шлѐхом виконаннѐм навчальних програм длѐ гуртків, секцій, творчих
об’юднань
позашкільних
закладів
художньо-естетичного
напрѐму
позашкільної освіти, що розроблені з урахуваннѐм нормативно-правової
бази, упровадженнѐ організаційних, методичних і процесуальний новацій,
що ю важливим в роботі з формуваннѐ клячових компетентностей підлітків і
регламентуять роботу закладів позашкільної освіти з естетичного вихованнѐ.
При цьому враховуятьсѐ Державний стандарт базової і повної середньої
освіти, Концепціѐ «Нова Українська школа: концептуальні засади
реформуваннѐ середньої школи», Національна програма вихованнѐ дітей та
учнівської молоді в Україні та інші нормативні документи.
Варто зазначити, що взаюмодіѐ закладів загальної середньої та
позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків передбачаю
врахуваннѐ змісту естетичного вихованнѐ закладу загальної середньої
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освіти, ѐким запропоновано цілісний художньо-естетичний розвиток
особистості учнѐ шлѐхом опануваннѐ різних видів мистецтва і координації
знань, умінь та уѐвлень, набуттѐ ѐких необхідне длѐ формуваннѐ в
свідомості учнів полікультурного й поліхудожнього образу світу. Зокрема,
ці постулати окреслено в змісті освітньої галузі «Мистецтво» (Навчальна
програма «Мистецтво», 2017) (в основній школі) і спрѐмовано «на
розширеннѐ в процесі опануваннѐ творів мистецтва і художньо-практичної
діѐльності набутих у початковій школі клячових, міжпредметних,
предметних компетентностей» (Державний стандарт, 2011, с. 19).
Ефективне розв’ѐзаннѐ проблеми взаюмодії закладів загальної
середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків
можливе завдѐки реалізації на практиці специфіки освітньої діѐльності
відповідно до Національної рамки кваліфікацій (Національна рамка
кваліфікацій, 2018). Національна рамка кваліфікацій – системний і
структурований за компетентностѐми опис кваліфікаційних рівнів освіти.
Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризуютьсѐ рівнем
складності освітньої програми, сукупністя компетентностей особистості,
ѐкі визначені, ѐк правило, стандартом освіти та відповідаять певному
рівня. Україна наразі здійсняю модернізація своїх освітніх і професійних
стандартів, формую відповідну законодавчо-нормативну базу, створяю
умови длѐ залученнѐ до процесів розбудови нової інноваційної
Національної системи кваліфікацій (НСК) за сприѐннѐ Ювропейського фонду
освіти (ЮФО) (Національна рамка кваліфікацій, 2018, с. 1).
На мегарівні, розглѐдаячи особливості суспільства ѐк філософської
категорії та соціальної ситуації, зазначимо, що сучасний етап соціальноекономічного розвитку в державі передбачаю необхідність більш ефективного
використаннѐ освітньо-виховного потенціалу закладів загальної середньої та
позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків, спрѐмованого на
вирішеннѐ проблеми організації вільного часу дітей та учнівської молоді,
задоволеннѐ їхніх потреб в особистісному розвиткові та самореалізації. Це
уможливляю створеннѐ цілісної освітньо-виховної системи взаюмодії закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, ѐка індивідуалізуватиме
інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток молодої лядини в межах
юдиного освітнього й соціокультурного простору держави.
Соціальний попит на освіту, що відзначаютьсѐ практичноя
спрѐмованістя та широкими можливостѐми длѐ творчої самореалізації
особистості, зумовляю важливість оптимізації освітньо-виховної роботи в
закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Реалізаціѐ цього
завданнѐ можлива за умови дотриманнѐ вимог щодо ѐкості освіти,
детермінованої сучасними інтеграційними процесами; побудови освітньовиховного процесу в контексті впровадженнѐ принципів соціалізації та
гуманізації; удосконаленнѐ методико-педагогічних засад їх діѐльності;
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юдності навчальних, виховних, розвивальних цілей і завдань. За таких умов
заклади загальної середньої та позашкільної освіти зможуть забезпечувати
динамічність, диференціація та індивідуалізація освітньо-виховного
процесу ѐк соціального ѐвища, що ю природноя складовоя життѐ й дасть
змогу ефективно розкривати та реалізувати життюві й освітні потреби
підлітків, зокрема в естетичному вихованні.
Своюя чергоя будова системи взаюмодії закладів загальної середньої
та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків актуалізую
забезпеченнѐ рівного доступу до ѐкісної освіти в позашкільному закладі
освіти. Це створить комфортні умови длѐ здобуттѐ дітьми й учнівськоя
молоддя додаткових знань та умінь за інтересами, сприѐтиме розвитку,
стимулявання та реалізації їхнього духовного і творчого потенціалу,
професійному самовизначення та допрофесійній, а інколи і професійній
підготовці особистості.
Знайшовши точки перетину в нормативно-правових та методичних
документах щодо взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної
освіти, викладемо основні результати аналізу в схемі (рис. 1).

Рис. 1. Нормативно-правові та методологічні основи взаюмодії
закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному
вихованні підлітків
Реалізаціѐ концептуального мегарівнѐ дослідженнѐ системи взаюмодії
закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні
підлітків забезпечить розвиток учнів не тільки в закладах загальної середньої
освіти, але й у закладах позашкільної освіти, де провідним ю формуваннѐ
119

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

здатності самостійно навчатисѐ; створеннѐ умов длѐ залученнѐ до активної
пізнавальної, соціально значущої діѐльності кожної дитини; формуваннѐ
творчої особистості учнѐ; набуттѐ підлітками навичок пошукової й
дослідницької діѐльності, ѐкі сприѐять розвиткові критичного мисленнѐ і
забезпечуять становленнѐ науково-інноваційного типу особистості;
підвищеннѐ мотивації до спільної діѐльності в групі, розвиток комунікаційнодіалогових компетентностей ѐк безальтернативний засіб функціонуваннѐ
сучасного освітньо-виховного середовища закладу освіти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На підставі
аналізу особливостей функціонуваннѐ педагогічної взаюмодії закладів
загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків
можна сформулявати деѐкі висновки щодо проведеннѐ дослідженнѐ:
 механізми взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної
освіти в естетичному вихованні підлітків маять спиратисѐ на прозору, чітку
й несуперечливу систему нормативно-правової бази з питань освіти, ѐкі
забезпечуять процедуру партнерства та співпраці; відкриту процедуру
розробки й реалізації системи взаюмодії закладів загальної середньої та
позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків; заходи щодо
поширеннѐ ювропейського та вітчизнѐного досвіду взаюмодії;
 длѐ вдосконаленнѐ взаюмодії закладів загальної середньої та
позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків необхідно розробити
систему взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в
естетичному вихованні підлітків; розробити технологія й скласти багатовекторну модель взаюмодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в
естетичному вихованні підлітків; застосувати заходи спільного плануваннѐ
щодо визначеннѐ та розв’ѐзаннѐ проблем естетичного вихованнѐ, визначити
необхідні умови щодо реалізації таких заходів (програм, дій);
 длѐ забезпеченнѐ гуманістичної функції освіти, виконаннѐ ѐкої
забезпечить створеннѐ комфортних умов длѐ самореалізації й
самоствердженнѐ особистості, задоволеннѐ її інтелектуальних і духовних
потреб та особистої свободи, захисту прав дитини, поваги до неї та визнаннѐ
її гідності, подальший розвиток ѐкої визначаять соціальні, організаційнотехнологічні, психолого-педагогічні чинники, створити в закладах загальної
середньої та позашкільної освіти сприѐтливе освітньо-виховне середовище, у
ѐкому
збільшатьсѐ
показники
успішності
формуваннѐ
базових
компетентностей, зросте мотиваціѐ до пізнавально-практичної та творчої
діѐльності підлітків, вони оволодіять методами самопізнаннѐ, саморегулѐції,
саморозвитку в естетичному вихованні.
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РЕЗЮМЕ
Серых Лариса. Нормативно-методические основы взаимодействиѐ учреждений
общего среднего и внеурочного образованиѐ в эстетическом воспитании подростков.
В статье раскрыто основу концепции взаимодействиѐ учреждений общего
среднего и внешкольного образованиѐ в эстетическом воспитании подростков.
Первым уровнем концепции ѐвлѐетсѐ мегауровень, основные структурные
элементы которого и рассмотрены в статье.
К мегауровня концепции принадлежат социальнаѐ, демографическаѐ
составлѐящаѐ,
система
общественных
отношений,
законодательнаѐ,
нормативнаѐ база исследованиѐ, положениѐ, концепции, нормативные и
методические документы, которые действуят в условиѐх взаимодействиѐ
учреждений общего среднего и внешкольного образованиѐ и прѐмо и косвенно
влиѐят на развитие эстетической воспитанности подростков.
Ключевые слова: взаимодействие, учреждениѐ общего среднего образованиѐ,
учреждениѐ внешкольного образованиѐ, мегауровень исследованиѐ, подростки,
эстетическое воспитание.

SUMMARY
Sierykh Larisa. Normative-methodological basis of interaction of institutions of
general secondary and out-of-school education in aesthetic education of teenagers.
The article describes the basis of the concept of interaction between institutions of
general secondary and ou-of-school education in the aesthetic education of adolescents. The
first level of the concept is mega-level, the main structural elements of which are discussed in
the article.
Concepts include the social component, the system of social relations, the
demographic component, the legislative, normative base of research, provisions, concepts,
normative and methodological documents, which operate in the conditions of interaction of
institutions of general secondary and out-of-school education and directly and indirectly
influence development of aesthetic education of teenagers.
Using theoretical methods: analysis, generalization and comparison of different
normative-methodological acts, the content of the basic principles of out-of-school education
and general secondary education in aesthetic education of teenagers was found out.
Organization of interaction of secondary and out-of-school education in the aesthetic
education of teenagers is based on the results of the analysis of their practical and aesthetic
activities and takes into account the components of aesthetic education: emotional,
informational, communicative.
In the interaction of secondary and out-of-school education in the aesthetic education
of teenagers the methodological basis is integration of knowledge in the field of aesthetics,
pedagogy, ethics, psychology, theories of aesthetic education.
The regulatory framework of the study is considered in detail. This made it possible to
expand content of basic principles of out-of-school and general secondary education in
accordance with orientation of the specifics of educational activities offered today by general
secondary and out-of-school education and to highlight the content and scope of educational
concepts, provisions, phenomena that are interrelated.
Based on the above mentioned it can be argued that the invariant of process of
interaction of secondary and out-of-schools education in the aesthetic education of
teenagers is aesthetic activity of teenagers, is carried out primarily in diverse social creativity.
Key words: interaction, mega-level, secondary schools, out-of-school education,
aesthetic education, teenagers.
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МЕТОДИКА ПОЗИТИВНОГО ТА НЕГАТИВНОГО ПІДКРІПЛЕННЯ В
ПЕДАГОГІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
У статті розглѐнуто теоретичні положеннѐ методики позитивного та
негативного підкріпленнѐ в контексті педагогічної психології. Проаналізовано
сутність позитивного та негативного підкріпленнѐ в контексті біхевіористичного
підходу. Розглѐнуто сутність закону ефекту Е. Торндайка; модель оперантної
поведінки Б. Скіннера. Розглѐнуто специфіку та відмінність між термінами
«заохоченнѐ» та «покараннѐ», з одного боку, та «позитивне» і «негативне
підкріпленнѐ», з іншого. З’ѐсовано різновиди підкріпленнѐ: позитивне заохоченнѐ,
позитивне покараннѐ, негативне заохоченнѐ, негативне покараннѐ. Проаналізовано
типові методи аверсивного контроля. З’ѐсовано особливості використаннѐ
методики позитивного підкріпленнѐ у процесі навчаннѐ та вихованнѐ.
Ключові слова: біхевіористична психологіѐ, поведінка, навчаннѐ, позитивне
підкріпленнѐ, негативне підкріпленнѐ, підкріпляячі стимули.

Постановка проблеми. Сучасна українська освітнѐ система знаходитьсѐ
у процесі трансформації, тому пошук нових підходів до особистості учнѐ, що
можуть покращити ефективність навчаннѐ й вихованнѐ, ю досить актуальним.
Традиційно у шкільній сфері навчаннѐ найчастіше використовуятьсѐ такі
мотиваційні методи, ѐк заохоченнѐ, покараннѐ, стимуляваннѐ. Але, на наш
поглѐд, сучасним учителѐм не вистачаю володіннѐ методикоя позитивного
підкріпленнѐ, що маю особливий, досить ефективний формувальний вплив на
поведінку дитини. Преваляваннѐ в навчальному процесі похвали або
звинувачень більше стимуляю амбіції, пресингую самооцінку дитини, змушую
до рефлексії, але відстрочую можливість миттювого підкріпленнѐ бажаної
інтелектуальної та емоційної активності учнѐ. Позитивне підкріпленнѐ – це
один із успішних виховних прийомів, за допомогоя ѐкого можна
стимулявати певний тип поведінки, зберігаячи гуманний стиль вихованнѐ та
навчаннѐ. Отже, методика позитивного й негативного підкріпленнѐ
заслуговую на актуалізація в умовах смислового та методичного оновленнѐ
освітньої сфери.
Аналіз актуальних досліджень. Теорія оперантного обумовленнѐ
розроблѐли Е. Торндайк, Б. Ф. Скіннер. Методику підкріпленнѐ
досліджували А. Бандура, Дж. Роттер. Різні аспекти педагогічного
стимуляваннѐ розглѐдались такими вченими, ѐк А. Ахмютов, О. Вінтер,
Р. Гумюров, Г. Рушникова, О. Осипова, О. Стурова, В. Тарасяк, О. Орлов,
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З. Палях, М. Стельмахович та ін. Формуваннѐ мотивації навчаннѐ
досліджувалосѐ О. Гребеняком, О. Корміним, А. Марковоя та ін.
Метою статті ю аналіз теоретичних положень методики позитивного
та негативного підкріпленнѐ в контексті педагогічної психології.
Методи дослідження – аналіз наукових досліджень вітчизнѐних та
зарубіжних науковців щодо проблеми методики позитивного та
негативного підкріпленнѐ у процесі навчаннѐ та вихованнѐ.
Виклад основного матеріалу. У сучасній українській освіті дуже
важливоя ю проблема мотивуваннѐ до навчаннѐ. ак посилити внутрішня
мотивація? ак створити таку атмосферу, у ѐкий би джерело інтелектуальної
та емоційної енергії не виснажувалосѐ, а наповнявалосѐ? Гуманістична
психологіѐ наполѐгаю на уважному ставленні до кожної особистості, на
пошуку нових ефективних підходів до організації процесу навчаннѐ. Одним із
методів оптимізації процесу навчаннѐ ю метод позитивного підкріпленнѐ.
Понѐттѐ «підкріпленнѐ» прийшло з біхевіористичної психології.
Теоріѐ підкріпленнѐ Б. Скіннера покладаютьсѐ на наукові висновки
Е. Торндайка, ѐкий розробив об’юктивну, механістичну теорія навчаннѐ.
У результаті проведених досліджень Е. Торндайк сформулявав Закон
ефекту: будь-ѐка діѐ, що викликаю в даній ситуації задоволеннѐ,
асоціяютьсѐ з даноя ситуаціюя, і коли вона виникаю знову, поѐва ціюї дії
стаю більш імовірноя, ніж раніше (Пузиревич, 2014). Навпаки, будь-ѐка діѐ,
що викликаю дискомфорт, відокремляютьсѐ від даної ситуації, а тому, коли
вона виникаю знову, поѐва певної дії стаю менш імовірноя. Треба
підкреслити важливу особливість результатів наступних досліджень
Е. Торндайка: заохоченнѐ реакції дійсно призводить до її зміцненнѐ, але
покараннѐ не даю очевидного негативного результату длѐ проведеннѐ
паралелі. Саме це спонукало Е. Торндайка переглѐнути закон ефекту, щоб
зробити більший акцент на заохоченнѐ, ніж на покараннѐ.
Другу, важливу в контексті нашого дослідженнѐ, особливість підходу
Е. Торндайка висловлено в Законі вправи, згідно до ѐкого стверджуютьсѐ,
що в кожній конкретній ситуації будь-ѐка реакціѐ починаю асоціяватисѐ з
ціюя ситуаціюя (Пузиревич, 2014). Чим частіше реакціѐ проѐвлѐютьсѐ в тій
чи іншій ситуації, тим тісніше стаю асоціативний зв’ѐзок. І навпаки, ѐкщо
реакціѐ протѐгом тривалого часу не практикуютьсѐ, то асоціативний зв’ѐзок
слабшаю. Інакше кажучи, повтореннѐ відповідної реакції в конкретній
ситуації призводить до її посиленнѐ. Пізніше Е. Торндайк (Пузиревич, 2014)
переконавсѐ в тому, що сприѐтливі наслідки реакції (тобто ситуаціѐ, ѐка
приносить задоволеннѐ) ю більш ефективними, ніж просте багаторазове
повтореннѐ. Закон готовності стверджую, що вправи зміняять готовність
організму до проведеннѐ нервових імпульсів. Закон асоціативного зсуву
доводить, що ѐкщо при одночасній дії подразників один із них викликаю
реакція, то інші набуваять здатності викликати ту саму реакція.
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Експериментальні роботи Е. Торндайка суттюво вплинули на наукові
поглѐди Б. Скіннера (Пузиревич, 2014).
Американський психолог Б. Ф. Скіннер (1986) сформулявав концепція
оперантного обумовленнѐ післѐ багаторічних експериментів на тваринах,
проведених ним в університеті Гарварда. Оперантне навчаннѐ ґрунтуютьсѐ на
оперантній поведінці – способах дії, що впливаять на оточеннѐ, ѐким
керуять безпосередні наслідки ціюї поведінки, на противагу респондентній
поведінці, ѐкоя керую попередній стимул (Зейгарник, 1986).
Б. Скіннер (1986) довів, що поведінка, ѐка маю позитивні наслідки –
повторяютьсѐ, а поведінка, ѐка маю негативні наслідки, скоріше всього не
повторяютьсѐ. Клячовоя структурноя одиницея підходу Б. Скіннера
(1986) ю реакціѐ – зовнішнѐ частина поведінки, ѐку можна пов’ѐзати з
подіѐми навколишнього середовища. Оперантна поведінка визначаютьсѐ
подіѐми, ѐкі слідуять за реакціюя. Тобто за поведінкоя йде слідство, і
природа цього слідства зміняю тенденція організму повторявати дану
поведінку в майбутньому (Молчанов, 201, с. 27-38).
Наприклад, катаннѐ на велосипеді, гра на гітарі, читаннѐ книги або
маляваннѐ – це зразки оперантів, що контроляятьсѐ результатами, ѐкі
слідуять за відповідноя поведінкоя. акщо наслідки сприѐтливі длѐ
організму, тоді ймовірність повтореннѐ операнта в майбутньому
посиляютьсѐ. І, навпаки, ѐкщо наслідки реакції несприѐтливі й
непідкріплені, тоді ймовірність отримати оперант зменшуютьсѐ. Б. Скіннер
(1986) вважав, що оперантна поведінка ю характерноя длѐ повсѐкденного
навчаннѐ. Сутність процесу навчаннѐ – це встановленнѐ зв’ѐзків (асоціацій)
реакцій із подіѐми зовнішнього середовища. Оскільки поведінка, ѐк
правило, носить оперантний характер, то найбільш ефективним підходом у
контексті педагогічної психології ю вивченнѐ обумовленнѐ і згасаннѐ
оперантної поведінки (Б. Скіннер,1986).
За Б. Скіннером (1986), підкріпити поведінку означаю здійснити
маніпулѐція, ѐка змінить імовірність ціюї поведінки в майбутньому.
Особливий інтерес ученого був зосереджений, в основному, на вивченні
особливостей реакцій та їх зв’ѐзків із підкріпленнѐми, а також на вивченні
режимів підкріпленнѐ. Управліннѐ поведінкоя здійсняютьсѐ через вибір
типу реакції, ѐку необхідно підкріпити й визначеннѐ ступенѐ ймовірності її
повторної поѐви. Швидкість, із ѐкоя оперантна поведінка набуваютьсѐ і
зберігаютьсѐ, залежить від режиму застосовуваного підкріпленнѐ (певний
часовий інтервал або певний інтервал реакцій) (Фурманов, 2012).
Виділѐять два типи підкріпленнѐ – первинне і вторинне. Первинне
підкріпленнѐ – це будь-ѐка подіѐ або об’юкт, що самі по собі володіять
підкріплявальними властивостѐми. Таким чином, вони не вимагаять
попередньої асоціації з іншими підкріпленнѐми, щоб задовольнити
біологічну потребу. Первинні підкріпляячі стимули длѐ лядей – це їжа, вода,
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фізичний комфорт, їх ціннісне значеннѐ длѐ організму не залежить від
навчаннѐ. Вторинне, чи засвоюне підкріпленнѐ, – це будь-ѐка подіѐ або об’юкт,
ѐкі набуваять властивості здійснявати підкріпленнѐ за допомогоя тісної
асоціації з первинним підкріпленнѐм, обумовленим минулим досвідом
організму. Прикладами загальних вторинних підкріпляячих стимулів у
лядей ю гроші, увага, уподобаннѐ та хороші оцінки (Пузиревич, 2014).
Логічним розширеннѐм принципу підкріпленнѐ ю те, що поведінка,
посилена в одній ситуації, з великоя часткоя ймовірності повторитьсѐ,
коли організм зіткнетьсѐ з іншими ситуаціѐми, що нагадуять її. У теорії
Б. Скіннера визначаютьсѐ понѐттѐ «генералізації стимулів», що по суті
реалізуютьсѐ ѐк тенденціѐ підкріпленої поведінки поширяватисѐ на безліч
подібних ситуацій. Узагальненнѐ стимулу може бути результатом
неприюмного життювого досвіду. Характерним длѐ умовного підкріпленнѐ ю
також те, що воно генералізуетьсѐ, ѐкщо об’юднуютьсѐ з більш ніж одним
первинним підкріпленнѐм (Скіннер,1986).
Особливий клас генералізованих умовних підкріпляячих стимулів,
що визначаять складну систему міжособистісних відносин – це соціальні
підкріпляячі стимули. Це може бути увага, похвала, соціальне схваленнѐ,
прихильності, підпорѐдкуваннѐ собі інших тощо. Ці стимули часто діять
дуже складно, але вони ю важливими длѐ лядської поведінки в
різноманітних ситуаціѐх.
Наприклад, увага і схваленнѐ від Значимого іншого – батьків,
учителѐ, начальника, коханого – длѐ багатьох лядей ю особливо
ефективним генералізованим умовним стимулом. Б. Скіннер (1986)
вважав, що умовні підкріпляячі стимули дуже важливі в контролі
поведінки лядини. Він також відзначав, що кожна лядина проходить
унікальну науку навчаннѐ, тому варіації в поведінці різних лядей,
підтримані ѐк позитивними, так і негативними умовними підкріпляячими
стимулами, нескінченні (Пузиревич, 2014).
У поведінковій психології розрізнѐять два види підкріплень:
позитивне (приюмний стимул, ѐкий слідую за бажаноя реакціюя, підсиляю
її чи підтримую на тому ж рівні, тобто підвищую ймовірність її повтореннѐ)
та негативне (неприюмний стимул, усуненнѐ ѐкого підсиляю бажану
реакція). Разом із тим, існую і безліч способів підкріпленнѐ. До найбільш
розповсяджених належать заохоченнѐ (пред’ѐвленнѐ приюмних стимулів) і
покараннѐ (пред’ѐвленнѐ неприюмних стимулів).
Слід указати на відмінності між термінами «заохоченнѐ» та «покараннѐ», з одного боку, й «позитивне» та «негативне підкріпленнѐ» – з
іншого. Термін «заохоченнѐ» може використовуватисѐ синонімічно з терміном «позитивний підкріпляячий фактор», тобто подіѐ, ѐка збільшую
ймовірність тіюї чи іншої форми поведінки, ѐкщо вона йде за ціюя формоя
поведінки. Однак покараннѐ – це не те ж саме, що негативний підкріп126
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ляячий фактор. Важливо розуміти, що термін «негативне підкріпленнѐ»
означаю припиненнѐ небажаних подій, наступних за тіюя або іншоя формоя
поведінки; ѐк і позитивне підкріпленнѐ, воно збільшую ймовірність відповідної форми поведінки. Покараннѐ ж маю протилежний ефект: воно зменшую
ймовірність певної поведінки. Покараннѐ також може бути ѐк позитивним
(вплив неприюмного стимулу), так і негативним (позбавленнѐ позитивного
стимулу). Підкріпленнѐ посиляю реакція, покараннѐ – послабляю її.
Таким чином, у практиці вихованнѐ найчастіше використовуятьсѐ
чотири різновиди підкріпленнѐ:
1) позитивне заохоченнѐ – слідом за бажаноя реакціюя дитини
слідую приюмний підкріпляячий стимул;
2) позитивне покараннѐ – ѐкщо за небажаноя реакціюя слідую
неприюмний підкріпляячий стимул;
3) негативне заохоченнѐ – неприюмний підкріпляячий стимул
усуваютьсѐ післѐ отриманнѐ бажаної реакції;
4) негативне покараннѐ – приюмний стимул усуваютьсѐ післѐ тіюї чи
іншої небажаної реакції лядини (Молчанов, 2011).
Науковці стверджуять, що покараннѐ може знѐти небажану реакція,
але в нього ю кілька недоліків. По-перше, його ефект не настільки
передбачуваний, ѐк ефект заохоченнѐ. Заохоченнѐ несе в собі приховане
повідомленнѐ: «Повтори те, що ти вже зробив!», а покараннѐ: «Припини!»,
але при цьому не пропонуютьсѐ альтернатива. У результаті лядина може
замінити реакція на ще менш бажану. По-друге, побічні результати
покараннѐ можуть виѐвитисѐ шкідливими, тобто мати негативні
психологічні та соціальні наслідки. Важливо пам’ѐтати, що покараннѐ часто
веде до антипатії або страху перед лядиноя, ѐка караю (батьком, учителем
або начальником) та перед самоя ситуаціюя (будинком, школоя або
місцем роботи), де відбувалосѐ покараннѐ. До того ж, вкрай суворе
покараннѐ може викликати агресивну поведінку, що ю ще більш
небажаноя. Це застереженнѐ не означаю, що покараннѐ ніколи не повинно
застосовуватисѐ: воно може ефективно усувати небажану реакція, ѐкщо
інша реакціѐ винагороджуютьсѐ (Фурманов, 2012).
При вивченні позитивного підкріпленнѐ вчені відкрили, що різні
способи нагородженнѐ впливаять на час, необхідний длѐ засвоюннѐ нової
поведінки, та ступінь збереженнѐ поведінки. Ці різні зразки називаятьсѐ
розкладом підкріпленнѐ і визначаять час длѐ позитивного підкріпленнѐ.
Основні типи режиму підкріпленнѐ вклячаять нагородженнѐ бажаної
поведінки кожен раз, коли вона маю місце: наприклад, похвала за
правильно виконане завданнѐ. Даний тип підкріпленнѐ ю досить
ефективним і застосовуютьсѐ на початковому етапі навчаннѐ, але стаю
марним, непрактичним у тривалому процесі: бажана поведінка
припинѐютьсѐ майже негайно, ѐкщо підкріпленнѐ не продовжуютьсѐ.
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Альтернативний варіант – частковий режим підкріпленнѐ припускаю
нагородженнѐ бажаної поведінки з певними перервами, а не кожен раз,
коли вона зустрічаютьсѐ. За частковим режимом бажана поведінка може
нагороджуватисѐ більш часто длѐ натхненнѐ поведінки на початку
навчального процесу і менш – пізніше. Існую чотири типи часткових
режимів підкріпленнѐ:
1) фіксований інтервал підкріпленнѐ застосовуютьсѐ через кожні Х
хвилин;
2) фіксований
коефіціюнт
підкріпленнѐ,
коли
посилявач
забезпечуютьсѐ післѐ фіксованої кількості повторень бажаної поведінки, а
не згідно з фіксованим розкладом часу;
3) змішаний інтервал підкріпленнѐ, коли посилявач установляютьсѐ
по випадковому розкладу навколо деѐкого середнього періоду часу;
4) змішаний
коефіціюнт
підкріпленнѐ,
коли
підсиленнѐ
використовуютьсѐ післѐ випадкової кількості повторень бажаної поведінки;
5) безперервне підкріпленнѐ, коли підкріпленнѐ відбуваютьсѐ післѐ
кожного відгуку (Завадський, 2001).
З точки зору Б. Скіннера (1986), поведінка лядини також
контроляютьсѐ аверсивними (неприюмними чи больовими) стимулами. Два
найбільш типових методів аверсивного контроля – це покараннѐ й негативне
підкріпленнѐ. Б. Скіннер (1986) зазначав, що при покаранні відбуваютьсѐ
аверсивна подіѐ, пропорційна реакції. На відміну від покараннѐ, негативне
підкріпленнѐ – це процес, у ѐкому здійсняютьсѐ усуненнѐ аверсивного
стимулу, умовного чи безумовного (Пузиревич, 2014).
Будь-ѐка поведінка, ѐка перешкоджаю або не призводить до поѐви
аверсивного стимулу частіше повторяютьсѐ і стаю негативно підкріпленоя.
Неприюмні події можуть використовуватисѐ при навчанні новим реакціѐм,
наприклад «реакції втечі». Організм може навчитисѐ реагувати так, щоб
припинити неприюмну подія. Це називаютьсѐ «навчаннѐм уникнення
подій». Інший спосіб боротисѐ з неприюмними умовами – навчитисѐ
уникати їх, тобто поводитисѐ так, щоб запобігти їх поѐві. Це називаютьсѐ
навчаннѐм запобігання подій. Навчаннѐ уникнення часто передую
навчання запобігати події.
Б. Скіннер боровсѐ з використаннѐм всіх форм контроля поведінки,
заснованих на аверсівних стимулах, він вважав, що використаннѐ
аверсівних стимулів маю обмежену ефективність. Оскільки покараннѐ може
тимчасово пригнічувати небажану або неадекватну поведінку, основним
запереченнѐм Б. Скіннера (1986) було те, що поведінка, за ѐкоя слідувало
покараннѐ, швидше за все знову з’ѐвитьсѐ там, де відсутній той, хто може
покарати. Тобто, поведінка, за ѐку покарали, може знову з’ѐвитисѐ післѐ
того, ѐк зникне ймовірність бути покараним.
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Замість аверсивного контроля поведінки Б. Скіннер (1986) рекомендував позитивне підкріпленнѐ ѐк найбільш ефективний метод длѐ усуненнѐ
небажаної поведінки. Він доводив, що, оскільки позитивні підкріпляячі
стимули не даять негативних побічних ѐвищ, пов’ѐзаних із аверсивними
стимулами, вони більш придатні длѐ формуваннѐ поведінки лядини.
Досить важливий внесок у вивченнѐ проблеми позитивного та
негативного
підкріпленнѐ
зроблено
сучасноя
американськоя
дослідницея, біологом-біхевіористом Карен Прайор. Її працѐ представлѐю
ефективну методичну платформу длѐ будь-ѐкого вчителѐ, тренера, або
просто лядини, що бажаю покращити процес навчаннѐ в будь ѐкий галузі.
К. Прайор (2015) зазначаю, що відносно один до одного ляди постійно
застосовуять негативне підкріпленнѐ: суворий поглѐд, похмурі брови,
несхвальне зауваженнѐ. Деѐкі застосовуять негативне підкріпленнѐ занадто
часто. Життѐ деѐких дітей, подружжѐ і навіть батьків ѐвлѐю собоя постійне
щоденне намаганнѐ вести себе так, щоб уникнути негативних підкріплень від
тих, кого вони ляблѐть. Занадто часте застосуваннѐ негативного
підкріпленнѐ, не скомпенсоване можливістя позитивного підкріпленнѐ,
може призвести до поѐви небажаних рис особистості: можливо страху і ляті,
що створяятьсѐ покараннѐм, а також боѐзкості, невпевненості в собі, тривожності. акщо вихователь не хоче, щоб дитина, ѐка дуже стараютьсѐ не викликати його незадоволеннѐ, не стала емоційно неповноцінноя, вона повинна мати успішний досвід у наданні вихователя задоволеннѐ (Прайор, 2015).
Навіть серед дорослих той керівник, офіцер або тренер, ѐкий хоче
вдосконаленнѐ підлеглих і при цьому в основному висловляю
незадоволеннѐ, міг би добитисѐ кращих результатів, ѐкби порѐд із цим
існувала також можливість позитивного підкріпленнѐ. Навчені досвідом
дорослі можуть витерпіти велику кількість негативних підкріплень, але
навіть і вони стаять похмурими, ѐкщо, крім цього, вони нічого не
отримуять. Поюднаннѐ позитивного й негативного підкріпленнѐ ю набагато
ефективнішим (Прайор, 2015).
Юдиний випадок, коли негативне підкріпленнѐ краще будь-ѐкого позитивного підходу, це коли ми маюмо справу зі свідомим і навмисним відхиленнѐм поведінки. Секрет застосуваннѐ негативного підкріпленнѐ полѐгаю в
тому, щоб навчитисѐ припинѐти його, коли поведінка суб’юкта покращиласѐ
хоч трошки. Деѐкі матері і вчителі роблѐть це інтуїтивно правильно.
Другий секрет застосуваннѐ негативного підкріпленнѐ полѐгаю в
упевненості в тому, що суб’юкт сприймаю його ѐк наслідок власних дій, а не
довільну дія того, хто впливаю (виховую).
К. Прайор (2015) підкресляю, що здебільшого ляди не використовуять
закони позитивного підкріпленнѐ, або застосовуять їх невірно. Принципово
усвідомлявати, що навчаннѐ з підкріпленнѐм – це зовсім не система нагород
і покарань. Але ж нагороди та покараннѐ приходѐть зазвичай через тривалий
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час післѐ того, ѐк дія скоюно. А підкріпленнѐ – «позитивне» чи «негативне» –
відбуваютьсѐ саме під час поведінки, на ѐку треба впливати. Досить важлива
рекомендаціѐ: підкріпленнѐ буде змінявати поведінку тільки тоді, коли
даютьсѐ у правильно обраний момент.
К. Прайор (2015) поѐсняю правила теорії підкріпленнѐ таким чином,
щоб ними можна було безпосередньо користуватисѐ на практиці. акщо
лядина в процесі навчаннѐ відчуваю приюмні емоції – радість від пізнаннѐ,
упевненість у своїх силах, допитливість, що підтримуютьсѐ вчителем,
душевну теплоту, інтелектуальне піднесеннѐ, – то формуютьсѐ позитивне
ставленнѐ до навчаннѐ. акщо преваляять негативні емоції – страх
помилки, невпевненість у собі, постійна критика з боку вчителѐ, заниженнѐ
самооцінки, душевна пригніченість, то лядина «навчаютьсѐ» не лябити
процес навчаннѐ, тому що на внутрішньому рівні вона буде відторгати
негативно забарвлену емоційну атмосферу.
Найголовнішим у навчанні з підкріпленнѐм ю те, що ми можемо
підкріпити тільки ту поведінку, ѐка здійсняютьсѐ. Тобто, ѐкщо реалізуютьсѐ
певний поведінковий проѐв, то ми можемо його закріпити позитивним
підкріпленнѐм.
Сутність позитивного підкріпленнѐ полѐгаю не лише в тому, щоб той,
хто його отримую, відчував позитивні емоції та в результаті хотів би повторити
підкріплявану поведінку. К. Прайор (2015) підкресляю, що підкріпленнѐ – це
ще й інформаціѐ, ѐка повідомлѐю суб’юкту, що саме він зробив вірно.
У процесі навчаннѐ чомусь новому інформаційна частина підкріпленнѐ стаю
особливо важливоя, іноді навіть важливіше за саме підкріпленнѐ. Не так
важливо, ѐким чином буде організовано підкріпленнѐ, важливо, щоб учневі
було зрозуміло, що в даний момент він зробив те, що потрібно.
К. Прайор (2015) вважаю, що іноді і дітей вчителі та батьки
підкріпляять дуже рано, перебуваячи під неправдивим враженнѐм, ніби
вони їх підбадьоряять. Насправді, при цьому вони підкріпляять тільки
спроби, а не конкретну завершену дія. Підкріпленнѐ поведінки, ѐка ще не
здійсниласѐ (подарунками, обіцѐнками, компліментами) – не підкріпляю
ця поведінку, підкріпляю тільки спроби.
Важливо, що й з негативним підкріпленнѐм потрібно бути досить
точним у часі реалізації: ѐкщо негативне підкріпленнѐ не припинѐютьсѐ в
момент досѐгненнѐ бажаних результатів, то воно вже не ю підкріпленнѐм,
не несе інформації й просто стаю «шумом». Те ж відбуваютьсѐ і з лядьми,
ѐких постійно критикуять батьки, начальство або вчителі.
К. Прайор (2015) виокремила десѐть правил, що управлѐять
процесом виробленнѐ певної поведінки:
1. Треба підвищувати критерій невеликими градаціѐми, щоб у
суб’юкта завжди була реальна можливість виконати потрібне й отримати
підкріпленнѐ.
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2. У конкретний проміжок часу необхідно відпрацьовувати що-небудь
одне, не намагатисѐ формувати поведінку за двома критеріѐми одночасно.
3. Перш ніж збільшувати або підвищувати критерій, треба
користуватисѐ підкріпленнѐм поточного рівнѐ відповіді, тобто
підкріплявати будь-ѐке виконаннѐ ціюї дії, наѐвної в даний момент.
4. Вводѐчи новий критерій, треба тимчасово ослабити старі критерії.
5. Завжди необхідно бути попереду тих, кого навчаять: повністя
планувати своя програму виробленнѐ так, щоб у разі раптового успіху
учнѐ, учитель (тренер) знав, що слід підкріплявати далі.
6. Не можна мінѐти тренерів на «середині річки». Отже, може бути
декілька інструкторів, але треба дотримуватисѐ одніюї програми
виробленнѐ на кожний з типів поведінки.
7. акщо одна процедура виробленнѐ не приносить успіху, треба
знайти іншу, існую стільки ж способів добитисѐ потрібної поведінки, скільки
інструкторів, здатних їх придумати.
8. Не можна закінчувати тренуваннѐ без позитивного підкріпленнѐ:
це за ефектом відповідаю покарання.
9. акщо навичка погіршуютьсѐ, треба швидко повторити увесь процес
виробленнѐ з серіюя легких підкріплень.
10. Треба закінчувати, по можливості, кожне тренуваннѐ на високій
ноті (Прайор, 2015).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Знаннѐ
принципів позитивного підкріпленнѐ дозволѐю поліпшити комунікація в
різних сферах життѐ, і перш за все, у навчанні та самонавчанні. Навчаячись
із бажаннѐм і задоволеннѐм, можна подолати безліч перешкод за
допомогоя внутрішніх резервів, доступ до ѐких можливий лише через
радість. Лядина – істота ѐка навчаютьсѐ, і прагненнѐ пізнавати ю одніюя з
найбільш нагальних її потреб. Так що найважливіше – не погасити той
вогник цікавості, подиву й радості, ѐким супроводжуютьсѐ навчаннѐ всього
нового, і намагатисѐ підтримувати його протѐгом усього процесу навчаннѐ.
Підводѐчи підсумки, необхідно сказати, що методика позитивного
підкріпленнѐ маю великий ресурс у формуванні бажаної, сприѐтливої
поведінки, у навчанні новим навичкам у всіх галузѐх творчої лядської
активності. Позитивне підкріпленнѐ ю перспективним напрѐмом
ненасильницького гуманного навчаннѐ. Дослідницької уваги заслуговую
вивченнѐ особливостей застосуваннѐ даної методики в ювропейських
альтернативних школах ѐк феномена сприѐннѐ конкретному учневі в
становленні повноцінної й цілісної особистості.
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РЕЗЮМЕ
Скоробагатская Оксана. Методика положительного и отрицательного
подкреплениѐ в педагогической психологии.
В статье рассмотрены теоретические положениѐ методики положительного и
отрицательного
подкреплениѐ
в
контексте
педагогической
психологии.
Проанализирована сущность положительного и отрицательного подкреплениѐ в
контексте бихевиористского подхода. Рассмотрена сущность закона эффекта Э.
Торндайка; модель оперантного поведениѐ Б. Скиннера. Рассмотрена специфика и
отличие между терминами «поощрение» и «наказание», с одной стороны, и
«положительное» и «отрицательное подкрепление» – с другой. Выделены
разновидности подкреплениѐ: положительное поощрение, положительное наказание,
отрицательное поощрение, отрицательное наказание. Проанализированы типичные
методы аверсивного контролѐ. Выѐснены особенности использованиѐ методики
положительного подкреплениѐ в процессе обучениѐ и воспитаниѐ.
Ключевые слова: бихевиористскаѐ психологиѐ, поведение, обучение, положительное подкрепление, отрицательное подкрепление, подкреплѐящие стимулы.
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SUMMARY
Skorobahatska Oksana. Methodology of positive and negative reinforcement in
pedagogical psychology.
The article deals with theoretical provisions of the methodology of positive and
negative reinforcement in the context of pedagogical psychology. The essence of positive and
negative reinforcement in the context of the behavioral approach is analyzed. The
peculiarities of the methodology use of positive reinforcement in the process of education
and upbringing have been found out.
Nowadays the problem of motivation to study is very important in the education and
training sphere of Ukraine. One method of optimizing the learning process is the positive
reinforcement method.
The concept of “reinforcement” came from behavioral psychology. B. Skinner’s theory
of reinforcement relies on the scientific findings of E. Thorndike, who developed an objective,
mechanistic theory of teaching.
As the studies result, E. Thorndike formulated the Law of Effect: any action that
causes pleasure in a given situation is associated with given situation, so that when it occurs
again, the occurrence of this action becomes more probable than before. On the contrary,
any action that causes discomfort is separated from the situation, so that when it occurs
again, the occurrence of a certain action becomes less likely. It is important to emphasize the
important feature of the results of the E. Thorndike’s following studies: encouraging reaction
leads to its strengthening, but the punishment does not give the obvious negative result for
drawing a parallel.
E. Thorndike’s experimental works significantly influenced B. Skinner’s scientific views.
The American psychologist, the founder of the operant learning theory, B. Skinner proved
that behavior that had positive consequences – was repeated, and behavior that had
negative consequences, most likely did not repeat. A key structural unit of B. Skinner’s
approach is response – an external part of behavior that can be associated with
environmental events. Operant behavior is determined by the events that follow a reaction.
That is, the behavior is followed by an investigation, and the nature of this investigation
changes the body’s tendency to repeat this behavior in the future.
Behavior management is done by choosing the type of reaction that needs to be
reinforced and determining the degree of likelihood of its recurrence. The rate at which
operant behavior is acquired and stored depends on the mode of reinforcement used
(a certain time interval or a certain reaction interval).
The logical extension of the reinforcement principle is that the behavior reinforcement
in one situation is likely to recur when the body encounters other situations that resemble it.
B. Skinner’s theory defines the concept of “stimuli generalization”, which is essentially
realized as a tendency of reinforcement behavior to extend such situations.
A special class of generalized conditional reinforcement incentives that define a
complex system of interpersonal relationships is social reinforcement incentives. It can be
attention, praise, social approval, commitment, subordination to others and more. These
incentives are often very difficult, but they are important for human behavior in a variety of
situations. In behavioral psychology, there are two types of reinforcement: positive
(a pleasant stimulus that follows a desired response, enhances or maintains it at the same
level, increases the likelihood of its recurrence) and negative (an unpleasant stimulus, which
eliminates the desired response).
The differences between the terms “encouragement” and “punishment”, on the one
hand, and “positive” and “negative reinforcement” – on the other, should be noted. The term
“promotion” can be used synonymously with the term “positive reinforcement factor”.
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However, punishment is not the same as a negative reinforcement factor. It is important to
understand that the term “negative reinforcement” means cessation of unwanted events
following one form or another; as well as positive reinforcement; it increases the likelihood of
appropriate behavior. Punishment has the opposite effect: it reduces the likelihood of certain
behavior. Reinforcement enhances reaction, punishment weakens it.
From B. Skinner’s point of view, human behavior is also controlled by aversive stimuli.
The two most common methods of aversive control are punishment and negative
reinforcement. When punished, aversive event occurs, proportional to the reaction. Unlike
punishment, negative reinforcement is the process by which the aversive stimulus,
conditional or unconditional, is eliminated.
A very important contribution to the study of the problem of positive and negative
reinforcement was made by a contemporary American researcher, behavioral biologist Karen
Pryor. Its designs represent an effective methodological platform for any teacher, trainer, or
simply a person who wants to improve the learning process in any sphere.
Therefore, learning with desire and pleasure can be overcome by many obstacles
through internal reserves, which can only be accessed through joy. Man is a learning being,
and the desire to know is one of his most pressing needs. So, the most important thing is not
to extinguish that curiosity flame, wonder and joy that accompanies learning everything new,
and to try to support it throughout the learning process.
Key words: behavioral psychology, behavior, training, positive reinforcement,
negative reinforcement, reinforcing incentives.
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КАЗКА ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
Мета статті – теоретично обґрунтувати доцільність використаннѐ казки
ѐк засобу творчого розвитку старших дошкільників.
З ціюя метоя у статті з’ѐсовано вплив казки на творчий розвиток дітей
старшого дошкільного віку, розкрито особливості впливу казки на здатність дитини
фантазувати, розвиток творчого мисленнѐ, мовленнюво-комунікативних здібностей,
уѐви, на розкриттѐ внутрішнього світу дитини. Казка маю велике значеннѐ і в процесі
різнобічного – психічного, розумового, емоційного, мовленнювого і, зокрема, творчого –
розвитку дитини, адже спроможна позитивно впливати на мисленнѐ та мовленнѐ,
викликати позитивні емоції, пробуджувати дитѐчу уѐву та фантазія.
Ключові слова: казка, творчий розвиток, старші дошкільники, вихователь,
заклад дошкільної освіти, творчі здібності дитини, казкотворчість, казкотвореннѐ.

Постановка проблеми. Кожен народ протѐгом століть формував
своя, властиву лише йому, систему вихованнѐ, критеріѐми ефективності
ѐкої виступаять загальна культура, освіченість, духовність нації. В основі
української системи вихованнѐ лежить давнѐ педагогічна традиціѐ нашого
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народу, важливим складником ѐкої ю широке застосуваннѐ казки ѐк засобу
різнобічного вихованнѐ та розвитку дитини.
Ураховуячи особливості становленнѐ особистості в дошкільному віці,
сучасні вихователі надаять важливого значеннѐ казці ѐк ефективному
психолого-педагогічному засобу впливу на вихованнѐ дітей, адже казка несе
в собі потужний поштовх приюмних емоцій, ѐкі супроводжуятьсѐ виховним
змістом у виглѐді позитивного прикладу длѐ наслідуваннѐ. Вона в різних
формах передаю дітѐм народну мудрість, загальнолядські цінності, формую її
моральні почуттѐ, ціннісні оріюнтири, інтереси й потреби тощо.
Казка маю велике значеннѐ і в процесі різнобічного – психічного,
розумового, емоційного, мовленнювого і, зокрема, творчого – розвитку
дитини, адже спроможна позитивно впливати на мисленнѐ та мовленнѐ,
викликати позитивні емоції, пробуджувати дитѐчу уѐву та фантазія.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз досліджень (Р. Кондратенко,
В. Молѐко, В. Сухомлинський та ін.) засвідчив, що питаннѐ творчого
розвитку дітей старшого дошкільного віку інтенсивно вивчаятьсѐ
науковцѐми. Зокрема, акцентуютьсѐ увага на дитѐчій творчості, ѐка
визначаютьсѐ ѐк уміннѐ дитини передавати власні думки, почуттѐ, стан,
настрій, фантазії. У вітчизнѐній літературі вивченнѐ особливостей проѐвів
та умов формуваннѐ дитѐчої творчості розглѐдаятьсѐ ѐк важлива
проблема психолого-педагогічної науки. Розвиток дитѐчої творчості, а
відтак, формуваннѐ творчої особистості дитини, потребую трансформації
освітнього процесу, стимуляваннѐ різноманітних творчих проѐвів дитини в
дошкільному віці, навчаннѐ її самостійно творити. Дослідженнѐм ролі
казки в роботі з дітьми на сьогодні займаятьсѐ М. Повалѐюва, Д. Соколов,
О. Защірінська, С. Чернѐюва і багато інших науковців.
Водночас, маюмо констатувати відсутність цілеспрѐмованих
досліджень у галузі творчого розвитку старших дошкільників засобами
казки, що й визначило тему нашої наукової розвідки.
Мета статті: теоретично обґрунтувати доцільність використаннѐ
казки ѐк засобу творчого розвитку старших дошкільників.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психологопедагогічної, науково-методичної літератури, навчальної та нормативної
документації в системі педагогічної освіти длѐ з’ѐсуваннѐ стану окресленої
проблеми; систематизаціѐ, синтез, узагальненнѐ, що уможливили
розкриттѐ сутності проблеми.
Виклад основного матеріалу. Наріжним каменем сучасної освіти ю
прагненнѐ до продукуваннѐ нестандартних творчих ідей, що можливо за
наѐвності високого рівнѐ творчого розвитку, ѐкий ю рушійноя силоя і
джерелом розвитку особистості дитини-дошкільника.
Існую думка (А. Богуш, І. Волков, О. Кучерѐвий, Т. Танько та ін.), що
творчість дітей дошкільного віку слід розуміти ѐк створеннѐ ними
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суб’юктивно нового (значущого, передусім, длѐ них) продукту (малянка,
ліпленнѐ, казки, розповіді, танця, пісеньки, гри), придумуваннѐ до
відомого нових, раніше не використовуваних деталей, ѐкі по-новому
характеризуять створяваний образ (у малянку, казці, розповіді), свого
початку, кінцѐ, нових дій, характеристик героїв тощо, застосуваннѐ
засвоюних раніше способів зображеннѐ або засобів виразності в новій
ситуації (длѐ зображеннѐ предметів знайомої форми на основі оволодіннѐ
мімікоя, жестами, варіаціѐми голосів), проѐв ініціативи в усьому,
придумуваннѐ різних варіантів зображеннѐ, ситуацій, рухів.
Суттювоя в руслі дослідженнѐ ю позиціѐ Ф. Баррон щодо
виокремленнѐ тринадцѐти ознак здібностей особистості до художньої, і
зокрема літературної творчості: високий рівень інтелекту, схильність до
інтелектуальних і пізнавальних тем, красномовство, уміннѐ ѐсно виражати
думки, особиста незалежність, уміле користуваннѐ прийомами
естетичного впливу, продуктивність, схильність до філософських проблем,
прагненнѐ до самовираженнѐ, широке коло інтересів, оригінальність
асоціяваннѐ думок, неординарний процес мисленнѐ, цікава особистість,
що привертаю увагу, чесність, відвертість, щирість у спілкуванні з іншими,
відповідність поведінки етичним нормам.
Заслуговую уваги думка Р. Немова, що чим раніше пробуджуятьсѐ
творчі здібності, тим вищого рівнѐ розвитку вони досѐгатимуть. Позитивні
результати у вирішенні ціюї проблеми можуть бути досѐгнуті лише тоді, коли
будуть створені умови й використані відповідні засоби творчого розвитку
кожної дитини, виходѐчи з того, що понѐттѐ «засіб» в академічному
тлумачному словнику української мови трактуютьсѐ ѐк прийом, ѐкась
спеціальна діѐ, що даю можливість здійснити що-небудь, досѐгти чогось.
Згідно з психолого-педагогічними розвідками (А. Богуш, І. Гладиліна,
Г. Зінкевич-Ювстигнеюва,
Л. Кадченко,
О. Кононко,
Н. Погосова,
В. Сухомлинський та ін.), творчі можливості дітей дошкільного віку
найвиразніше розкриваятьсѐ в художній творчості під час роботи з казкоя,
оскільки кожна казка – це «послідовний ланцяг пригод», тобто завдань, що
виникаять перед персонажами, а також дій щодо їх вирішеннѐ. У процесі
казкотвореннѐ кожен персонаж проходить через проблемні ситуації, вирішую
завданнѐ (технічні, організаційні, військові, езотеричні, моральні), і водночас,
розвиваютьсѐ ѐк особистість (розвиваятьсѐ його відчуттѐ, естетичне
сприйнѐттѐ), що мислить, отримуячи при цьому знаннѐ й навички,
удосконаляячи свій духовний світ, збагачуячи етичні норми
поведінки (Вороняк, 2003, с. 54).
Дослідники (Е. Шиѐнов, О. Щепіна та ін.), відзначаять, що казки
відіграять істотну роль у формуванні такого виду внутрішньої психічної
активності особистості, ѐк уміннѐ діѐти в уѐвляваних обставинах, без чого
неможливе здійсненнѐ будь-ѐкої творчої діѐльності. Вони надаять
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можливість дитині ідентифікувати себе з близьким длѐ неї персонажем,
порівнявати себе з героюм. Це сприѐю проѐву самостійності дитини, ѐка ю
недоступноя за інших обставин, що ю результатом своюрідного уѐвного
сприѐннѐ героѐм.
Привабливість казки ѐк засобу педагогічного впливу на дитину,
стверджую М. Арнаудов, зумовлена її властивостѐми: відсутність прѐмих
повчань; події казкової історії логічні, природно витікаять одна з одної, що
дозволѐю їй засвоявати причинно-наслідкові зв’ѐзки і спиратись на них;
через образи казки дитина знайомитьсѐ з досвідом багатьох
поколінь (Арнаудов, 2007, с. 351).
Свого часу В. Сухомлинський цілком слушно наголошував, що казка –
це живий, ѐскравий об’юкт, ѐкий заволодів свідомістя й почуттѐм дитини,
адже чутливість до радощів і горѐ інших виховуютьсѐ тільки в дитинстві –
періоді, що характеризуютьсѐ відкритістя дитини до лядських страждань,
горѐ, туги, самотності, коли дитина легко може уѐвити себе на місці іншої
лядини. Казка допомагаю дитині реально пізнати світ не тільки розумом, а й
серцем, ѐка не тільки пізнаю, а може відгукнутисѐ на події та ѐвища
навколишнього світу, висловляю свою критичне ставленнѐ до добра і зла. Так,
завдѐки казці в дитини формуятьсѐ перші уѐвленнѐ про справедливість і
несправедливість. Цей жанр допомагаю дітѐм краще пізнати навколишній
світ, робить їх добрими, лядѐнішими. До того ж саме в казці (і грі) активно
розвиваютьсѐ уѐва дитини, що ю суттювим у руслі дослідженнѐ.
Нам видаютьсѐ слушним судженнѐ А. Богуш і Н. Лисенко щодо
характеристики казки ѐк улябленого твору дошкільників, із захопляячим
сяжетом, що віддзеркаляю її педагогічне значеннѐ ѐк активної творчості,
ѐка охопляю всі сфери життѐ дитини, розум, уѐвленнѐ, воля.
Казка проста і, водночас, загадкова, де маляк залишаю реальний світ
і поринаю у світ своїх фантазій. Казка сприѐю розвиткові уѐви, що потрібно
длѐ вирішеннѐ дитиноя її власних проблем, оскільки розвинена уѐва –
основна ѐкість творчої особистості, творчого розвитку. Творчий розвиток
старшого дошкільника засобами казки передбачаю насамперед
формуваннѐ емоційно-образного мисленнѐ, відчуттѐ, інтуїції, душі і серцѐ.
Казка допомагаю дітѐм удосконаляватисѐ й самоактуалізуватисѐ,
вихователь – лише помічник, що даю можливість повноя міроя виѐвлѐти і
стимулявати їх творчий розвиток, ѐкий несе в собі внутрішня енергія ѐк
можливість самоактуалізації особистості, служить моделля правильної
поведінки длѐ дошкільників, готую їх до життѐ, даю їм можливість вирішити
особисті проблеми у спілкуванні з друзѐми, родичами, знайти вихід зі
складних ситуацій. У світі казок дитина реалізую свої великі й маленькі мрії:
слухаячи казку або розповідаячи свій власний твір, маляк співчуваю та
об’юктивую свої неусвідомлені бажаннѐ, прагненнѐ, ѐкі не завжди
реалізуятьсѐ в реальному житті, однак відтворяятьсѐ в казці. Очевидно,
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саме тому В. Сухомлинський наголошував: «а не уѐвлѐя навчаннѐ в школі
не тільки без слуханнѐ, але й без створеннѐ казки».
Крізь призму вищевикладеного, на наш поглѐд, актуалізуютьсѐ
необхідність внести уточненнѐ щодо трактуваннѐ понѐть «казкотвореннѐ»
та «казкотворчість». У процесі казкотвореннѐ (форма, структура казки)
ураховуять особливості уваги дитини дошкільного віку (нестійка,
короткочасна, часте відволіканнѐ, мимовільна, нездатність швидкої
мобілізації на певний вид розуміннѐ праці). При цьому, на думку
Н. Карпинської, сильні враженнѐ, гострий сяжет, пригоди, перетвореннѐ
не даять увазі дітей згаснути; повертаю дитину в реальну дійсність
обов’ѐзкова кінцівка. Мова казки ю зрозумілоя, ѐскравоя, виразноя в
переплетенні влучних порівнѐнь, дотепних висловів, що в мить
запам’ѐтовуятьсѐ дітьми (Yagupov & Svistun, 2007, c. 3-7).
Л. Гурович зазначаю, що здатність дитини до казкотвореннѐ
проѐвлѐютьсѐ в розумінні поведінки героѐ, відтворенні його образу у
свідомості, умінні «бачити» внутрішню спонуканнѐ до дії, при цьому
зіставлѐячи й підпорѐдковуячи різні за цінністя мотиви вчинків героїв і
вміннѐ проникнути в світ їх переживань, диференціяячи складні почуттѐ.
Дитина дошкільного віку може розуміти характери героїв і вміти
характеризувати зміст їх учинків, визначати ідейний зміст твору, ставленнѐ до
літературного героѐ, що виходить за межі однозначних оцінок «хороший» –
«поганий». Важливість казки полѐгаю в тому, що саме вона ю засобом
залученнѐ дитини до довколишнього життѐ, до світу лядської долі, до світу
історії. Казка – це джерело, з ѐкого дитина черпаю відомості про реальність,
ѐка їй ще не відома, про ѐку вона ще нічого не знаю. У структурі казки дитина
бачить структуру власної уѐви і, водночас, розвиваю її в собі, створяячи один
із найнеобхідніших засобів пізнаннѐ світу, оволодіннѐ реальністя. Казка
слугую необхідним елементом длѐ формуваннѐ в дитини уѐвлень про простір
(«далеко – близько»), час («давно – зараз», «спочатку – потім», «учора –
сьогодні – завтра»). Дитина дошкільного віку бажаю пізнати навколишню
життѐ, беручи в ньому активну участь, зміняячи його фантазуваннѐм.
Завдѐки світу фантазії казка розвиваю в дітей увагу, пам’ѐть,
мисленнѐ, сприйманнѐ, мовленнѐ, уѐву, фантазія та інші творчі здібності
(спочатку це відбуваютьсѐ у формі співтворчості, а потім у самостійному
творчому процесі, ѐкий спрѐмовую їх до активної діѐльності). Дитина,
перебуваячи в казкотворчому процесі, ознайомляютьсѐ з чужими казками
і створяю свої, тим самим долучаютьсѐ до мистецтва, тобто до художньоестетичної діѐльності.
У практиці казкотворчості, на думку Л. Франк, значне місце займаять
проективні методики, оскільки в них одночасно представлені і образ, і
ставленнѐ до світу, і особистий досвід переживаннѐ, де цілісне сприйнѐттѐ
«внутрішнього світу» лядини дозволѐю розкрити зміст її ресурсів творчого
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розвитку. Цей вид творчості допомагаю вихователя вчити дітей розрізнѐти
типологія казок, відмічати, ѐку роль відіграю в них той чи інший засіб, ѐк
казка може передати почуттѐ автора, ставленнѐ дитини до зображуваного
в творі. Зауважимо, що в середньому дошкільному віці формуютьсѐ
реалістичний підхід дітей до казкової фантастики під безпосереднім
впливом вихованнѐ і навчаннѐ.
Предметом казкотворчості, ѐк стверджую Т. Зінкевич-Ювстигнеюва, ю
процес пробудженнѐ внутрішнього «а» особистості, його вихованнѐ,
розвиток душі, основним завданнѐм ѐкого ю внутрішнѐ перемога «а» і, ѐк
наслідок, готовність лядини до реального життѐ на основі набутих досвіду
і знань, ѐке вимагаю творчого підходу до розв’ѐзаннѐ будь-ѐких завдань,
гнучкості, оригінальності, швидкості та продуктивності у прийнѐтті будьѐких рішень. Мета казкотворчого спілкуваннѐ полѐгаю в досѐгненні
внутрішньої гармонії, актуалізації потреби самопізнаннѐ (самопізнаннѐ –
це своюрідний механізм пізнавальної діѐльності лядини, в основі ѐкого
лежить процес рефлексії, що вимагаю від суб’юкта значних зусиль,
невпинної праці над собоя; дозволѐю відкрити себе, виѐвити свої
позитивні ѐкості, можливості та задатки, ѐкі потім шлѐхом самовихованнѐ
лядина зможе перетворити в здібності, а талант – у стійку рису
характеру (Замеляк, 2011, с. 15-17)
Організована творча діѐльність дитини відбуваютьсѐ через подорожі
до країни фантазії, гру, коли приходѐть у гості уляблені іграшки дітей і
казкові персонажі, приносѐть у загадкових листівках цікаві завданнѐ, у
процесі чого складаятьсѐ казки, маляятьсѐ події, що «лѐгаять» на
сторінки дитѐчих збірок авторських казок. У групові занѐттѐ вклячаятьсѐ
поетичні хвилинки, різноманітні казкотворчі конкурси. При цьому
підґрунтѐм самостійної казкотворчої діѐльності дитини і, водночас,
творчого розвитку ю, передусім, творча уѐва і фантазіѐ. Створеннѐ
інтелектуальної атмосфери в дитѐчому колективі послуговуютьсѐ
казкотворчому жанру, ѐкий сприѐю розвиткові мисленнѐ кожної дитини.
Процес казкотворчої діѐльності дитини ю складним етапом у
формуванні вміннѐ складати казки (переплутати сяжет і героїв, а дітѐм
запропонувати «виплутатисѐ» з ситуації, що склаласѐ; змінити характер
героѐ; ввести нового героѐ в знайому казку; скласти казку на новий лад;
придумати кінець казки; скласти казку за схемоя тощо). Такими
прийомами складаннѐ казок самі діти оволодіти не можуть. Цього їх треба
навчати у процесі спільної творчої діѐльності дитини та дорослого. При
цьому саме казка розвиваю фантазія дитини, робить навчаннѐ
привабливим, цікавим, творчим. Длѐ цього дорослий постійно створяю
умови, поле активної діѐльності, щоб казка продовжувала жити у виглѐді
різних ігор, драматизації, бесід, творчих завдань.
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У створеній казці дитина може побачити чи уѐвити своя мрія чи те,
чого вона хоче досѐгнути, коли виросте. Важливо й те, що, створяячи
казку, дитина може вільно висловлявати свої думки, враженнѐ, почуттѐ,
виразити свою ставленнѐ до героїв, виѐвити свої мовленнюві
здібності (арощук, 2012, с. 97).
Вихователь, створяячи з дитиноя казку, даю їй зрозуміти, розібратисѐ
в тому, що відчуваю вона, на що спрѐмовані її переживаннѐ, наскільки вони
глибокі й серйозні. Допомагаю дитині висловити, виѐвити свої почуттѐ,
створяю длѐ неї особливі умови, за ѐких могла б проѐвитисѐ її активність, що
спонукаю до творчості. Творчість дітей проѐвлѐютьсѐ там, де їм зрозуміло,
цікаво, де ю нагода отримати несподіваний, ѐскравий результат.
Творча діѐльність дітей ѐскраво проѐвлѐютьсѐ в ігрових
(театралізаціѐ, драматизаціѐ, інсценізаціѐ) ситуаціѐх ѐк елементах
казкотворчого процесу. При цьому інсценуваннѐ казки ѐк творчий процес
передбачаю певну обізнаність дітей із казками, знаннѐ їх змісту та
особливостей форми; уміннѐ та навички творчої взаюмодії з казковим
матеріалом, знаннѐ засобів художньої виразності, уміннѐ та навички їх
адекватного застосуваннѐ та перенесеннѐ у власне творчу діѐльність.
Розуміннѐ змісту казки потребую проникненнѐ в сутність ѐвищ та
подій, що відображені в казці, у внутрішній світ героїв, світ їх переживань
та емоцій. У процесі взаюмодії дитини з казкоя, проживаннѐ подій казки,
дитина відкриваю щось нове в оточуячій дійсності (інтепретованій через
казку) та в самій собі й прагне це нове відтворити, виразити, донести свої
переживаннѐ, внутрішній світ емоцій, думок до оточуячих. Такий творчий
процес сприѐю розвиткові пізнавального інтересу дошкільників, а казка
формую в дітей адекватне ставленнѐ до навколишнього світу, поглибляю
їхню враженнѐ і уѐвленнѐ про життѐ, праця, природу. Під час
ознайомленнѐ з казкоя діти вчатьсѐ перевтіляватисѐ в героїв казок у
процесі виконаннѐ того чи іншого завданнѐ, роблѐть сміливі припущеннѐ,
абстрагуять, фантазуять, тобто створяютьсѐ основа длѐ виѐву творчого
мисленнѐ дошкільника. До того ж, перетворяячи казку за певноя схемоя,
діти відновляять її зміст, визначаять основні риси характеру персонажів,
особистісні ѐкості, суттюві події в сяжеті, способі дії, припускаячи, що може
статисѐ внаслідок тих чи інших подій, ѐк може змінитисѐ сяжет казки, ѐкі
нові проблеми постануть перед персонажем, ѐк знайти вихід зі скрутного
становища. Це допомагаю дитині творчо мислити і працявати, тобто
створявати ситуації вибору, розвивати своя самостійність.
Спільна діѐльність педагога з дітьми у процесі твореннѐ (складаннѐ)
казки полѐгаю в нетрадиційному використанні казкового матеріалу, що
ініціяю здатність дітей нестандартно, оригінально сприймати зміст казок і
відбиваютьсѐ в усіх проѐвах її діѐльності. Це, на наш поглѐд, створяю
передумови длѐ твореннѐ дитиноя власної казки. Однак, при цьому маять
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ураховуватисѐ
індивідуальні
психофізіологічні
особливості
дітей,
створяватисѐ групове розвивальне предметне середовище, коли слід діѐти
за принципом «від простого до складного» (Кремень, 2009, с. 134).
Правильно організоване розвивальне середовище в закладі дошкільної
освіти та емоційне спілкуваннѐ дорослих із дітьми сприѐять соціалізації
дошкільників, впливаять на всі аспекти їхнього розвитку. Зокрема, структура
середовища інтелектуального розвитку і творчості складаютьсѐ з ігрових
кімнат длѐ кожної вікової групи, спеціалізованих приміщень длѐ реалізації
казкотворчої діѐльності: студіѐ казки; куточок подій (у ѐкому маять бути різні
дидактичні матеріали, наприклад, матеріали до гри чарівна квітка: квітка з
відокремленими пелястками); куточок запахів (аромотерапіѐ); куточок
предметів (уляблені іграшки, предмети); куточок кольорів (кольоротерапіѐ);
куточок звуків (музикотерапіѐ); театральна студіѐ тощо. Зміст розвивального
предметного середовища маю задовольнѐти всі потреби щодо розвитку
дитини, її творчих здібностей, виѐву творчого розвитку.
Оптимізації дитѐчої активності у процесі казкотвореннѐ сприѐять
доцільно підібрані вихователем методи й прийоми роботи з казкоя, а
саме: моделяваннѐ казок, що дозволѐю дітѐм краще засвоїти послідовність
дій персонажів казки та перебіг казкових подій, і водночас, розвиваю
творчу уѐву й абстрактно-логічне мисленнѐ, уміннѐ оперувати символами
та знаками, збагачуячи словник та активізовуячи мовленнѐ; проблемні
ситуації (від грецького problema – завданнѐ та латинського situation –
становище) – ситуації, длѐ оволодіннѐ ѐкими індивід чи колектив маять
знайти ѐк використати нові методи й способи діѐльності; учатьсѐ творчо
засвоявати знаннѐ. Уміннѐ виходити із проблемної ситуації – це відкриттѐ
нового, ще невідомого знаннѐ в руслі казкотворчості.
Отже, у контексті вищевикладеного цілком правомірно зробити
висновок: казкотвореннѐ – це процес твореннѐ (складаннѐ) казки автором
(дорослим, дитиноя, у їхній спільній взаюмодії), що формую художній смак,
активізую потребу в самостійному та неординарному мисленні, збагачую
внутрішній світ, розвиваю творчу уѐву дітей дошкільного віку й передбачаю
використаннѐ різноманітних казкотворчих прийомів: фантазуваннѐ,
емоційної самореалізації, вільного вираженнѐ свого «а». Казкотворчість –
це процес виѐву (реалізації) творчого розвитку старшого дошкільника під
час казкотвореннѐ.
Солідаризуячись із думкоя М. Арнаудова, наголошуюмо:
результатом творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами
казки ю формуваннѐ в них таких особистісних ѐкостей, ѐк: автономність, ѐка
даю змогу дітѐм, не соромлѐчись, висловлявати особисту думку;
активність, що спонукаю дітей у колективі до володіннѐ ініціативоя, та
соціальна компетентність, складовими ѐкої ю співчуттѐ, доброзичливість,
увага стосовно інших дітей, пізнаннѐ іншої лядини, намаганнѐ зрозуміти
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потреби та особливості характеру, вибір ситуацій, способів спілкуваннѐ,
поведінки. Казка навчаю пізнавати світ, налагоджувати стосунки з іншими,
розрізнѐти добро і зло, надавати допомогу й отримувати її від інших, бути
вдѐчним, сміливим, чесним, знаходити відповіді на безліч запитань, ѐкі
турбуять кожного, гратисѐ з казковими персонажами, імпровізувати,
створявати новий сяжет, вигадувати товаришів – нових персонажів.
Можна стверджувати, що творчий розвиток старшого дошкільника
розкриваютьсѐ й розвиваютьсѐ у процесі спільного (вихователѐ і дитини)
казкотворчого процесу навчаннѐ й вихованнѐ дошкільників, що
проѐвлѐютьсѐ в окремих видах діѐльності, мисленні, почуттѐх, спілкуванні,
характеризую ѐк особистість дитини загалом, так і її окремі здібності,
продукти творчості, процес їх створеннѐ. Де саме казка ю тим суб’юктивно
новим продуктом творчості автора (дорослого чи дитини, у їхній спільній
взаюмодії), що по-новому характеризую створяваний ним образ і
передбачаю використаннѐ різноманітних прийомів казкотвореннѐ,
фантазуваннѐ, спрѐмованих на творчий розвиток дітей старшого
дошкільного віку, їхнього сприйманнѐ, уваги, уѐви, пам’ѐті, творчого
мисленнѐ, мовленнѐ, естетичного смаку, пізнавальних здібностей. Її
змістова сутність розкриваютьсѐ у процесі спільної діѐльності вихователѐ і
дитини, спрѐмованої на твореннѐ казки, розробленнѐ нових казкових
сяжетів, визначеннѐ характерних персонажів, побудови композиції. За
допомогоя казки дитина навчаютьсѐ пізнавати навколишній світ,
розрізнѐячи добро і зло, будувати стосунки з іншими, адже у процесі
казкотворчості поюднуютьсѐ вільна авторська фантазіѐ й повсѐкденне буттѐ
лядей. Спільна діѐльність вихователѐ і дитини щодо складаннѐ казки маю
значні можливості в розвитку творчості дошкільників, формую їх художній
смак, активізую потребу в самостійному та неординарному мисленні,
збагачую внутрішній світ, розвиваю творчу уѐву (Павлова, 2000, с. 11).
Звертаюмо увагу на те, що успішність казкотворчої діѐльності дітей
дошкільного віку залежить від того, наскільки креативним, творчим ю сам
вихователь. Ми виходимо з того, що творчий вихователь – це творча
особистість із високим ступенем розвиненості мотивів, характерологічних
особливостей і творчих умінь, що сприѐять успішній казкотворчій
діѐльності дітей дошкільного віку, ѐка внаслідок спеціальної професійної
підготовки і постійного самовдосконаленнѐ набуваю знань, умінь і навичок
креативної педагогічної праці, оволодіваю творчими вміннѐми з розвитку
творчої особистості дитини дошкільного віку засобами казки в навчальновиховному процесі. За таких умов здатність творчого вихователѐ до
казкотвореннѐ характеризуютьсѐ не тільки високим рівнем педагогічної
креативності (за В. Лісовськоя), і відповідним сучасним вимогам рівнем
знань дошкільних методик, але й набутими психолого-педагогічними
знаннѐми, уміннѐми та навичками, ѐкі забезпечуять його ефективну
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взаюмодія з дітьми дошкільного віку щодо розвитку їхнього творчого
розвитку засобами казки в навчально-виховному процесі закладу
дошкільної освіти. Вочевидь, казкотворчість вихователѐ – це лише одна
грань педагогічної творчості, головним критеріюм ѐкої ю забезпеченнѐ
творчого розвитку в особистості дитини дошкільного віку засобами казки,
що маю свої індивідуальні особливості, де спрѐмованість на його розвиток
у дитини ю необхідноя умовоя творчого розвитку самого вихователѐ.
Висновок. Визначено сутність понѐттѐ «творчий розвиток дошкільника»
ѐк інтегративну властивість особистості дитини, що відображаю здатність до
творчості, характеризую ступінь сформованості творчих здібностей і
можливості їх розвитку в діѐльності за допомогоя нестандартних засобів.
Таким засобом у дослідженні визначена казка з обґрунтуваннѐм її
змістової сутності та значущості в творчому розвитку старших дошкільників.
Обґрунтовано, що казка – це продукт творчості автора (дорослого чи дитини,
у їхній спільній взаюмодії), що по-новому характеризую створяваний ним
образ. Її змістова сутність розкриваютьсѐ у процесі спільної діѐльності
вихователѐ і дитини, спрѐмованої на твореннѐ казки, розробленнѐ нових
казкових сяжетів, визначеннѐ характерних персонажів, побудову композиції.
За допомогоя казки дитина навчаютьсѐ пізнавати навколишній світ,
розрізнѐячи добро і зло, будувати стосунки з іншими, адже у процесі казкотворчості поюднуютьсѐ вільна авторська фантазіѐ й повсѐкденне буттѐ лядей.
Спільна діѐльність вихователѐ й дитини щодо складаннѐ казки маю
значні можливості в розвитку творчості дошкільників, формую їх художній
смак, активізую потребу в самостійному та неординарному мисленні,
збагачую внутрішній світ, розвиваю творчу уѐву.
Перспективи подальших досліджень. Виѐвлено, що успішність
казкотворчої діѐльності дітей дошкільного віку залежить від того, наскільки
креативним ю сам вихователь. Це актуалізую необхідність виѐвленнѐ стану
сформованості готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
до творчого розвитку старших дошкільників засобами казки в закладі
педагогічної освіти.
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РЕЗЮМЕ
Шупик Татьяна. Сказка как средство творческого развитиѐ старших дошкольников.
Цель статьи - теоретически обосновать целесообразность использованиѐ
сказки как средства творческого развитиѐ старших дошкольников. С этой целья в
статье выѐснено влиѐние сказки на творческое развитие детей старшего
дошкольного возраста, раскрыты особенности влиѐниѐ сказки на способность
ребенка
фантазировать,
развитие
творческого
мышлениѐ,
речевокоммуникативных способностей, воображениѐ, на раскрытие внутреннего мира
ребенка. Сказка имеет большое значение и в процессе разностороннего –
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психического, умственного, эмоционального, речевого и, в частности, творческого –
развитиѐ ребенка, ведь способна положительно влиѐть на мышление и речь,
вызывать положительные эмоции, пробуждать детское воображение и фантазия.
Ключевые слова: сказка, творческое развитие, старшие дошкольники,
воспитатель заведениѐ дошкольного образованиѐ, творческие способности
ребенка, сказкотворчество, сказкотворение.

SUMMARY
Shupik Tatiana. Fairy tale as a means of creative development of senior preschool
children.
The purpose of the article is to substantiate theoretically the feasibility of using the
fairy tale as a means of creative development of senior preschoolers.
To this end, the article deals with the influence of the fairy tale on the creative
development of senior preschool children, reveals peculiarities of the fairy tale’s influence on
the child’s ability to fantasize, development of creative thinking, speech and communication
abilities, imagination, and the disclosure of the inner world of the child. A fairy tale is of great
importance in the process of a diverse – mental, emotional, speech and, in particular,
creative – development of a child, because it is able to positively influence thinking and
speech, cause positive emotions, arouse children’s imagination and fantasy. Fairy tale helps
children to improve and self-actualize, the educator is only an assistant, which gives the
opportunity to fully identify and stimulate their creative development, which carries internal
energy as an opportunity for self-actualization of the person, serves as a model of correct
behavior for preschoolers, prepares them for life, solve personal problems in communication
with friends, relatives, find a way out of difficult situations. The creative development of the
senior preschooler is revealed and developed in the process of joint (educator and child)
speech-making process of education and upbringing of preschoolers, which is manifested in
certain activities, thinking, feelings, communication, characterizes both the personality of the
child as a whole, and his/her individual abilities, products of creativity; the process of
creating them. In the process of interaction of the child with the fairy tale, the fairy tale
events, the child opens something new in the surrounding reality (interpreted through the
fairy tale) and in him/herself and seeks it to recreate, express, convey his experiences, the
inner world of emotions, thoughts to others. Such creative process promotes development of
cognitive interest of preschoolers, and the fairy tale forms in children an adequate attitude to
the world, deepens their impressions and ideas about life, work, nature.
Key words: fairy tale, creative development, senior preschoolers, tutor, preschool
education institution, creative abilities of the child, storytelling, fairytale formation.
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ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ДО ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВОГО КОМПОНЕНТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Метоя статті ю уточненнѐ понѐттѐ готовності майбутніх вихователів до
формуваннѐ поведінкового компонента екологічної культури дітей дошкільного віку й
визначеннѐ складових такої готовності. Завданнѐ, поставлені автором, були досѐгнуті
шлѐхом аналізу численних наукових публікацій та програм навчальних курсів із фахових
методик спеціальності «дошкільна освіта». Еколого-педагогічна діѐльність передбачаю
засвоюннѐ низки професійних знань, умінь та навичок, не лише власне педагогічних, але й
тих, що належать до екологічної культури студента. Найбільш доцільні в українській
педагогіці підходи щодо готовності майбутніх вихователів до еколого-педагогічної
діѐльності та їхні особливості виділені в таблиці.
Ключові слова: фахова підготовка, педагогічна готовність, екологічна
культура, вихователі, дошкільники, педагогічні дослідженнѐ.

Постановка проблеми. Природа ѐк один із головних засобів
вихованнѐ дітей визначаютьсѐ в низці документів, ѐкі регламентуять хід
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Серед них – «Базовий
компонент дошкільної освіти в Україні», Закон України «Про дошкільну
освіту», «Концепціѐ дошкільного вихованнѐ в Україні», сучасні програми,
спрѐмовані на екологічне вихованнѐ дітей, навчальні програми підготовки
фахівців дошкільної освіти та дослідженнѐ провідних науковців України.
Показником результативності екологічного вихованнѐ дошкільників ю
екологічно мотивована поведінка, зумовлена екологічноя доцільністя та
системоя морально-етичних цінностей. Традиційний підхід до навчаннѐ й
вихованнѐ дітей дошкільного віку, коли знаннѐ передавалисѐ виклячно
теоретично, тобто, вихованцѐм розповідали, що потрібно робити, ѐк
виконувати певні завданнѐ або поводитисѐ в суспільстві і природі, показав
низьку результативність. Найбільша проблема існую саме з формуваннѐм
поведінкового компонента дошкільників, коли діти бачать розбіжності між
тими правилами, що їм повідомлѐять у закладі дошкільної освіти, і вчинками
оточуячих. Схильність дошкільників до наслідуваннѐ найближчих лядей
вимагаю від дорослих (батьків і вихователів) демонструвати в дії установлені
норми поведінки в суспільстві й природі. Навички гуманного спілкуваннѐ з
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природним довкіллѐм формуятьсѐ лише на практиці. Однак, успішність
даного процесу залежить не лише від правильного прикладу, що
спостерігаять діти, але й професійних умінь педагогів поѐснити значеннѐ і
важливість кожного вчинку, грамотного керівництва вихованцѐми. Діѐльність
дітей у природі та еколого-педагогічна діѐльність вихователѐ ю
взаюмозумовленими та взаюмозалежними. Умотивованість вихователѐ, його
моральна позиціѐ, здатність до пошуку духовної близькості з природоя ю
важливими складниками успішної реалізації завдань з формуваннѐ
екологічно доцільної поведінки дошкільників.
Екологічно мотивована поведінка – це дії і вчинки стосовно природи, у
ѐких дитина дошкільного віку керуютьсѐ власними екологічними уѐвленнѐми,
знаннѐми норм і правил поведінки в природі, гуманним ставленнѐм та
екологічними мотивами. ак частина екологічної культури, поведінка лядини
маю екологічно спрѐмовані мотиви, що випливаять з системи знань, переконань, емоційних переживань. Виконаннѐ завдань із цілеспрѐмованого
формуваннѐ всіх вище зазначених компонентів особистості дитини суспільство очікую від педагогічних колективів закладів дошкільної освіти. Тому постаю
проблема підготовки майбутніх вихователів до відповідної діѐльності.
Аналіз актуальних досліджень. У сучасних працѐх педагогів
(Н. Гавриш, О. Гончарова, Е. Карпова, О. Кучерѐвий, С. Совгіра, О. Сорока)
професійну підготовку визначаять ѐк іюрархічну систему, пов’ѐзану з
розвитком особистості дітей. Длѐ процесу керуваннѐм поведінковим
компонентом дошкільників важливими ю одночасно і загальнопедагогічні
знаннѐ, і вміннѐ вихователѐ, готовність здійснявати педагогічну діѐльність,
і його особистість ѐк носій екологічної культури. Проаналізувавши
педагогічні дослідженнѐ з фахової підготовки майбутніх вихователів до
формуваннѐ екологічної культури дітей дошкільного віку, можна виділити
основні напрѐми цього процесу. Зокрема, Г. Бюлюнька зосереджую увагу на
організації та педагогічному керівництві процесом розвитку професійної
еколого-педагогічної компетентності в умовах ступеневої системи
підготовки; Н. Лисенко розроблѐю засади теорії та методики формуваннѐ
еколого-педагогічної культури вихователѐ дошкільного закладу.
С. Ніколаюва пропоную підготовку саме вихователів-екологів, а Л. Козак і
С. Сисоюва – упровадженнѐ особистісного підходу у процес вивченнѐ
природничих наук майбутніми вихователѐми. Також длѐ підвищеннѐ
ефективності в розвиткові екологічної свідомості та методичних навичок
студентів педагогічних закладів освіти пропонуютьсѐ застосуваннѐ
природно-територіального комплексу в процесі фахової підготовки
майбутніх вихователів дошкільного закладу (Л. Завгороднѐ), проектні
технології в еколого-педагогічній підготовці (Л. Крайнова) та інше.
Однак, у сучасних публікаціѐх понѐттѐ професійної готовності
вживаютьсѐ в різних значеннѐх, а іноді навіть ототожняютьсѐ з іншими
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понѐттѐми, такими ѐк професійна компетентність, професійна підготовка.
Ураховуячи різноманітність поглѐдів педагогів на дану проблему, метою
статті ю уточненнѐ понѐттѐ готовності майбутніх вихователів до формуваннѐ
поведінкового компонента екологічної культури дітей дошкільного віку та
визначеннѐ складових такої готовності.
Виклад основного матеріалу. У педагогічній науці й практиці
діѐльності закладів освіти передбачаютьсѐ ставленнѐ до дитини ѐк до
суб’юкта вихованнѐ: вона сама формую длѐ себе потрібну модель поведінки
на основі власного чи «підказаного» їй іншими ставленнѐ до світу. Хід і
результати цього процесу залежать від переплетіннѐ стихійного й
цілеспрѐмованого впливу середовища на особистість. Тому ще під час
навчаннѐ в закладі вищої освіти майбутні вихователі повинні готуватисѐ до
вмілого та доцільного керуваннѐ цим процесом, щоб максимально
активно взаюмодіѐти з вихованцем.
Готовність до професійної діѐльності – це ѐкісне психологічне
новоутвореннѐ особистості, ѐке дозволѐю свідомо й самостійно
здійснявати професійну діѐльність на всіх рівнѐх (плануваннѐ, виконаннѐ,
контроль, аналіз), тому в даній статті будемо виходити з того, що підготовка
до професії – це процес формуваннѐ готовності до неї, оріюнтаціѐ на
виконаннѐ певних трудових завдань, а, відповідно, готовність до праці ю
результатом професійної підготовки.
Сучасні дослідники визначаять готовність до педагогічної діѐльності
ѐк сформованість рис особистості, що визначаять загальний культурний
рівень світоглѐду, професійних умінь та творчого потенціалу. Показники
теоретичної готовності майбутнього педагога до професійної діѐльності
детально розглѐнула С. Тарасова, ѐка вважаю, що теоретичні знаннѐ ю
підвалиноя спрѐмованої діѐльності педагога й у процесі підготовки маять
трансформуватисѐ в систему професійних умінь. Мотиваційна готовність
постаю у формі психічного, активно діячого стану особистості, ѐк складна
система її інтегративних властивостей. Зокрема, автор виділѐю такі знаннѐ і
вміннѐ, що ю визначальними длѐ роботи педагога, і, зокрема, вихователѐ:
- філософсько-методологічні (знаннѐ філософії сучасної освіти;
педагогічна термінологіѐ тощо);
- соціально-педагогічні: постійна оріюнтаціѐ на соціальний прогрес,
на врахуваннѐ прогресивних змін у суспільстві;
- психологічні (знаннѐ загальної, вікової та соціальної психології);
- організаційно-методичні (уміннѐ аналізувати науково-педагогічну
літературу, знаннѐ чинників і умов, уміннѐ створявати й використовувати
їх під час організації педагогічної діѐльності) (Тарасова, 2002).
У процесі розробки навчальних курсів підготовки студентів
спеціальності «Дошкільна освіта» необхідно розглѐнути зміст загальної
готовності вихователѐ до роботи з дітьми дошкільного віку та готовності до
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здійсненнѐ екологічного вихованнѐ, і на цій основі визначити вміннѐ та риси,
необхідні длѐ успішного формуваннѐ в дітей дошкільного віку екологічно
мотивованої поведінки. Аналіз функцій та вмінь дошкільного педагога, ѐкі
визначив О. Кучерѐвий, допомогло виділити з них найбільш важливі длѐ
вирішеннѐ завдань формуваннѐ в дітей екологічно мотивованої поведінки:
- діагностико-прогностичні (прогнозувати емоційні реакції дітей, дії
та вчинки, сприѐти саморегулѐції поведінки);
- ціннісно-оріюнтаційні (навчати відчувати й розуміти красу рідної
природи під час прогулѐнок, екскурсій, через народну творчість, літературу
та образотворче мистецтво);
- організаційно-розвивальні (забезпечувати розвиток дітей у грі,
праці, пізнавальній діѐльності);
- професійно-творчі (займатисѐ професійним самовихованнѐм);
- управлінсько-комунікативні (створявати умови длѐ формуваннѐ в
дитини передумов внутрішньої дисципліни ѐк підвалини саморегулѐції, а
саме: стимулявати розвиток здатності порівнявати своя поведінку з
поведінкоя інших, давати моральний зразок вихованнѐ тощо; організовувати
життюдіѐльність дитини за принципом співтворчості з вихователем);
- соціально-педагогічні (підвищувати рівень психологічної й
педагогічної культури батьків тощо) (Кучерѐвий, 2002).
Виходѐчи з аналізу досліджень наведених вище авторів, у готовності до
роботи з дітьми дошкільного віку можна визначити методичний, соціальний
та психологічний компоненти. Методична готовність характеризуютьсѐ
сформованістя професійних умінь та навичок: конструктивних,
організаційних, інформаційних. Соціальна готовність охопляю сферу взаюмин
вихователѐ з дітьми, батьками, колегами, адміністраціюя на різних рівнѐх
педагогічного спілкуваннѐ й містить соціально-рольовий та комунікативний
компоненти. Психологічна готовність характеризуютьсѐ сформованістя
особистісних рис і може складатисѐ з мотиваційного, емоційно-вольового та
особистісного компонентів.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що науковці порізному розставлѐять акценти щодо визначеннѐ професійної готовності до
еколого-педагогічної діѐльності. Длѐ унаочненнѐ поглѐдів сучасних
дослідників на сутність даного понѐттѐ ми виділили серед них найбільш
чітко окреслені в дослідженнѐх, визначили короткий зміст та головні
особливості, а також спільні риси (див. таблиця 1).
ак видно з таблиці, готовність до здійсненнѐ екологічної освіти та
вихованнѐ сучасні дослідники розглѐдаять ѐк інтегративне динамічне
особистісне утвореннѐ (загальнонаукові, психолого-педагогічні, екологічні,
фахово-екологічні й методичні знаннѐ, уміннѐ та навички), а формуваннѐ
екологічної культури – ѐк результат еколого-педагогічної підготовки
студентів.
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Таблицѐ 1
Підходи до визначення готовності до еколого-педагогічної діяльності в
педагогічних дослідженнях
Автор

Визначеннѐ та зміст готовності до
еколого-педагогічної діѐльності

І. Котенюва

Естетико-екологічна культура особистості
вклячаю мотиваційну, теоретичну та
практичну оснащеність. До мотиваційної
оснащеності
особистості
входѐть
компоненти
(сформовані
потреби,
інтереси, емоції, ідеали), ѐкі спрѐмовуять
та стимуляять екологічну діѐльність.
Теоретична оснащеність передбачаю
набуттѐ системи знань у сфері екологопрофесійної діѐльності, а практична –
умінь та навичок екологічної освіти дітей
(Котенюва, 1996)
Еколого-педагогічна
культура
–
важливий інтегративний компонент
професійної підготовки спеціаліста
дошкільного вихованнѐ, ѐкий сприѐю
успішній гармонізації його відносин з
природним довкіллѐм і ю передумовоя
вихованнѐ ідентичного світосприйнѐттѐ
в дітей дошкільного віку (компоненти:
конструктивно-проективний,
комунікативний,
організаторський,
гностичний) (Лисенко, 1996, с. 363-365)
Інтегроване,
динамічне
утвореннѐ
особистості, що забезпечую її здатність до
професійної самореалізації й формуютьсѐ
структурними
компонентами
особистісно-оріюнтованого
навчаннѐ
природознавства
(мотиваційним,
когнітивним,
емоційно-вольовим,
креативним, комунікативним) (Стсоюва,
Козак, 2006, с. 127)
Готовність – це результат екологопедагогічної підготовки: формуваннѐ
екологічної культури, екологічного
професіоналізму
педагога,
ѐкі
визначаять
активне
ставленнѐ
особистості до охорони навколишнього
середовища, раціонального природокористуваннѐ,
збереженнѐ
і
відтвореннѐ природних ресурсів в
конкретному реґіоні (Совгіра, 1999, с. 2)

Н. Лисенко

С. Сисоюва,
Л. Козак

С. Совгіра
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Спільні риси з
іншими
підходами
Передбачаю
розвиток
екологічної
культури.
Наѐвність
мотиваційної
оснащеності

Характерні
особливості
У
значенні
«компонента»
використовуютьсѐ термін
«оснащеність
»

Передбачаю
розвиток
екологічної
культури

Екологічна
культура
поюднуютьсѐ з
професійноя
педагогічноя
культуроя

Наѐвність
мотиваційног
о компонента

Підґрунтѐ
підготовки –
особистіснооріюнтоване
навчаннѐ

Результат
– Участь
в
формуваннѐ
охороні
екологічної
навколишньог
культури
о середовища
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О. Черніко- Розвиток екологічної культури самого
ва
вихователѐ, підвалиноя ѐкого ю
розуміннѐ природи ѐк вищої цінності;
усвідомленнѐ майбутнім вихователем
своюї
професійної
ролі
педагога
(особистості,
громадѐнина);
забезпеченнѐ
юдності
основних
компонентів підготовки: змістового,
мотиваційно-ціннісного,
діѐльніснооцінного (Чернікова, 2004, с. 14)
Н. асінська Розвиток
екологічної
культури
вихователѐ, формуваннѐ професійних
ѐкостей
через
призму
самовдосконаленнѐ
та
врахуваннѐ
особливостей
інтелектуального
розвитку,
індивідуально-емоційного
стану (асінська, 2001, с. 2)

Передбачаю
розвиток
екологічної
культури.
Наѐвність
мотиваційноціннісного
компонента

Усвідомленнѐ
майбутнім
вихователем
своюї
професійної
ролі педагога
(особистості,
громадѐнина)

Передбачаю
розвиток
екологічної
культури

Діагностична
основа,
самовдосконаленнѐ

У процесі підготовки майбутніх вихователів до формуваннѐ екологічної
культури дошкільників центральне місце належить викладання основ
природознавства і методики ознайомленнѐ дітей з природоя, оскільки
відбуваютьсѐ основне інтегруваннѐ попередньо набутих знань, опанованих
умінь та навичок з подальшим оформленнѐм їх у юдину логічно завершену
структуру. Таким чином організований навчальний процес стаю ефективним і
головним визначальним чинником її формуваннѐ. Процес підготовки
майбутніх вихователів до формуваннѐ екологічно мотивованої поведінки
дошкільників розглѐдаютьсѐ ѐк комплексна організаціѐ діѐльності студентів,
що передбачаю взаюмозв’ѐзок теоретичного і практичного навчаннѐ, творчої
співпраці викладача зі студентами в організації й виконанні
диференційованої самостійної роботи (Дюда, 2012).
Длѐ забезпеченнѐ психолого-педагогічних умов екологічної освіти
сучасні дослідники пропонуять використовувати різноманітні методи та
прийоми. На нашу думку, оптимальними в підготовці вихователѐ закладу
дошкільної освіти ю прийоми формуваннѐ внутрішньої позитивної
мотивації навчаннѐ з урахуваннѐм початкової мотивації навчаннѐ
студентів, дібрані Г. Бюлюнькоя:
- за негативної початкової мотивації навчаннѐ – прийоми
встановленнѐ контакту зі студентами («а тебе розумія»), розкриттѐ
дисциплінарних вимог, інтерес до нових можливостей зміни власної
особистості, зацікавленнѐ процесом;
- за процесуальної початкової мотивації навчаннѐ – прийом
розкриттѐ значущості предмета длѐ професійного та особистісного
зростаннѐ, підтримка прагнень;
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- за зовнішньої початкової мотивації навчаннѐ – прийом розкриттѐ
значущості предмета длѐ професійного та особистісного зростаннѐ,
зацікавленнѐ процесом та результатами особистісних змін і досѐгнень;
- за соціально спрѐмованої початкової мотивації навчаннѐ – прийом
підтримки студента в його прагненнѐх, конкретизаціѐ соціальних цілей,
розкриттѐ можливостей курсу длѐ реалізації визначених цілей;
- за внутрішньої початкової мотивації навчаннѐ – прийом підтримки
студента в його прагненнѐх, позитивна оцінка та схваленнѐ
цілеспрѐмованості й послідовності дій, залученнѐ до роботи наукового
гуртка, проблемної групи (Бюлюнька, 2006).
Однак, у реалізації професійних умінь фахівців дошкільної освіти у
формуванні поведінки дітей в природі провідну роль граять не тільки
теоретичні знаннѐ з природничих наук та методик, але, навіть більше,
ставленнѐ й переконаннѐ та навички власної поведінки. Тому в цьому
випадку необхідно враховувати не лише початкову мотивація до навчаннѐ,
але і мотивація ставленнѐ та діѐльності в природі, особливості усвідомленнѐ
майбутнім вихователем еколого-педагогічної місії, тобто різні мотиви, ѐкі
скеровуять і поведінку, і полімотивованість педагогічної діѐльності.
Сучасні дослідники пропонуять різноманітні методи вирішеннѐ
завдань екологічної освіти; ураховуячи важливість впливу саме на вчинки
майбутнього вихователѐ у природному довкіллі, у цьому процесі
необхідно надавати перевагу активним формам і методам навчаннѐ, ѐкі
формуять навички і стереотипи поведінки (проблемні лекції, тренінги,
рольові ігри, проекти, моделяваннѐ й аналіз педагогічних ситуацій,
розв’ѐзуваннѐ педагогічних задач, тестуваннѐ тощо). В останні роки зростаю
роль самостійної роботи студентів (підготовка повідомлень, наукових
доповідей, написаннѐ домашніх творів, розробка конспектів різних форм
роботи з дітьми, створеннѐ дидактичних посібників).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
теоретичне вивченнѐ досліджень проблеми еколого-педагогічної готовності
майбутніх вихователів дозволило визначити її ѐк інтегративне новоутвореннѐ
особистості педагога, що характеризуютьсѐ сукупністя екологічних,
природничо-краюзнавчих, теоретичних та методичних знань у сфері
екологічної освіти дошкільників, розвиненістя потребово-мотиваційної
сфери, сформованістя екологічної свідомості й поведінки в природі,
усвідомленнѐм власної еколого-педагогічної місії, наѐвністя вміннѐ
справлѐти вплив на мотивація діѐльності в природі та можливістя успішного
формуваннѐ підвалин екологічної культури дітей, бажаннѐ самореалізації та
подальшого самовдосконаленнѐ у професійній діѐльності.
Таким чином, аналіз сучасних досліджень засвідчив наѐвність
інтересу до проблеми формуваннѐ в майбутніх фахівців дошкільної освіти
практичних умінь і навичок здійсненнѐ екологічного вихованнѐ дітей у
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закладах дошкільної освіти з боку науковців. Більшість дослідників
особливу увагу приділѐять розвиткові потребово-мотиваційної сфери
студентів і необхідності спрѐмуваннѐ мотивів на набуттѐ екологопедагогічного досвіду в роботі з дітьми. Длѐ того, щоб підвищити ѐкість
практичної підготовки, дослідники пропонуять піднѐти на ѐкісно новий
рівень теоретичний складник за рахунок внесеннѐ змін до змісту
викладаннѐ педагогічних і природничих дисциплін щодо їх тіснішої
взаюмодії, до організації процесу навчаннѐ на основі нових технологій,
активне залученнѐ студентів до практичної природоохоронної діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Гаврило Елена. Понѐтие готовности будущих воспитателей к формирования
поведенческого компонента экологической культуры дошкольников в педагогических
исследованиѐх.
Цель статьи – уточнить понѐтие готовности будущих воспитателей к
формирования поведенческого компонента экологической культуры детей
дошкольного возраста и определение её составлѐящих. Заданиѐ, поставленные
автором статьи, были достигнуты путём анализа многочисленных научных
публикаций и программ учебных курсов по профессиональным методикам
специальности «дошкольное образование». Эколого-педагогическаѐ деѐтельность
требует усвоениѐ рѐда профессиональных знаний, умений и навыков, не только
педагогических, но и относѐщихсѐ к экологической культуре студента. Наиболее
целесообразные в украинской педагогике подходы к готовности будущих воспитателей
к эколого-педагогической деѐтельности и их особенности выделены в таблице.
Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, педагогическаѐ готовность,
экологическаѐ культура, воспитатели, дошкольники, педагогические исследованиѐ.
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SUMMARY
Havrylo Olena. The concept of readiness of the future educators for the formation of
the preschool children’s behavioral aspect of the ecological culture in pedagogical
researches.
The purpose of the article is to clarify the concept of the readiness of future educators
to form the behavioral component of the preschool children’s ecological culture and to
determine its components. The tasks posed by the author of the article were achieved
through analysis of numerous scientific publications and curriculum programs on
professional techniques of the specialty “preschool education”.
The behavioral component of the child’s environmental culture is largely dependent
on the personality of the educator: an example of the behavior that a preschooler sees;
ability to explain the rules and the need to comply; build the behavioral skills. The future
teacher’s ecological and pedagogical activity requires assimilation of a number of
professional knowledge and skills, not only pedagogical, but also related to the student’s
environmental culture. The most important functions and skills of the teacher that will
successfully shape the behavior of preschool children can be divided into diagnostic and
prognostic, value-oriented, organizational and developmental, professional-creative,
managerial-communicative, social-pedagogical.
In the modern pedagogical research, the concept of readiness for environmental
pedagogical activity is interpreted differently. The most appropriate approaches in Ukrainian
pedagogy to the readiness of the future educators for environmental-pedagogical activities and
their features are highlighted in the table. А common feature of all approaches is availability of a
teacher’s ecological culture and motivation for pedagogical activity; but realization of this
readiness is evaluated differently (awareness of their role as a teacher, citizen, person, selfimprovement, personality-oriented study, participation in environmental protection).
The researchers define environmental education preparedness as dynamic integrative
personality formation which includes general scientific, psychological and pedagogical,
ecological, methodological knowledge, skills. They offer to pay the most attention to
students’ motivation to learn, but we believe that their own motivation and behaviors in
nature remain important. High school teachers offer various solutions to students’
environmental education problems, including in the training process forms and methods of
active learning: problem lectures, trainings, role-playing games, projects, modeling and
analysis of pedagogical situations, testing and others.
Key words: professional preparation, pedagogical readiness, ecological culture,
educators, preschoolers, pedagogical researches.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
У статті визначено сутність понѐттѐ «контроль» знань та вмінь з
англійської мови; досліджено інноваційні технології контроля знань та вмінь з
англійської мови в майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Підкресляютьсѐ, що
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тестові технології заслуговуять на особливу увагу, адже це ефективний спосіб
перевірки рівнѐ ѐкості знань студентів-майбутніх учителів у закладі вищої освіти.
Подано пропозиції щодо вирішеннѐ проблеми ѐкості контроля знань майбутніх
учителів. У статті розглѐнуто питаннѐ про педагогічну технологія та технологія
оціняваннѐ. Показано роль оціняваннѐ в ефективності освітнього процесу.
Важливим завданнѐм педагогічної діагностики та оціняваннѐ знань студентів ю
підготовка майбутніх фахівців до продуктивної роботи за обраним фахом. Зроблено
висновок про існуячі зміни в оціняванні знань студентів-майбутніх учителів у
закладі вищої освіти. Зазначено, що швидкі розробки винахідних технологій
змушуять заклади освіти їх ефективно інтегрувати в освітній процес.
Ключові слова: технології, контроль, моніторинг, знаннѐ, уміннѐ, англійська
мова, майбутній учитель, заклад вищої освіти.

Постановка проблеми. Останнім часом усе гостріше ставитьсѐ питаннѐ
про інтенсифікація навчально-виховного процесу й підвищеннѐ ѐкості
підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Державноя національноя
програмоя «Освіта» (Україна – ХХІ століттѐ) перед вищоя школоя
поставлено завданнѐ: поліпшити підготовку кваліфікованих спеціалістів –
інтелектуального та професійно компетентного потенціалу нації.
Суттювим фактором активізації навчально-пізнавальної діѐльності
студентів-майбутніх учителів іноземної мови ю забезпеченнѐ об’юктивної
контрольно-оцінявальної діѐльності, у ході ѐкої студент перевірѐю
досѐгненнѐ навчальних цілей, і викладач перевірѐю рівень засвоюннѐ
навчального матеріалу, забезпечую міцність знань, стимуляю діѐльність
студентів. Контроль в освітньому процесі дозволѐю будувати адаптивну
програму курсу та своючасно коригувати дії ѐк викладача, так і студентів у
процесі навчаннѐ. Найчастіше контроль і оціняваннѐ результатів досѐгнень
студентів відбуваютьсѐ лише за кінцевим результатом. При цьому, ѐк
правило, не беретьсѐ до уваги поточна діѐльність студента, рівень
формуваннѐ його знань і вмінь, робота студента протѐгом семестру. Тому
необхідно розглѐдати процес досѐгнень студентів від початку його
діѐльності до кінцевого результату згідно зі стандартом освіти.
Зазначимо, що длѐ контроля результатів оволодіннѐ навчальним
матеріалом з іноземної мови використовуять різні методи. Серед них – усне
опитуваннѐ, письмові контрольні роботи, виконаннѐ практичних робіт та інші.
Особливе місце займаять новітні технології контроля: тестовий контроль, модульно-рейтингові технології та програмовий контроль знань і вмінь.
Сучасні технології контроля сприѐять проведення більш
об’юктивного й ефективного контроля та оціняваннѐ знань і вмінь
студентів-майбутніх учителів з англійської мови, розвитку творчих
здібностей студентів педагогічних закладів вищої освіти, активізації
самостійної роботи студентів, створення основи длѐ диференціації
студентів за рівнем підготовки, даять можливість розвивати у студентів
навички самооцінки ѐкості та результатів власної роботи й формувати
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вміннѐ самоконтроля у професійній діѐльності, засвоюння матеріалу не
лише на рівні впізнаваннѐ та розуміннѐ, але й на рівні його застосуваннѐ.
Таким чином, актуальність обраної нами проблеми дослідженнѐ
поѐсняютьсѐ необхідністя осмисленнѐ того, що контроль навчальних
досѐгнень студентів-майбутніх учителів з англійської мови потребую
оптимального поюднаннѐ ѐк традиційних, так і інноваційних методів та форм
контроля, ѐкі стимуляять студентів до виѐвленнѐ активності й самостійності,
забезпечуять успішне засвоюннѐ ними програмного матеріалу.
Аналіз актуальних досліджень. Розв’ѐзаннѐ проблеми контроля
навчальних досѐгнень студентів залишаютьсѐ метоя і змістом науковопрактичної діѐльності сучасних педагогів, дослідників. Над проблемоя
контроля й оціняваннѐ знань, умінь і навичок працявали багато
науковців. Серед них а. А. Коменський, К. Д. Ушинський, І. а. Лернер,
А. М. Алексяк, Я. К. Бабанський, В. А. Онищук, І. П. Підласий, М. М. Фіцула
та інші. Однак, через багатоплановість та різноаспектність означена
проблема не підпадаю під просте й однозначне розв’ѐзаннѐ.
Мета статті полѐгаю у визначені сутності понѐттѐ «контроль» знань та
вмінь з англійської мови та дослідити інноваційні технології контроля знань
та вмінь з англійської мови в майбутніх учителів у закладі вищої освіти.
Методи дослідження: теоретичні: критичний аналіз вітчизнѐних та
іноземних педагогічних, методичних і лінгвістичних джерел з метоя
узагальненнѐ теоретичних аспектів із проблеми дослідженнѐ; вивченнѐ
досвіду викладачів щодо здійсненнѐ контроля знань та вмінь; емпіричні:
наукове спостереженнѐ за організаціюя освітнього процесу, аналіз
педагогічного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Академік А. Алексяк вважаю, що
«контроль навчальної роботи й оцінка знань студентів маю об’юктивний
ґрунт. Варто відмітити, що дію закономірний зв’ѐзок у ланцягу: мета
навчаннѐ → процес → результат → нова мета». Але длѐ того, щоб
педагогічно грамотно визначити нову мету, необхідно оцінити та
проаналізувати знаннѐ та вміннѐ студента-майбутнього вчителѐ й точно
знати, що вже досѐгнуто внаслідок професійної підготовки, а що потрібно
ще доопрацявати, вивчити й засвоїти (Алексяк, 1998).
Одним із шлѐхів підвищеннѐ ѐкості освіти ю підвищеннѐ ефективності
контроля знань. Здійсненнѐ контроля в освітньому процесі маю на меті
виѐвити ѐкість засвоюннѐ знань, вимірѐти її величину та присвоїти ѐкості
певну оцінку.
Зазначимо, що перевірка й оцінка знань студентів ю активним процесом. Викладач не лише пасивно реюструю фактичні знаннѐ студентів, а й впливаю на хід та результати всього освітнього процесу. Його завданнѐ – знайти
найефективніший засіб перевірки знань, щоб виѐвити досѐгненнѐ студентів та
стимулявати їх надалі оволодівати знаннѐми (Алексяк, 1998, с. 42).
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Функціональні знаннѐ майбутніх спеціалістів складні та багатогранні, їх
неможливо оцінити юдиним способом, а необхідно користуватисѐ різними
методами оцінки: усними й письмовими відповідѐми, спостереженнѐм і
оцінкоя роботи, ѐка виконуютьсѐ на занѐттѐх, навчальній, навчальновиробничій чи іншій практиці, об’юктивним тестуваннѐм з теми, розділу чи зі
всіюї дисципліни або ж комплексно зі спеціальності.
Одним із шлѐхів досѐгненнѐ мети ю тестовий контроль знань, ѐкий
може бути використаний викладачами та методистами закладів вищої
освіти під час розробки складової частини засобів діагностики рівнѐ
професійної підготовки студентів за результатами певних етапів навчаннѐ.
Незаперечно, що підвищеннѐ ѐкості навчаннѐ студентів безпосередньо
пов’ѐзане зі створеннѐм та послідовним використаннѐм системи тестового
контроля засвоюннѐ знань. Позначена проблема набуваю особливої
актуальності в наш час, коли здійсняютьсѐ інтеграціѐ української системи
вищої освіти до ювропейської університетської спільноти.
Одним із головних засобів діагностики рівнѐ освітньо-професійної
підготовки студентів-майбутніх учителів закладів вищої освіти ю тестовий
контроль. Тест (test) у перекладі з англійської – іспит, випробуваннѐ.
Тестуваннѐ або тестовий контроль – це процедура визначеннѐ рівнѐ
підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, фізичного та
розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших
ѐкостей особи за допомогоя системи спеціально підготовлених знань
(Рогова, 2010; Тарасова, 2009).
Класичним у педагогіці ю визначеннѐ К. Інгекампа: тестуваннѐ – це
метод педагогічної діагностики, за допомогоя ѐкого вибір поведінки, що
презентую передумови чи результати навчального процесу, повинен
максимально відповідати принципам зіставленнѐ, об’юктивності, надійності
та валідності вимірів, повинен пройти обробку й інтерпретація та бути
прийнѐтим длѐ застосуваннѐ в педагогічній практиці (Інгекамп, 1991).
Педагогічне тестуваннѐ представлене ѐк набір інструментів, що
дозволѐю забезпечити систематичний моніторинг та об’юктивне
оціняваннѐ ѐкості професійної підготовки студентів-майбутніх учителів
протѐгом усього освітнього процесу, визначеннѐ етапи проведеннѐ тестів,
а також способи та засоби коригуваннѐ навчальних результатів. Варто
врахувати систему критеріїв, ѐкі ю основним методом організації
педагогічного тестуваннѐ. Він складаютьсѐ з тестів специфічної форми,
певного змісту, зростаячих труднощів, створені з метоя підвищеннѐ ѐкості
(Andriesh, 2008). Тестовим називаютьсѐ завданнѐ (запитаннѐ, задача), длѐ
ѐкого може бути попередньо визначена (сформульована) юдино можлива
правильна відповідь. Така відповідь ю еталоном, з ѐким порівняять
відповідь випускника. Тест або контроляяча програма – сукупність
завдань, що використовуятьсѐ при тестовій перевірці (Інгекамп, 1991).
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Основноя відмінністя тесту від традиційної роботи ю те, що він
передбачаю виміряваннѐ. Тому оцінки за результатами тестуваннѐ
відрізнѐятьсѐ більшоя об’юктивністя, ѐка гарантуютьсѐ виміряваннѐм
кількісної інформації. Об’юктивність при використанні тестів також
гарантуютьсѐ безпристрастѐм викладача в цьому виді контроля знань, умінь
та навичок. Длѐ контроля сформованості тих чи інших умінь та навичок у
студентів у наш час найчастіше використовуятьсѐ тести таких різновидів:
1) тести множинного вибору (multiple choice) – тести, ѐкі містѐть певну
кількість альтернатив, тільки одна з ѐких ю вірноя;
2) перехресний вибір, установленнѐ відповідностей (matching technique);
3) тести на вибір вірної відповіді з двох запропонованих варіантів (true –
false);
4) техніка перестановки (rearranging technique);
5) тест відновленнѐ (cloze-test);
6) тест вільної відповіді (free response type)$
7) техніка «розсіченнѐ» тексту (slashed technique).
Відмітимо, що в системі закладів вищої освіти застосовуятьсѐ різні
види педагогічного тестуваннѐ знань та вмінь: вступне тестуваннѐ (на початку
навчаннѐ); поточне тестуваннѐ (під час навчаннѐ), граничне тестуваннѐ (післѐ
завершеннѐ теми), підсумкове тестуваннѐ (післѐ завершеннѐ теми), запізніле
тестуваннѐ (контроль «залишкових» знань через деѐкий час післѐ вивченнѐ
теми або курсу). Тести, ѐкі використовуятьсѐ длѐ роботи зі студентамимайбутніми вчителѐми закладів вищої освіти, маять за мету контроль знань і
вклячаять: перехресний вибір (вибір пар з двох блоків та функцій);
альтернативний вибір (вибір одніюї відповіді із запропонованих);
багаторазовий вибір (вибір одної відповіді із запропонованих трьохчотирьох); упорѐдкуваннѐ (складаннѐ зв’ѐзаного тексту фрагментованих
абзаців, речень, розміщеннѐ їх у логічній послідовності або реченні слів);
висновок/закінченнѐ (вільна відповідь або формуляваннѐ власне
оціняваннѐ студента); заміна/підміна певних слів, фраз, дат тощо;
трансформаціѐ запропоновані вирази, реченнѐ тощо; відповіді на запитаннѐ;
близький тест (реконструкціѐ пропущених слів у тексті), такий тест може
ґрунтуватисѐ на множинному виборі або його взагалі не може бути.
Нижче наводѐтьсѐ приклади тестових завдань, що використовуятьсѐ
длѐ визначеннѐ рівнѐ володіннѐ майбутніми учителѐми вміннѐми
іншомовного мовленнѐ.
1. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь читаннѐ.
Інструкціѐ. Вибери слово, ѐке відповідаю на запитаннѐ в дужках. На
бланку длѐ відповідей порѐд із номером завданнѐ запиши літеру обраного
варіанта відповіді. Подача матеріалу. Десѐть окремих речень. Наприклад:
1. The letter came /when?/
A. fast;
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B. yesterday;
C. back;
D. good.
Очікувана відповідь. Вербальна, вибіркова (множинний вибір).
2. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь аудіяваннѐ/читаннѐ.
Інструкціѐ. Послухай/прочитай текст і на бланку длѐ відповідей
запиши літери, ѐкими позначені подані малянки, у тій послідовності, що
відповідаю подіѐм, описаним у тексті. Подача матеріалу. Друкований текст
або фонограма, серіѐ малянків, позначених літерами A, B, C, D.
Очікувана відповідь. Невербальна, вибіркова (множинний вибір).
3. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь читаннѐ.
Інструкціѐ. Вибери правильний варіант заповненнѐ пропуску в
реченні. На бланку длѐ відповідей обведи кружком літеру обраного
варіанта. Подача матеріалу. Окремі реченнѐ, наприклад:
1. The Moon and stars help birds_________.
A. to see each other.
B. to find their way.
C. to find some food.
D. to eat in darkness.
Очікувана відповідь. Вербальна, вибіркова (множинний вибір).
4. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь читаннѐ. Інструкціѐ. Вибери
реченнѐ, ѐке відповідаю змісту малянка. На бланку длѐ відповідей обведи
кружком літеру обраного варіанта. Подача матеріалу. Малянок, на ѐкому
зображено двох дівчат, що розмовлѐять; до малянка – окремі реченнѐ,
наприклад:
A. The girls are watching TV.
B. The girls are talking.
Очікувана відповідь. Вербальна, вибіркова (альтернативний вибір).
5. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь читаннѐ.
Інструкціѐ. Заповни пропуски в реченнѐх тексту. Варіанти відповідей
подаятьсѐ післѐ тексту. На бланку длѐ відповідей порѐд із номером
пропуску запиши відповідну літеру обраного слова. Текст з пропущеними
словами, місце ѐких позначаютьсѐ цифроя. Наприклад:
Two little/1/often play with their/2/. They want/3/the doll’s clothes. The
girls go to the /4/ and wash them. When the clothes are clean and dry
they/5/them on dolls.
a. to wash; b. bathroom; c. put; d. dolls; e. girls. Очікувана відповідь.
Вербальна, вибіркова (клоуз-тест).
6. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь аудіяваннѐ/читаннѐ.
Інструкціѐ. Прочитай/послухай текст і визнач, ким працяю батько
дівчинки. На бланку длѐ відповідей порѐд із номером завданнѐ запиши
назву ціюї професії. Подача матеріалу. Друкований текст або фонограма.
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Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (напівпродукована),
окреме слово.
7. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь читаннѐ/аудіяваннѐ.
Інструкціѐ. Прочитай/послухай текст і сформуляй основну ідея
тексту в 2-3 коротких реченнѐх; запиши їх у бланку длѐ відповідей порѐд з
номером завданнѐ.
Подача матеріалу. Друкований текст або фонограма.
Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (продукована), текст.
8. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь читаннѐ/аудіяваннѐ.
Інструкціѐ. Прочитай/послухай текст і сформуляй основну ідея
тексту в 2-3 коротких реченнѐх; запиши їх у бланку длѐ відповідей порѐд із
номером завданнѐ. Подача матеріалу. Друкований текст або фонограма.
Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (продукована), текст.
9. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь письма.
Інструкціѐ. You had lots of problems last week and now you are writing a
letter to your friend from Canada. Tell in the letter about the last week events
using your diary notes. Write the letter (100 words) in your answer sheet.
Подача матеріалу.
Monday: TV-set broke down - no films, no news!
Tuesday: No buses till 9 o’clock. Late to school.
Wednesday: O.K.!
Thursday: Cat disappeared.
Friday: Test in mathematics – very difficult1
Saturday: Nick’s birthday party!
Зразок виконаннѐ: «Dear Robert, I had lots of problems last week. My
TV-set broke down and I couldn’t watch neither films nor news....»
Очікувана відповідь. Вербальна, конструйована (продукована), текст.
10. Тестове завданнѐ длѐ контроля вмінь аудіяваннѐ з опороя на
схему.
Інструкціѐ. Послухай розмову двох дівчат, одна з ѐких збираютьсѐ
зробити покупки в кількох магазинах, позначених на цій схемі. На бланку длѐ
відповідей запиши назву магазину порѐд із номером, ѐким магазин
позначений на схемі. Подача матеріалу. Текст-діалог у запису на фонограмі,
список покупок, схема вулиць з позначеннѐм магазинів. Очікувана відповідь.
Вербальна, конструйована (напівпродукована), окремі слова.
Зазначимо, у процесі складаннѐ тесту завданнѐ відбираятьсѐ та
впорѐдковуятьсѐ в залежності від призначеннѐ означеного тесту. ак правило,
комплекс завдань вклячаю тести длѐ визначеннѐ сформованості
комунікативної компетенції з усіх видів мовленнювої діѐльності (говорінні,
аудіяванні, читанні, письмі). Додатково можуть вклячатисѐ тести на
перевірку володіннѐ лексичними, граматичними, орфографічними
навичками та ін.
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Результати, отримані під час тестуваннѐ, підлѐгаять кількісному
підрахунку, на основі ѐкого виставлѐютьсѐ оцінка успішності учнів в оволодінні
іншомовноя мовленнювоя діѐльністя (Тарасова, 2009; Рогова, 2010). Длѐ
цього кожне тестове завданнѐ спочатку оціняютьсѐ в балах. Бали можуть
нараховуватисѐ за кількість правильних відповідей шлѐхом порівнѐннѐ
відповідей з клячем (при вибіркових або конструйованих відповідѐх) або
відповідно до певних характеристик ѐкості мовленнѐ за критеріюм.
Такими критеріѐми можуть бути, наприклад, лексична та граматична
правильність усного або писемного висловляваннѐ, відповідність ситуації
спілкуваннѐ, різноманітність застосованих мовних засобів, швидкість
мовленнѐ та ін. За наѐвність кожної з подібних характеристик мовленнѐ
тестований отримую певну кількість балів. Кількість і види характеристик,
ѐкі оціняятьсѐ, можуть варіяватисѐ, оскільки зумовляятьсѐ цілѐми
тестуваннѐ, етапом навчаннѐ тощо.
Отримане число балів співвідноситьсѐ зі шкалоя оцінок. Наприклад,
увесь тест вклячаю 50 завдань. Кожне завданнѐ «важить» 2 бали.
Максимальна кількість набраних балів становитиме число 100 (50x2=100).
Слід зауважити, що 100-бальна рангова шкала ю найбільш гнучкоя. Щоб
отримати «бали» за одне завданнѐ, можна число 100 розділити на
кількість завдань і одержати кількість балів за одне завданнѐ. Длѐ
виведеннѐ оцінки успішності виконаннѐ тесту можна скористатисѐ такоя
шкалоя: 100 % правильних відповідей дорівняю оцінці «5»; 99 %–80 % –
«4», 79 %–60 % – «3», 59 %–30 % – «2», нижче 30 % – «1».
Варто зауважити, що технологіѐ контроля базуютьсѐ на впровадженні
компетентнісних завдань в освітній процес закладів вищої освіти. З ціюя
метоя розроблено матеріали длѐ перевірки знань та вмінь із кожної теми.
Крім того, застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій маю багато
переваг в оціняванні знань та вмінь майбутніх учителів з іноземної мови в
закладі вищої освіти. Комп’ятеризовані тести маять багато переваг –
швидкість у виконанні, доцільно обраний час, ефективність оціняваннѐ,
менше логістичне навантаженнѐ. Водночас, комп’ятеризовані тести не
маять інтерактивного характеру та лядино-центрованого підходу.
Зазначимо, що практично всі заклади вищої освіти переосмисляять та
реорганізовуять підготовку майбутніх учителів з використаннѐм технологій із
метоя вдосконаленнѐ навчаннѐ в авдиторії. Заклади вищої освіти шукаять
нові стратегії підтримки інтеграції технологічного процесу, оскільки ю
лідерами та моделѐми длѐ використаннѐ технологій. Програми контроля
знань та вмінь майбутніх учителів призначені не лише надати професійну та
галузеву експертизу навчаннѐ, а й бачити інтеграція технологій в освітній
процес. Отже, «… упровадженнѐ контроля з використаннѐм технологій у
навчальну програму сприѐтиме ефективному розвитку знань та умінь
майбутніх учителів» (Vannatta & Beyerbach, 2000, с. 132).
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Безперечно, заклади вищої освіти докладаять великих зусиль длѐ
подоланнѐ перешкод, поставлених інформаційно-комунікаційними
технологіѐми (ІКТ) під час застосуваннѐ в авдиторії. Багато досліджень були
здійснені з метоя пошуку правильних шлѐхів ефективної інтеграції, кожен
з ѐких указував на різні змінні, що впливаять на процес інтеграції. Серед
цих змінних – відсутність професіоналів моделяваннѐ ролей, через
недостатня технічну компетентність професорсько-викладацького складу
закладу вищої освіти, ѐка відіграю важливу роль в ефективності здійсненнѐ
освітнього процесу майбутніх учителів у закладі вищої освіти (Odabasi,
2000; Hadley et al., 2002).
Тестуваннѐ створяю великі можливості длѐ організації в навчанні
іноземної мови у закладах вищої освіти ефективного та ѐкісного контроля,
ѐкий, разом із іншими складниками процесу навчаннѐ, може забезпечити
успішне досѐгненнѐ цілей навчаннѐ.
Висновки. Отже, впровадженнѐ новітніх методів контроля –
необхідна умова ефективного оціняваннѐ знань та вмінь з англійської
мови в закладі вищої освіти, але давно розроблені та апробовані методи
контроля (усне опитуваннѐ й письмова контрольна робота) повинні
співіснувати з сучасними (рейтинговий, комп’ятерний і тестовий
контроль). Тестуваннѐ та оціняваннѐ займаю головну роль у навчанні та
вивченні англійської мови в закладі вищої освіти. Ми можемо проводити
різні види тестуваннѐ, щоб отримати відомості про знаннѐ та вміннѐ
майбутніх учителів з англійської мови. Післѐ тесту зроблено стандартне
оціняваннѐ, що покаже рівень продуктивності майбутніх учителів у закладі
вищої освіти. У процесі оцінки мовних навичок ми можемо виѐвити
проблеми майбутніх учителів у навчанні. Оціняваннѐ – це систематичний
збір інформації длѐ прийнѐттѐ рішень. У більшості закладів освіти існую
внутрішню й зовнішню оціняваннѐ. Підсумовуячи, студенти, викладачі та
керівництво можуть використовувати оціночну інформація лише длѐ
покращеннѐ навчаннѐ: зібрана ѐкісна інформаціѐ, ѐка справедливо
відображаю те, що ю навчальним фоном; проаналізована інформаціѐ точно
визначаю досѐгненнѐ майбутніх учителів з іноземної мови; правильна
інтерпретаціѐ інформації повідомлѐю про досѐгненнѐ майбутніх учителів та
визначаю їх наступні кроки навчаннѐ; переглѐд інформації длѐ оцінки та
змін навчальних програм. Особливе місце серед методів контроля займаю
тестуваннѐ – науково обґрунтована система тестових завдань, валідних за
змістом і різних за складністя. Тестовий контроль повинен бути
об’юктивним та давати відомості про результати процесу навчаннѐ.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в
поглибленому методичному дослідженні технології оціняваннѐ знань та
вмінь майбутніх учителів з англійської мови в закладі вищої освіти.
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РЕЗЮМЕ
Гаврилюк Елена. Технологии контролѐ знаний и умений с английского ѐзыка у
будущих учителей в высших учебных заведений.
В статье определена сущность понѐтиѐ «контроль» знаний по английскому
ѐзыку; исследованы инновационные технологии контролѐ знаний и умений по
английскому ѐзыку у будущих учителей высших учебных заведений. Подчеркиваетсѐ,
что тестовые технологии заслуживаят особого вниманиѐ, ведь это эффективный
способ проверки уровнѐ знаний студентов-будущих учителей в заведении высшего
образованиѐ. Представлены предложениѐ по решения проблемы качества контролѐ
знаний будущих учителей. В статье рассмотрен вопрос о педагогической
технологии и технологии оценки. Показана роль оценки в эффективности
образовательного процесса. Рассмотрены различные толкованиѐ понѐтиѐ
«педагогическаѐ технологиѐ». Сделан вывод о существуящих изменениѐх в оценке
знаний студентов-будущих учителей в заведении высшего образованиѐ. Отмечено,
что быстрые разработки технологий заставлѐят учебные заведениѐ эффективно
интегрировать в образовательный процесс.
Ключевые слова: технологии, контроль, мониторинг, знаниѐ, умениѐ,
английский ѐзык, будущий учитель, учреждение высшего образованиѐ.

SUMMARY
Havrylyuk Olena. Assessment technologies of future teachers’ knowledge and ability
of English in the higher educational establishment.
The system of the future teachers’ training to professional activity in the higher
education institutions is theoretically grounded in the article. Effective management of the
educational process is impossible without sustained feedback, through which the teacher

164

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)
receives information about the level of mastering theoretical material, about the students’
knowledge and skills. This is how the managerial control function is implemented – on the
basis of the information obtained, the teacher adjusts further work to find out if the training
goal has been reached at a certain stage.
Assessment is an integral and essential part of all good teaching. Unless teachers
have awareness of their students’ progress, decisions about appropriate strategies for
developing learning cannot be made. This assessment is usually carried out on an informal
basis, with the teacher noting that students who have failed to reach expected levels of
attainment will require additional learning to bring them up to scratch. Such assessments,
which are largely based on criteria laid down in the curriculum, may be derived from
observation of the students’ work, from results of class tests and examinations, or perhaps
from outcomes of statutory assessments such as Standardized Achievement Tests (SATs). This
article attempts to look at the importance of classroom assessment and evaluation
advantages. Testing in education and psychology is an attempt to measure a person’s
knowledge, intelligence in a systematic way. A major concern of teaching English language
for teachers has been assessing and evaluating student’s progress during their courses of
study as well as their classroom achievements.
In this digital era, ICT use in the classroom is important for giving students
opportunities to learn and apply the required 21st century skills. Hence studying the issues
and challenges related to ICT use in teaching and learning can assist teachers in overcoming
the obstacles and become successful technology users. The aim of this literature review is to
examine the evidence around the claims made for the shift towards computer-based
assessment (CBA) in educational settings.
Key words: technology, control, monitoring, knowledge, ability, English, future
teacher, institution of higher education.

УДК 378.016:373.3:379.8
Ольга Гончарук
Східноювропейський національний
університет імені Лесі Українки
ОRCID ID 0000-0001-8463-7401
DOI 10.24139/2312-5993/2019.09/165-177
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЮВОЇ ДІаЛЬНОСТІ УЧНІВ
У статті представлено модель системи професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллѐ учнів ѐк теоретично-описове
узагальненнѐ фундаментальних компонентів цілісного процесу професійної
підготовки, спрѐмованого на формуваннѐ в студентів мотиваційного, когнітивного,
діѐльнісного, ціннісного та рефлексивного компонентів готовності до організації
дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів. Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні
моделі системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації
дозвіллювої діѐльності учнів. У процесі наукового пошуку використано методи
аналізу, синтезу, узагальненнѐ, систематизації, умовисновків та моделяваннѐ.
Розроблена й охарактеризована модель системи підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів
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підпорѐдкована меті, передбачаю поюднаннѐ методологічно-цільового, змістовопроцесуального та моніторинго-результативного блоків, ѐкі тісно взаюмозв’ѐзані
між собоя та реалізаціѐ ѐких спрѐмована на досѐгненнѐ ефективного результату.
Методологічно-цільовий блок моделі представлено її головноя метоя,
методологічними підходами та принципами. Змістово-процесуальний – вклячаю
визначений зміст тих компетенцій організації дозвіллѐ молодших школѐрів з
методами й формами їх засвоюннѐ, ѐкі в найбільшій мірі забезпечать сформованість
творчого рівнѐ готовності фахівцѐ. Моніторингово-результативна складова блоку
передбачала визначеннѐ змісту кожного з компонентів готовності, розробки
критеріїв, показників оцінки та рівнів сформованості в студентів
компетентностей організовувати дозвіллюву діѐльність з молодшими школѐрами.
Ключові слова: модель, система, дозвіллюва діѐльність, підготовка вчителів
початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності учнів, модель системи
підготовки вчителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності
молодших школѐрів, компоненти моделі системи, методологічні підходи, принципи
підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллѐ, педагогічні умови підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллѐ.

Постановка проблеми. Сучасний етап розбудови системи вищої
освiти, відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» (від
01.07.2014 № 1556-VII) ставить на порѐдок денний формуваннѐ нової
генерації освітѐн із високим рiвнем професіоналізму, загальної культури,
творчим стилем аналітичного мисленнѐ, з власноя суб’юктноя позиціюя
щодо проведеннѐ власного дозвіллѐ та організації дозвіллѐ інших.
Особливо актуалізуятьсѐ проблеми підготовки вчителів початкової школи,
ѐкі, в майбутньому, упроваджуватимуть у практику концептуальні основи
нової української школи.
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до
організації дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів в Україні ґрунтуютьсѐ на
положеннѐх Закону України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014),
Концепції нової української школи (2017), Указу Президента України «Про
Національну стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
(№ 344, 2013) та ін. Проте, відсутність у науковому обігу моделі системи
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації
дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів спонукало нас до визначеннѐ її
компонентів та наукового обґрунтуваннѐ з врахуваннѐм стану дозвіллювої
діѐльності молодших школѐрів в умовах сьогоденнѐ, вимог до професійної
підготовки вчителѐ початкової школи в контексті реформуваннѐ сучасної
освіти, авторських поглѐдів на мету, завданнѐ, зміст, форми та методи
професійної підготовки студентів до організації дозвіллѐ молодших школѐрів.
Аналіз актуальних досліджень. Проблеми професійної підготовки
вчителів початкової школи аналізуять у своїх наукових доробках О. Буднік,
Л. Гусак, О. Комар, Л. Коваль, З. Онишків, О. Савченко, М. Федоренко та ін.
Теоретичне обґрунтуваннѐ необхідності вивченнѐ особливостей розвитку
особистості засобами дозвіллювої діѐльності здійснили О. Гончарова, О. Диба,
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Я. Клейберг, Г. Колик, Я. Моздокова, А. Фатов, С. Цяляпа та ін. Питаннѐ
підготовки фахівців до організації дозвіллѐ розглѐдали В. Балахтар,
І. Каташинська, І. Сидор та ін. У контексті порушеної проблеми актуальним ю
визначеннѐ та обґрунтуваннѐ моделі системи професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності
молодших школѐрів.
Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні моделі системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності учнів.
Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальненнѐ, систематизаціѐ,
умовисновки, моделяваннѐ.
Виклад основного матеріалу. На ідеї моделяваннѐ ґрунтуютьсѐ будьѐкий метод наукового дослідженнѐ, ѐк теоретичний (при ѐкому
використовуятьсѐ різного роду знакові, абстрактні моделі), так і
експериментальний (ѐк предметні моделі) (Глоссарий современного
образованиѐ, 2014). Понѐттѐ «модель» (від лат. modulus – міра, мірило чи
зразок) – це об’юкт, що заміщую оригінал і розкриваю найважливіші риси і
властивості оригіналу длѐ певного дослідженнѐ, його мети за обраної
системи гіпотез (Вітлінський, 2005). За визначеннѐм а. Неуйміна, узагальнена
модель – це створяваний з метоя одержаннѐ і (або) збереженнѐ інформації
специфічний об’юкт (у формі усвідомляваного образу, опису знаковими
засобами або матеріальноя системоя), ѐкий відбиваю ѐкості, характеристики
і зв’ѐзки об’юкту оригіналу будь-ѐкої природи, суттюві длѐ поставленої задачі
(Неуймин, 1984, с. 44). С. Сисоюва модель називаю інструментом пізнаннѐ,
засобом інтерпретації та поѐсненнѐ ѐвищ реальності (Сисоюва, 2011). У своя
чергу, К. Інгенкамп модель визначаю ѐк цілісну систему, кожен із компонентів
ѐкої спрѐмований на реалізація поставленої мети, пошук новизни в реалізації
ціюї системи (Інгенкамп, 1991, с. 99). Тобто, з визначеннѐ К. Інгекампа
випливаю, що модель і ю системоя.
Длѐ нашого дослідженнѐ цінними ю думки О. Мірошниченко, ѐка
визначаю модель ѐк описовий аналог діѐльності, що у формалізованих
конструкціѐх відображаю її найважливіші характеристики (Мірошниченко,
1999, с. 89-90). Причому нова інформаціѐ про досліджуваний об’юкт
виникаю на всіх етапах конструяваннѐ моделі: у процесі емпіричного
дослідженнѐ об’юкта, у структурі самої моделі, що створяю елементи
новизни в силу особливої презентації набутих знань про об’юкт, ѐк
результат подальшого мисленнювого експерименту. Уже моделяваннѐ
трактуютьсѐ ѐк процес опосередкованого пізнаннѐ та перетвореннѐ
дійсності, у ѐкому об’юкт-оригінал перебуваю в певній відповідності з
об’юктом-моделля (модель здатна замінявати об’юкт-оригінал на певних
етапах пізнавального процесу) (Сисоюва, 2011).
Длѐ нас важливим ю обґрунтуваннѐ моделі системи підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності
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молодших школѐрів. З оглѐду на це, звернемосѐ до трактуваннѐ понѐттѐ
системи. У педагогіці під системоя розуміютьсѐ сукупність компонентів, що
складаютьсѐ з елементів, частин, пов’ѐзаних між собоя та таких, що
утворяять нову ѐкісну юдність (Большой энциклопедический словарь,
1998). Серед основних характеристик системи можемо визначити: стан,
рух, розвиток, динаміка, функції, через ѐкі вона вклячаютьсѐ в більш
складні системи (Сидоркин, 1969, с. 4).
Длѐ розглѐду моделі системи професійної підготовки студентів цінним ю
розглѐд понѐттѐ педагогічної системи в інтерпретації Т. Шамової (Шамова,
2002), ѐка її трактую ѐк соціально зумовлену цілісність учасників педагогічного
процесу (у контексті нашого дослідженнѐ – це професорсько-викладацький
склад та студенти закладу вищої освіти), ѐкі взаюмодіять між собоя,
навколишнім середовищем і його духовними й матеріальними цінностѐми на
основі співпраці, спрѐмованої на формуваннѐ та розвиток особистості
майбутнього фахівцѐ. Саме такий підхід сприѐю розглѐду процесу професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи ѐк самостійної системи та,
водночас, ѐк засобу забезпеченнѐ зв’ѐзків у більш складній педагогічній
системі – середовища закладу вищої освіти.
Моделяячи систему професійної підготовки студентів до організації
дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів враховуюмо основні властивості
системи, а саме її цілеспрѐмованість, цілісність, структурність, іюрархічність,
множинність, взаюмопов’ѐзаність, зв’ѐзок із середовищем, відкритість,
динамічність, інваріантність, розвиток за висхідноя спіралля (Савченко, 2004;
Унтілова, 2004). Тому модель системи професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллѐ учнів представимо ѐк
теоретичне узагальненнѐ та схематичне відтвореннѐ фундаментальних
компонентів цілісного процесу професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи, спрѐмованого на формуваннѐ в них мотиваційного,
когнітивного, діѐльнісного, ціннісного та рефлексивного компонентів
готовності до організації дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів. У
дослідженні модель системи професійної підготовки студентів до організації
дозвіллѐ учнів ѐвлѐю собоя сукупність складових професійної підготовки, ѐкі
пов’ѐзані між собоя та утворяять нову ѐкісну юдність організації навчальної,
виховної, науково-дослідної та практичної діѐльності, вкляченнѐ в ѐку
студентів за цілеспрѐмовано розробленоя технологіюя та з дотриманнѐм
визначених педагогічних вимог, сприѐтиме ефективному формування в
майбутніх учителів початкової школи готовності конструктивно організовувати
дозвіллюву діѐльність дітей.
У ході аналізу спроектованої системи нами закцентовано увагу на тому,
що вона маю не лише забезпечувати контроль за процесом особистісного й
професійного становленнѐ вчителѐ початкової школи ѐк професіонала в
контексті організації дозвіллѐ учнів, а й створявати можливості длѐ активного
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втручаннѐ в хід підготовки майбутніх учителів початкової школи з метоя
корекції та підсиленнѐ ефективності формуваннѐ відповідних компонентів
готовності.
На основі теоретичного аналізу проблеми підготовка майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності молодших
школѐрів нами розглѐдаютьсѐ ѐк цілеспрѐмований, складний та
комплексний процес навчальної, виховної, науково-дослідної та
практичної підготовки студентів, спрѐмований на формуваннѐ в них
мотиваційного, когнітивного, діѐльнісного, ціннісного та рефлексивного
компонентів готовності організовувати дозвіллюву діѐльність на основі
врахуваннѐ психологічних та індивідуальних особливостей учнів початкової
школи та специфіки організації дозвіллювої діѐльності в цьому віці.
У процесі проектуваннѐ моделі системи професійної підготовки нами
враховувавсѐ вплив суб’юктів, ѐкі реалізовували визначену мету й завданнѐ,
на всі компоненти системи; у конструяванні змісту виходили з інтересів та
вітагенного досвіду суб’юктів взаюмодії; при виборі методів, форм та засобів
підготовки студентів прагнули надавати пріоритет таким, ѐкі сприѐять
суб’юктному зростання фахівцѐ; забезпечували суб’юкт-суб’юктних характер
взаюмодії в ході реалізації змісту професійної підготовки, а при оціняванні
готовності майбутнього вчителѐ до організації дозвіллювої діѐльності учнів
зважали на рівень сформованості його творчої суб’юктності ѐк провідної
характеристики готовності. На нашу думку, длѐ ефективного виконаннѐ
професійних функцій з організації дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів
майбутньому вчителя початкової школи необхідний творчий рівень
готовності, ѐкого можна досѐгнути, поюднуячи й цілеспрѐмовано
організовуячи аудиторну та позааудиторну роботу, за умови активної позиції
кожного студента у власному професійному становленні.
Модель системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до
організації дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів нами подана ѐк
конструктивна технологіѐ організації професійної підготовки студентів у
закладі вищої освіти, що розглѐдаютьсѐ ѐк цілісна система, ѐка передбачаю
юдність методологічно-цільового, змістово-процесуального та моніторингорезультативного блоків.
Методологічно-цільовий блок моделі представлено її головноя
метоя, ѐка прогнозую кінцевий результат – творчий рівень готовності
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності
молодших школѐрів. Конкретизуюмо мету чітко визначеними завданнѐми:
стимуляваннѐ в студентів внутрішньої мотивації до оволодіннѐ системоя
загальних та клячових компетентностей організації дозвіллювої діѐльності
учнів; формуваннѐ в майбутніх фахівців потреби в засвоюнні професійних
цінностей та усвідомленнѐ ними готовності до організації дозвіллювої
діѐльності молодших школѐрів ѐк особистісної і професійної цінності;
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формуваннѐ творчої комунікативно-активної особистості фахівцѐ, здатного
швидко адаптуватисѐ до складних умов реального професійного
середовища;
формуваннѐ
здатностей
здійснявати
самоаналіз,
саморегулѐція та самоактуалізація, саморозвиток, необхідних длѐ
розвитку творчої суб’юктності в організації дозвіллювої діѐльності дітей.
Методологічно-цільовий блок також представлено методологічними
підходами, ѐкі спрѐмовуять систему професійної підготовки студентів до
організації дозвіллювої діѐльності учнів початкової школи на досѐгненнѐ
означеної мети. У нашому дослідженні система підготовки майбутнього
вчителѐ початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності учнів
ґрунтуютьсѐ на положеннѐх акмеологічного, культурологічного, комунікативного, аксіологічного, компетентнісного та суб’юктно-діѐльнісного підходів,
ѐкі створили підґрунтѐ длѐ розробки принципів функціонуваннѐ системи.
З метоя вдосконаленнѐ системи професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності молодших
школѐрів нами визначено ті педагогічні принципи, ѐкі більшоя міроя
сприѐли ефективності цього процесу, і тим самим забезпечували підвищеннѐ
ѐкості фахової підготовки студентів. Серед пріоритетних нами визначено:
ініціативності й творчості в формуванні клячових компетентностей організації
дозвіллѐ молодших школѐрів, суб’юкт-суб’юктної зоріюнтованості професійної
підготовки, активності й самостійності, моделяваннѐ умов і змісту майбутньої
професійної діѐльності.
Систему професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи
нами визначено ѐк дуалістичний процес: з одного боку – соціальний,
оскільки допомагаю майбутньому фахівцеві адаптуватисѐ у професійній
сфері та взаюмодіѐти в різних життювих ситуаціѐх за межами освітнього
процесу, з іншого – індивідуальний, оскільки спрѐмовуютьсѐ на
формуваннѐ особистості студента, його активної громадської та
професійної позиції, розвиток і реалізація творчого особистісного
потенціалу. З оглѐду на це, компонентами моделі системи професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої
діѐльності з молодшими школѐрами ю тісний зв’ѐзок аудиторної та
позааудиторної (виховної, науково-дослідної та практичної підготовки)
роботи в реалізації цього процесу його суб’юктами.
Наступний блок моделі – змістово-процесуальний – вклячаю
визначений зміст тих компетенцій організації дозвіллѐ молодших школѐрів з
методами й формами їх засвоюннѐ, ѐкі найбільшоя міроя забезпечать
сформованість творчого рівнѐ готовності фахівцѐ. Цей компонент моделі
нами вибудовувавсѐ з урахуваннѐм, насамперед, специфіки професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів, особливостей педагогічного
середовища в початковій школі, психофізіологічного розвитку молодших
школѐрів, стану розвитку дозвіллювої діѐльності та її специфіки на сучасному
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етапі, теоретичних здобутків дослідників теорії дозвіллѐ, вітчизнѐного й
зарубіжного досвіду культурно-дозвіллювої підготовки тощо.
Змістово-процесуальний блок моделі системи професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності
молодших школѐрів представлений:
– програмоя курсу «Організаціѐ дозвіллювої діѐльності молодших
школѐрів»;
– програмоя роботи студентського клубу «Цікаве дозвіллѐ
молодших школѐрів»;
– організаціюя науково-дослідницької роботи студентів (діѐльність
проблемної групи «Умови успішної організації дозвіллювої діѐльності
молодших школѐрів», залученнѐ до наукових гуртків, студентських наукових
товариств, виступів на конференціѐх, семінарах, проведеннѐ арфестів),
пов’ѐзаної з дослідженнѐм проблеми організації дозвіллѐ в початковій школі;
– системоя завдань різних видів виробничої практики майбутніх
учителів початкової школи, спрѐмованих на формуваннѐ мотиваційного,
когнітивного, діѐльнісного, ціннісного та рефлексивного компонентів
готовності до організації дозвіллѐ молодших школѐрів;
– підбором інтерактивних форм та методів професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи, ѐкі забезпечували проѐв їхньої
суб’юктності, суб’юктної позиції в змодельованому професійному
середовищі початкової школи з організації дозвіллѐ молодших школѐрів.
Засвоюннѐ змісту професійної підготовки до організації дозвіллювої
діѐльності молодших школѐрів здійсняютьсѐ в спеціально змодельованому
середовищі закладу вищої освіти протѐгом усього періоду навчаннѐ й маю
динамічний характер. Нами відзначено, що змістова складова моделі
професійної діѐльності студента характеризуютьсѐ обсѐгом знань, їх
глибиноя, системністя, стилем мисленнѐ. Професійні знаннѐ подаятьсѐ ѐк
відомості про сутність та структуру організації дозвіллювої діѐльності
молодших школѐрів, види, типи, форми дозвіллѐ. ак критеріальні показники
виділѐятьсѐ теоретичні знаннѐ про особливості використаннѐ різних видів,
типів, форм організації дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів з
урахуваннѐм психолого-педагогічних особливостей учнів початкової школи.
Зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до
організації дозвіллѐ дітей ми визначали з урахуваннѐм вимог суспільства,
тобто передбачали потребу в обсѐзі сучасної інформації, ѐка необхідна длѐ
педагогічної полісуб’юктної діѐльності фахівцѐ в контексті організації
дозвіллювої діѐльності дітей, щоб ѐкомога повніше забезпечити його
спроможність відповідати вимогам нової української школи та потребам
культурно-інформаційного суспільства.
У ході засвоюннѐ змісту професійної підготовки до організації
дозвіллювої діѐльності учнів початкової школи забезпечуваласѐ
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полісуб’юктність взаюмодії в системах: викладач – студент; студент –
студент; викладач – студент – студент; студент – викладач – студент.
Упровадженнѐ програми навчального курсу «Організаціѐ дозвіллювої
діѐльності молодших школѐрів» та роботи студентського клубу «Цікаве
дозвіллѐ молодших школѐрів» переконливо доводить, що доцільними в
процесі формуваннѐ в студентів клячових компетентностей організації
дозвіллювої діѐльості молодших школѐрів ю методи та форми, спрѐмовані
на розвиток мисленнѐ студентів, умінь висловлявати й доводити власну
суб’юктну позиція з питань організації дозвіллювої діѐльності молодших
школѐрів, тобто інтерактивні.
Цікавими та змістовними формами стали лекціѐ-діалог (діалог з
аудиторіюя), лекціѐ з паузами, лекціѐ-діалог та лекціѐ-диспут та ін. Серед
методів, спрѐмованих на досѐгненнѐ розуміннѐ й гармонії у стосунках з
лядьми нами використано методи: «рольової гармонізації», сутність ѐкого
полѐгала в організації процесу пізнаннѐ на основі гармонійної ролі (ролі
реалізації різних форм дозвіллювої діѐльності, ѐкі доповняять одна одну в
змодельованих у процесі професійної підготовки ситуаціѐх) партнера
взаюмодії; уѐвленнѐ майбутніх учителів початкової школи про рольову
гармонізація в сфері дозвіллѐ формуятьсѐ за допомогоя аналітичного
розбору їх реальної поведінки та поведінки інших суб’юктів аналізованих
професійних дозвіллювих ситуацій; метод «золотої середини» – це метод
довірливої комунікації в процесі організації дозвіллювої діѐльності, ѐкий
ґрунтуютьсѐ на пошуку й утриманні образу розуміннѐ іншої лядини. Образ
розуміннѐ (золота середина) складаютьсѐ зі знаннѐ, довіри, співчуттѐ, півдії,
що виѐвлѐютьсѐ стосовно інших партнерів взаюмодії в дозвіллювій діѐльності;
«зміняячої тактики» – метод, ѐкий ураховував суб’юктні комунікативнодозвіллюві особливості учасників взаюмодії (Дубасеняк, 2009).
Одним із діювих методів у системі професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи організовувати дозвіллюву діѐльність дітей став
кейс-метод, сутність ѐкого полѐгала в тому, що студенти осмисляять
реальну життюву ситуація власної дозвіллювої діѐльності, у ѐкій одночасно
присутньоя ю конкретна практична проблема, вирішеннѐ ѐкої вимагаю
застосуваннѐ системи сформованих компетенцій і вітагенного досвіду. У
ході застосуваннѐ саме цього методу викладач стимулявав пізнавальну
активність майбутніх класоводів, розвивав їхні суб’юктні ѐкості, а також
створявав проблему, ѐка мотивувала їх до здійсненнѐ самостійного
вибору та пошуку оптимальних рішень у виборі, підходу до організації і
проведеннѐ дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів.
З метоя формуваннѐ в студентів умінь прийнѐттѐ раціональних
рішень, коли неможливо розв’ѐзати однозначно поставлене завданнѐ
передбачалосѐ застосуваннѐ методу можливих варіантів («дерево
рішень»). Першим таким завданнѐм длѐ студентів було обґрунтуваннѐ
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важливості оволодіннѐ компетентностѐми організації дозвіллѐ дітей:
«Чому готовність учителѐ початкової школи до організації дозвіллѐ
молодших школѐрів ю професійноя й особистісноя цінністя фахівцѐ?».
Студенти детально аналізували всі можливі варіанти рішень і
виписували в колонки переваги та недоліки кожного з них, а також ті
наслідки, до ѐких вони можуть призвести. Деѐкі міркуваннѐ студентів нами
подано в таблиці 1.
Таблицѐ 1
Чому готовність учителя початкової школи до організації дозвілля
молодших школярів є професійною цінністю фахівця?
Проблема: Чому готовність учителѐ початкової школи до організації дозвіллѐ
молодших школѐрів ю професійноя цінністя фахівцѐ
Варіант 1: Це дуже важлива складова професійної готовності
Переваги: організаціѐ цілеспрѐмованого Недоліки: значна відповідальність; не
дозвіллѐ дітей, ѐких ѐ дуже лябля, задлѐ можна однозначно визначити дозвіллюві
їхнього
розвитку,
відпочинку
й уподобаннѐ всіх дітей; діти галасливі й
отриманнѐ задоволеннѐ; вони в ході неслухнѐні в ході дозвіллювої діѐльності;
дозвіллювої
діѐльності
стаять втрачаятьсѐ цінності
особистостѐми,
творчими
лядьми
тощо
Варіант 2: У ході проведеннѐ дозвіллювої діѐльності з дітьми удосконаляятьсѐ
організаційні та комунікативні уміннѐ й навички, ѐкі необхідні в професійній діѐльності
вчителѐ початкової школи
Переваги:
зараз
дуже
потрібні Недоліки: ю інші, більш важливі цінності,
талановиті
вчителі;
ѐ
буду уміннѐ й навички в професії вчителѐ
конкурентоспроможноя
і
завжди початкової школи; важливими ю не
матиму роботу; додатково буду стільки організаційні й комунікативні
працявати з дітьми індивідуально
вміннѐ, скільки система наукових знань
Ваше рішення проблеми: хочу і буду творчим учителем, длѐ ѐкого всі компоненти
професійної готовності ю особистісноя цінністя; учителем, ѐкий умію організовувати
цілеспрѐмоване дозвіллѐ молодших школѐрів; мені це подобаютьсѐ, оскільки це сприѐю
виѐву мене ѐк особистості й досѐгне високих результатів у своїй професійній діѐльності

Доцільним у процесі формуваннѐ умінь студентів організовувати
цілеспрѐмовану дозвіллюву діѐльність дітей став і метод узагальненнѐ ідей
(або «ідейна технологіѐ»), ѐкий давав змогу з урахуваннѐм знань студентів
у письмовій формі опрацьовувати подані нами ідеї щодо вирішеннѐ
дозвіллювих проблем.
Метод «Прес», ѐкий ми також використовували у процесі
формуваннѐ компетентностей організації дозвіллѐ, сприѐв закріплення в
студентів уміннѐ конкретно й чітко формулявати аргументи, висловлявати
думки з дискусійного питаннѐ у виразній і стильній формі, переконуячи
інших. «а вважая, що вибір форм дозвіллѐ дітей молодшого шкільного віку
залежить від…», «Дозвіллѐ молодших школѐрів маю бути цілеспрѐмовано
організованим тому, що…», «Використаннѐ різних видів дозвіллювої
діѐльності важливо, тому що …» та ін.).
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Важливим компонентом моделі системи професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності
учнів ю педагогічні умови. Нами відзначено, що умови ефективної підготовки
майбутніх вчителів до організації дозвіллѐ молодших школѐрів маять бути
закладені в фундамент системи професійної підготовки студентів.
Моніторинго-результативний блок моделі передбачав визначеннѐ рівнів готовності студентів до організації дозвіллѐ учнів і передбачав наѐвність
таких компонентів: мотиваційний, ціннісний, когнітивний, діѐльнісний та рефлексивний. Нами відзначено, що професійна підготовка майбутніх учителів
початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів
буде ефективноя за умови отриманнѐ науково обґрунтованої інформації про
стан готовності студентів до такої діѐльності. Рішеннѐм ціюї проблеми може
слугувати система моніторингу, ѐка успішно використовуютьсѐ в ході діагностики, контроля сформованості системи компетенцій у майбутніх учителів
початкової школи тощо. Саме моніторингова складова блоку моделі дала
змогу здійснявати постійне відстежуваннѐ динаміки рівнѐ готовності студентів організовувати дозвіллюву діѐльність учнів початкової школи, інтерпретувати отримані дані, забезпечувати зворотний зв’ѐзок, розроблѐти рекомендації, вносити відповідні корективи до системи професійної підготовки
майбутніх учителів і на цій основі ефективно реалізувати управлінські та
самоуправлінські функції. Ефективність професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності учнів відстежуваласѐ за допомогоя моніторингу на різних рівнѐх управліннѐ: науковопедагогічному – діѐльність професорсько-викладацького складу; самоуправліннѐ – навчальна й науково-дослідна, практична діѐльність студентів.
Результативна складова блоку передбачала визначеннѐ змісту
кожного з компонентів готовності, розробки критеріїв, показників оцінки
та рівнів сформованості в студентів компетентностей організовувати
дозвіллюву діѐльність з молодшими школѐрами.
Усі структурні блоки моделі системи професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності
молодших школѐрів перебуваять у взаюмозв’ѐзку і взаюмодії, що сприѐю
забезпечення їх цілісності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
розроблена та схарактеризована модель системи підготовки майбутніх
учителів початкової школи до організації дозвіллювої діѐльності молодших
школѐрів підпорѐдкована меті, передбачаю поюднаннѐ методологічноцільового, змістово-процесуального та моніторинго-результативного блоків,
ѐкі тісно між собоя взаюмозв’ѐзані і реалізаціѐ ѐких спрѐмована на
досѐгненнѐ ефективного результату – сформованість творчого рівнѐ
готовності майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллювої
діѐльності молодших школѐрів.
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Проведене дослідженнѐ не претендую на вичерпний розглѐд
досліджуваної проблеми. Подальшого вивченнѐ потребуять питаннѐ
апробації моделі й експериментальної реалізації педагогічних умов
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації
дозвіллювої діѐльності молодших школѐрів.
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РЕЗЮМЕ
Гончарук Ольга. Модель системы подготовки будущих учителей начальной
школы к организации досуговой деѐтельности учеников.
В статье представлена модель системы профессиональной подготовки
будущих учителей начальной школы к организации досуга учеников как
теоретическое обобщение фундаментальных компонентов целостного процесса
профессиональной подготовки, направленного на формирование у студентов
мотивационного, когнитивного, деѐтельносного, ценностного и рефлексивного
компонентов готовности к организации досуговой деѐтельности младших
школьников. Цель статьи заклячаетсѐ в обосновании модели системы подготовки
будущих учителей начальной школы к организации досуговой деѐтельности
учеников. В процессе научного поиска использованы методы анализа, синтеза,
обобщениѐ, систематизации, умозаклячений и моделированиѐ.
Разработана и охарактеризована модель системы подготовки будущих
учителей начальной школы к организации досуговой деѐтельности младших
школьников подчинена цели, предусматривает сочетаниѐ методологическицелевого, смыслово-процессуального и мониторинго-результативного блоков,
которые тесно между собой взаимосвѐзаны и реализациѐ которых направлена на
достижение эффективного результата – сформированность творческого уровнѐ
готовности будущих учителей начальной школы к организации досуговой
деѐтельности младших школьников.
Ключевые слова: модель, система, досуговаѐ деѐтельность, подготовка
учителей начальной школы к организации досуговой деѐтельности учеников, модель
системы подготовки учителей начальной школы к организации досуговой
деѐтельности
младших
школьников,
компоненты
модели
системы,
методологические подходы и принципы подготовки будущих учителей к организации
досуга, педагогические условиѐ подготовки будущих учителей начальной школы к
организации досуговой деѐтельности младших школьников.

SUMMARY
Goncharuk Olga. The model of the system of future primary school teachers’ training
to organization of pupils’ leisure activities.
The article presents a model of the system of professional preparation of future
primary school teachers to organize leisure activities of pupils as a theoretical descriptive
generalization of the fundamental components of a holistic process of professional training,
which aim is to form in pupils motivational, cognitive, active, value and reflexive activity of
pupils. The purpose of the article is to substantiate the model of the system of preparation of
future teachers of primary school for organizing leisure activities of pupils. Methods of
analysis, synthesis, generalization, systematization, reasoning and modeling were used
during the scientific search.
The developed and characterized model of the system of preparation of future teachers
of primary school teachers for organization of leisure activities of junior schoolchildren is
subordinate to the goal, and involves a combination of methodologically-targeted, substantiveprocedural and monitoring-performance blocks, which are closely interrelated and whose
implementation is aimed at achieving an effective result – formation of creative level of readiness
of future teachers of primary school to organize leisure activities of pupils.
The methodological and target block of the model is represented by its main purpose,
methodological approaches (acmeological, cultural, communicative, axiological, competence
and subject-activity) and principles (subject-subject orientation, activity and independence,
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modeling of conditions and content professional activity). The substantive-procedural block
of the model is represented by the program of the course “Organization of leisure activities of
junior pupils”, program of work of the student club “Interesting leisure of younger pupils”
and the problem group “Conditions for successful organization of leisure activities of junior
pupils”, the system of tasks of various types of industrial teaching practices; selection of
interactive forms and methods of vocational training for future elementary school teachers,
which provided manifestation of their subjectivity, subjective position in the modeled primary
school primary environment for organizing leisure activities of junior pupils.
The monitoring and performance component of the unit provided for determination of
the content of each of the components of readiness, development of criteria, indicators of
assessment and levels of students’ competence to organize leisure activities with junior pupils.
Key words: model, system, leisure activities, professional preparation of future
teachers of primary school to organize leisure activities of pupils, model of the system of
professional preparation of future teachers of primary school to organize leisure activities of
pupils, components of model system, methodological approaches and principles for
preparing future teachers for leisure activities, pedagogical conditions for preparing future
teachers of primary school for leisure activities.
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INNOVATIVE BEHAVIOR OF A FUTURE MANAGER AS A FACTOR OF EFFECTIVE
MANAGEMENT BY PERSONNEL OF A SECONDARY EDUCATION INSTITUTION
The article is devoted to the analysis of the structure of innovative behavior of a
future manager of secondary education institution; factors, influencing the innovative
susceptibility and innovative behavior are considered. Approaches to the study of innovative
behavior of the personnel are defined. It is highlighted that innovative teachers’ activity is
influenced by development of manager’s innovative behavior and culture.
The innovation in education is determined by the innovative activity of teachers, their
attitude to innovations, their readiness and ability to create new educational products and
educational technologies; it is also characterized as innovative behavior.
Key words: innovation, innovative behavior, manager, innovative culture, innovative
activity, motivation, secondary education institution.

Introduction. Joining Ukraine the European educational area requires
individuals to be well informed about the processes going on in the sphere of
education, in particular in innovative teachers’ behavior and innovative
teachers’ activity.
Conceptual approaches to transforming education in Ukraine are defined
in the Order of MES “On approval of the Plan of Action for the quality of higher
education in Ukraine and its integration into European and world educational
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community for the period up to 2010” (2011), “The National strategy of
education development in Ukraine 2012-2021” (2011), “New Ukrainian school”
(2016) and others.
Education is becoming a leading factor in the sustainable development of
the state, which determines new requirements for it and new basic
characteristics, one of which is innovative nature of modern education
(Arkhipova & Kuchmaeva, 2018).
Innovation and creativity are contributing towards changes, as
innovation is the basis of creativity in which creativity is a process that helps to
generate ideas.
Innovative behavior is traditionally defined as an initiative type of
individual or collective behavior associated with systematic development of
new technologies in various spheres of social life or with creation of new
objects of material and spiritual culture (Richmond & Tatto, 2016).
The main characteristic of innovative behavior is the person’s or a
group’s self-consciousness and a person is the carrier of innovative behavior,
capable of choosing the activity type, developing his own goals and means to
achieve them (Thurlings et al., 2015).
Innovation and creativity are contributing towards change and
excellence, as innovation is the basis of creativity.
“Innovative education means innovative educators, that are teachers with a
developed innovative culture, innovative consciousness and demonstrating proactive innovative behavior. Such behavior means a positive attitude to
innovations, active participation in the pedagogical search, readiness to accept the
values and norms of innovative activity” (Trapitsina & Trapitsin, 2017).
Analysis of relevant research. The scientific works of Ukrainian and
foreign researches of the analysis of educational space features have played a
great role in the study of analyzed phenomenon.
The problems of administrating, a manager’s influence on the staff,
essential characteristics of management of organization were conditioned by
O. Kozlova, M. Lazariev, R. Milenkova.
In the research of V. Kubinii the most common concepts on the essence
of innovative culture are highlighted. Zahari bin Ahamad and Abd bin Kasim
studied the role of transformational leadership towards teachers’ innovating
behavior in schools.
The definition of innovative behavior and innovative culture are the
subject of the research of Richmond Tatto (2016), Khalid Rashid, Madeeha
Mahmood Hussain and Amna Nadeem. The terms, that can be added to the
concept of “innovative behavior”, distinguished as categories reflecting its main
manifestations, were conditioned by Sirotin and L. Arhipova, Uddin, Fan, Das.
The analyses of the structure of innovative behavior and the factors affecting
innovative activity of teachers is the subject of the studies of O. Trapitsina and
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S. Trapitsin (Trapitsina & Trapitsin, 2017). The peculiarities of the influence of
innovative behavior of a manager on students was defined by Zahari bin
Ahamad and Abb Lalif bin Kasim, Bryman.
The main characteristics of formation of innovative culture were
investigated by P. Sheraizina, M. Zadvorna, V. Miklovda, V. Margutych,
A. Fialkovskyi, B. Kubinii.
The problem of innovative behavior of teachers (definition and analysis)
was defined by S. Trapitsin, O. Trapitsina, M. Zharova.
In the works of V. Miklovda, V. Margutych, A. Fialkovskyi innovative
culture as a synthesis of culture, economy and science, research of which is a
new quality of people’s life and functioning of economic systems is given.
The aim of the study is to provide the comprehensive analysis of the
basic approaches concerning innovative behavior of a manager of a secondary
education institution, to highlight the influence of manager’s innovative culture
on the teachers’ innovative activity.
Methods of the study. In the research the following theoretical methods
were used: analysis, synthesis, comparison in order to establish and to define
the levels, forms, practice, characteristics of innovative behavior and innovative
activity in order to prepare qualified personnel.
Research results. Formation of knowledge-based society has led to a
number of systemic changes in education. Education is becoming a leading
factor in the development of the country. It determines new requirements and
new characteristics, one of which is innovations in modern education
(Arkhipova & Kuchmaeva, 2018). Innovative education means innovative
teachers, that are leaders/managers who have high innovative culture,
innovative consciousness and demonstrate innovative behavior.
There are some definitions of innovative behavior. Innovative behavior is
traditionally defined as an initiative type of individual or collective behavior
associated with the systematic development of new technologies in various
spheres of social life or with creation of new objects of material and spiritual
culture (Richmond & Tatto, 2016).
The innovative behavior is determined as the person’s reaction to the
changes taking place around him, and as an action in which a subjective attitude
to changes is manifested. The main characteristic of innovative behavior is active
self-consciousness of a person or a group and the carrier of innovative behavior is
a person capable of choosing the type of activity, determining his role in it,
developing his own goals and means to achieve them (Thurlings et al., 2015).
De Jong and Den Hartog give such definition of innovative behavior: it is
generation of ideas and applications as well as individual assignments, group or
organization. Innovation can be in the organization to explore opportunities,
identify gaps in performance or propose a solution to a problem. In the
implementation process, staff can demonstrate behaviors such as application179
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based staff who have a commitment to an idea that can influence others to
implement this idea. It is noted that there are many studies in which creativity
and innovation are closely linked (De Jong and Den Hartog, 2007). The given
definitions fulfill each other.
The next factor influencing innovations is leadership. Leadership refers to
the process of influencing others to achieve the goal (Bryman, 1992; Yulk, 2002).
Leadership can also be defined as the ability to influence, motivate, change the
attitude and behavior of subordinates to agree to implement the programs and
make changes to achieve organizational goals. While the management practices of
school leaders in relation to all the activities and the role played by
headmasters/managers when they carry out tasks in the management of
schools (Zahari bin Ahamad & Abd Latif bin Kasim, 2016, p. 283).
Thus, the education system needs a leader who has high competence
and good leadership practices to make schools effective. School leaders have to
ensure the effectiveness of schools, especially in meeting the demands of
parents and students. They also need to be more sensitive to changes and
innovations in the field of education. According to Zahara bin Ahamad the
challenge and the main task of the leaders and teachers of the present time is
not only to teach counting and reading but makes teaching and learning more
interesting and produce students who have the creativity and are innovative
(Rusmini Ku Ahmad & ZahariAhamad, 2011).
The researchers S. Trapitsin and G. Granichin in addition to the concept
of “innovative behavior”, distinguished some categories reflecting its main
manifestations:
 innovative activity, which is determined by the emotional-value attitude
to innovations, the level of susceptibility of innovations. Characteristics of
innovative behavior depend on how well the teacher is able to assess the current
situation and predict their attitude to innovations in terms of profits and losses.
The concept of innovative activity is closely related to the category of social inertia
that manifests in the delayed reaction to the changes (Sirotin & Arhipova, 2015);
 innovative opportunity that can be defined as the state of the subject
associated with experience of a favorable situation for him and a subjective
assessment of the probability of changing its position for the better. A person
represents himself as a consumer of innovation – he models a situation in
which he takes a new useful experience in innovation process. In addition, an
innovative opportunity can be presented as a condition for the manifestation
of initiative and creativity, implementation of own ideas, involvement in the
decision-making processes (Uddin, Fan, Das, 2016);
 innovative thinking as an expression of thought processes of the
creation and development of innovations and is associated with the level of
competence, creativity, critical thinking, the desire to find new ways of
implementing educational activities (Ilinykh & Udaltsova, 2015);
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 innovative consciousness, reflecting the experience of participation in
innovative activities and including subjective goals and values of innovation, motivation of innovative behavior, the degree of expression of the need and interest in
changes. Innovative consciousness is formed under the influence of social norms,
intra – and inter-group relations, which operate within the teacher’s team. At the
same time, there may be situations when the innovative consciousness of the
teacher differs from the group norms, in this case there are situations of value
conflict which itself can become the source of innovation (Mitchell, Boyle, 2015);
 innovative culture. Each organization has a certain type and level of
innovative culture, indexed by the ratio of satisfaction or dissatisfaction with the
existing situation, readiness or unwillingness to change it (Collie et al., 2015).
Thus, the role of education in any country is to preserve the knowledge,
reorient the culture and transfer the pre-dispositions to the younger generation.
Innovation give a change by reshaping, adjusting and matching the theory with
existing norms. The role of a manager is to bring innovation to a school culture.
Manager is somebody who can observe and analyze the weaknesses or problems
and work on them by planning and acting on the strategy.
It is noted that the manager creates a vision and strategy. He acts as a
coach, and facilitator. He helps his subordinates to learn and grow through
experiences, he thinks about an innovation.
The main characteristics of a manager are distinguished: energetic,
intelligent, self-confident, honest, enthusiastic, independent, cooperative,
responsible and persistent against obstacles and barriers.
It’s stressed, that the culture in the school means the shared beliefs,
values, norms, standards, expectations, curriculum policies, co-curricular
activities, educational policy, rituals and decision-making processes among the
members of that organization. The school culture can be divided into two parts:
academic and co-academic.
There are different approaches to the classroom culture, which should be
based on practical learning and creativity. Thus, culture of an institution should
also be based on cooperation, encouragement and good interpersonal
relationships. The relationship between manager and the staff is also significant.
The relationship among members of the school also has to be healthy. The
manager plays the role of a leader who is responsible for the teachers, head
teachers, clerical staff, parents and students to participate in innovation process.
But for the manager it is important to consult with every member of the
institution in order to lay the foundation of distributed leadership. Thus, distributed leadership means to share leadership responsibilities in an organization.
It’s necessary to focus attention also on the best interaction between the
manager, teacher and students. The manager sets the goals and targets which
should be achieved through proper planning and actions. The manager also thinks
about an innovation and shares his ideas with every member of his school culture.
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Thus, in the school culture there are three key persons: students, teachers
and a manager. Student’s academic needs are to be fulfilled by the teacher and
then comes the manager who must create and organize an environment. The
facilities provided to the students must be assessed frequently according to their
needs. The physical and learning environment of school and classroom should be
healthy and encouraging. It is noted, that team-teaching, and group-based
learning can show high results. The teacher has to identify and analyze the
problems of students. He is also able to choose a strategy and interact with the
students. The teachers and other staff members may have some personal and
psychological problems and the manager should minimize or resolve the conflict
between them (Trapitsin, 2017).
Some more duties of the manager are to make his members to feel
comfortable, he helps to get success to the members of the institution. The
equality among the members is the new challenge of the time. The activities and
participation of students should be enhanced. The manager must decide the
vision of an institute, motivate people to work hard for bringing change in future.
Watt notes that innovative schools have a culture that allows innovation
to take place (Watt, 2002). Teachers work jointly to generate new ideas, learn
new skills, and build up programs.
Thus, training of teachers is one of important factors for bringing
innovation: it includes seminars, workshops and conferences which can lead to
professional growth and development of teachers. The administrators, heads
and directors of the institutions should have healthy relations with the
manager and the staff of an institution. They can provide opportunities to the
staff in order to successfully take forward their teaching and leading career.
Varieties of teaching methodologies bring results. The practical and activitybased teaching and learning can be helpful for students.
The manager is responsible for creating a healthy and learning environment
in an institution. It is obvious, when the teachers would be motivated to teach
well, the students would come up with excellent grades and performance.
The manager is responsible to accept diversity among the staff members
and recognize them on the base of equality. The opportunities and chances should
be equally provided to workforce. Every member in the school should have
healthy relationship with other members. Ethics should be also followed; the
manager is responsible for taking into account the needs and problems of
employees, he cannot be rude, arrogant and stubborn. The leader is the problemsolver who comes with multiple solutions and ends up or manages the constricts
among the workers. On the other hand, members of the staff should also be
ethical in their behavior, they should cooperate and do work with honesty, they
should not hurt other’s feelings. Humiliating and insulting attitude should not be
encouraged (Watt, 2002).
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Thus, the teachers should be polite towards the students and understand
their problems. Distributed leadership is the best practice in which every
member of school is able to involve himself in decision-making process.
Flexibility, accommodation, compensation, quality performance and morale
building – are the factors that lead to an effective organization which is working
within school culture.
Conclusions. We should stress that in addition to the analysis of factors that
influence the increase of innovative activity of teachers, research and publications
that analyze the negative manifestations of innovative behavior have become
popular in recent years. They include resistance to innovation, pseudo-innovative
behavior, innovative fatigue, anti-culture of innovation, etc. Researches provide
extensive material and a good theoretical basis for empirical research of such
types of innovative behavior in education institutions.
The results reveal that teachers from different types of schools have
identical characteristics of innovative behavior. It means that not only external
factors, but also internal motivation to participate in innovative processes has a
significant impact on the teacher’s behavior and that innovative behavior can
be formed at both group and individual levels. It was just an initial study and
for the future research it is recommended to do a deeper study of the effect of
external factors, such as organizational culture of the school, the current school
management model, the innovative style of management, the activities of the
school leader to form teacher’s innovative behavior, etc.
The following characteristics of innovative behavior are:
 focus on the ability to predict and anticipate the results of one’s activities;
 focus on overcoming emerging problems, analyzing their causes and
finding adequate ways to overcome them;
 flexibility combined with an adequate response to changes, the ability to
quickly review existing patterns of behavior;
 willingness to take on various social roles and behave oneself in
accordance with them;
 perseverance, the ability to make efforts to achieve their goals, without
prejudice to the interests of other people;
 creativity and focus on achieving success, and not on avoiding failure, the
ability to focus on a positive result.
REFERENCES
Arkhipova, M., & Kuchmaeva, O. (2018). Social demand of Russians for innovation (according to
a sample survey). Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 11 (2), 69-83.
Bryman, A. (1992). Charisma and leadership in organizations. London: Sage.
Collie, R.J., Martin, A.J., Shapka, J.D., & Perry, N.E. (2015). Teachers’ Psychological Functioning in
the Workplace: Exploring the Roles of Contextual Beliefs, Need Satisfaction, and Personal
Characteristics. Journal of Educational Psychology, 108 (6), 788-799.
De Jong, J. P., & Den Hartog, D. N. (2007). How leaders influence employee’s innovative
behavior. European Journal of Innovation Management, 10 (1).

183

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)
Ilinykh, S., & Udaltsova, M. (2016). The meaning of human life and self-satisfaction:
sociological discourse. Indian Journal of Science and Technology, 9 (14).
Mitchell, R., & Boyle, B. (2015). Professional diversity, identity salience and team innovation:
The moderating role of open mindedness norms. Journal of Organizational Behavior,
36 (6), 873-894.
Richmond, G., & Tatto, M.T. (2016). Innovation in Educational Research. Journal of Teacher
Education, 67 (5), 360-362.
Sirotin, V., & Arkhipova, M. (2015). Cooperation and innovation activity: study of the
relationship at the regional level. In B. Galbraith (Ed.), Proceedings of the European
conference on innovation and entrepreneurship, 10, 673-682.
Thurlings, M., Evers, A.T., & Vermeulen, M. (2015). Toward a Model of Explaining Teachers’
Innovative Behavior: A Literature Review. Review of Educational Research, 85 (3), 430-471.
Trapitsin, S., Granichin, O., Granichina, O. Zharova, M. (2018). Innovative behavior of
teachers: definition and analysis. The European Proceedings of Social & Behavioural
Sciences 18th.
Trapitsin, S., Granichina, O., & Granichin, O. (2017). Information and mathematical models
for evaluation of the effectiveness and quality of the university. In Proceedings of the
2017 International Conference “Quality Management, Transport and Information
Security, Information Technologies”, IT&QM&IS-2017, pp. 287-291.
Uddin, M.A., Fan, L., & Das, A.K. (2017). A Study of the Impact of Transformational
Leadership, Organizational Learning, and Knowledge Management on Organizational
Innovation. Management Dynamics, 16 (2), 42-54.
Watt, D. (2002). How innovation occurs in high schools within the network of innovative schools:
The four pillars of innovation research project. The Conference Board of Canada.
Zahari bin Ahamad, (2016). The Effects of Transformational Leadership towards. Teachers
Innovative Behavior in Schools. International Journal of Scientific and Research
Publications, Volume 6, Issue 5.

АНОТАЦІЯ
Козлов Дмитро. Інноваційна поведінка майбутнього керівника ѐк фактор
ефективного управліннѐ персоналом в закладі середньої освіти.
Статтѐ присвѐчена аналізу структури інноваційної поведінки майбутнього
керівника закладу середньої освіти. Розглѐдаятьсѐ чинники, що впливаять на
інноваційну сприйнѐтливість та інноваційну поведінку. Визначено підходи до вивченнѐ
інноваційної поведінки персоналу. Наголошуютьсѐ, що на діѐльність інноваційних
учителів впливаю розвиток інноваційної поведінки та культури менеджера.
Інноваціѐ в освіті визначаютьсѐ інноваційноя діѐльністя вчителів, їх
ставленнѐм до інновацій, готовністя та здатністя створявати нові освітні
продукти та освітні технології; її також характеризуять ѐк інноваційну поведінку.
Освіта стаю провідним чинником стійкого розвитку держави, ѐка визначаю ѐк
нові вимоги щодо системи освіти, так і її нові базові характеристики, одніюя з ѐких ю
розширеннѐ інноваційний процесів.
Інноваційна освіта – це інноваційні педагоги, тобто педагоги, ѐкі володіять
розвиненоя інноваційноя культуроя та інноваційноя свідомістя, такі, що
демонструять проактивну інноваційну поведінку. Така поведінка визначаю
позитивне ставленнѐ до нововведень, активну участь у педагогічному пошуку,
готовність до прийнѐттѐ цінностей і норм інноваційної діѐльності.
Зазначено, що інноваційна поведінка пов’ѐзана з постійним пошуком і
апробаціюя найбільш ефективних тактичних поведінкових моделей, що
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відповідаять інтересам конкретного соціального суб’юкта й забезпечуять йому
можливість професійного успіху.
Інноваційній поведінці властиві такі характеристики: цілеспрѐмованість,
уміннѐ прогнозувати і передбачати результати своюї діѐльності, оріюнтуваннѐ на
подоланнѐ проблем, що виникаять, аналіз їх причин та пошук адекватних способів їх
подоланнѐ; гнучкість у сполученні з адекватноя реакціюя на зміненнѐ, здібність
оперативно переглѐдати наѐвні моделі поведінки; готовність брати на себе різні
соціальні ролі й поводити себе згідно з ними; наполегливість, здібність докладати
зусиллѐ длѐ досѐгненнѐ успіху, а не уникати невдачі; уміннѐ концентруватисѐ на
позитивному результаті.
Освітній системі потрібний висококомпетентний менеджер. Висвітлено
особистісні ѐкості менеджера закладу середньої освіти. Отже, у статті
проаналізовано шлѐхи формуваннѐ професійних ѐкостей майбутнього менеджера
закладу середньої освіти, визначено особливості його діѐльності, форми взаюмодії з
учителѐми, створеннѐ длѐ них комфортної атмосфери длѐ роботи, розкрито вплив
інноваційної поведінки менеджера на студентів та учнів.
Ключові слова: інноваціѐ, інноваційна поведінка, менеджер, інноваційна
культура, інноваційна діѐльність, мотиваціѐ, заклад загальної середньої освіти.

РЕЗЮМЕ
Козлов Дмитрий. Инновационное поведениѐ будущего менеджера как фактор
эффективного управлениѐ персоналом в учреждении среднего образованиѐ.
Статьѐ посвѐщена анализу структуры инновационного поведениѐ будущего
менеджера среднего общеобразовательного учреждениѐ; определены факторы,
влиѐящие на инновационнуя восприимчивость и инновационное поведение.
Выделены подходы к изучения инновационного поведениѐ персонала.
Подчеркиваетсѐ, что на инновационнуя деѐтельность учителей влиѐет развитие
инновационного поведениѐ и культуры менеджера.
Инновации в образовании определѐятсѐ инновационной деѐтельностья
преподавателей, их отношением к инновациѐм, их готовностья и способностья
создавать новые образовательные продукты и образовательные технологии; это
также характеризуетсѐ как инновационное поведение.
Ключевые слова: инновациѐ, инновационное поведение, менеджер,
инновационнаѐ культура, инновационнаѐ деѐтельность, мотивациѐ, среднее
общеобразовательное учебное заведение.
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ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Метоя статті ю аналіз наукових джерел та власних досліджень щодо
проблем дидактичної адаптації студентів педагогічного університету. Такими
проблемами виѐвилисѐ: відмінність між шкільноя та вузівськоя формами та
методами організації навчального процесу, виховної та наукової роботи;
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недостатньо сформовані в загальноосвітній школі загально-навчальні вміннѐ,
тобто вміннѐ вчитисѐ (шукати необхідну інформація, аргументувати її, виділѐти
головне, робити висновки, аргументувати власну думку тощо); недостатньо
сформовані вміннѐ самостійно працявати, готуватисѐ до семінарських та
практичних занѐть; великий обсѐг навчального матеріалу; складності наукової мови
при роботі з науковоя літературоя; велике навчальне навантаженнѐ.
Ключові слова: адаптаціѐ, дидактична адаптаціѐ, психологічна адаптаціѐ,
проблеми дидактичної адаптації, організаціѐ навчального процесу, студенти
педагогічного університету.

Постановка проблеми. В умовах реформуваннѐ загальної середньої
освіти відповідно до Закону України «Про освіту» та Концепції нової
української школи змінилисѐ мета освіти, її зміст, структура, освітню
середовище, педагогіка партнерства тощо.
Реформа маю за мету зупинити падіннѐ ѐкості та доступності освіти,
оріюнтувати її зміст на компетентності, «перенавчити» вчителів, змінити
структуру школи, забезпечити ці перетвореннѐ ресурсами. При цьому –
зберегти все найкраще, що ю в українській школі (Концепціѐ «Нова
українська школа», 2016).
Метоя освіти ю всебічний розвиток лядини ѐк особистості та найвищої
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних
здібностей, формуваннѐ цінностей і необхідних длѐ успішної самореалізації
компетентностей, вихованнѐ відповідальних громадѐн, ѐкі здатні до
свідомого суспільного вибору та спрѐмуваннѐ своюї діѐльності на користь
іншим лядѐм і суспільству, збагаченнѐ на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу,
підвищеннѐ освітнього рівнѐ громадѐн задлѐ забезпеченнѐ сталого розвитку
України та її ювропейського вибору (Закон «Про освіту», 2017).
Таку мету може реалізувати тільки інноваційний учитель,
підготовлений на рівні професійних компетентностей, умотивований,
здатний зміняватисѐ й навчатисѐ протѐгом усього життѐ.
Длѐ підготовки такого вчителѐ необхідно створити відповідні умови.
Одніюя з таких умов ю успішна адаптаціѐ, зокрема, дидактична, до
навчаннѐ в педагогічному закладі вищої освіти.
Нами здійсняютьсѐ дослідженнѐ проблем дидактичної адаптації
студентів з метоя пошуку шлѐхів підвищеннѐ ефективності адаптації
студентів молодших курсів педагогічного університету, що ю запорукоя
успішного навчаннѐ майбутніх педагогів.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної
літератури засвідчую, що в сучасній науці накопичено вже чималий обсѐг
доробок, ѐкі присвѐчені дослідження проблеми адаптації лядини в різних
сферах її життюдіѐльності, у тому числі і в освітньо-педагогічній сфері.
Дослідженнѐ адаптивності особистості розповсяджуютьсѐ на міждисциплі186
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нарний науковий простір, про що свідчить увага до означеного феномену з
боку філософії, психології, соціології, історії, педагогіки, психотерапії та ін.
У науковій педагогічній та психологічній літературі представлені фундаментальні праці з питань адаптації, зокрема й до умов навчаннѐ в закладах
вищої освіти. Н. Андреювоя, О. Плотниковоя та іншими визначено теоретичні
основи процесу адаптації особистості, виѐвлено його характеристики,
установлено залежність між процесами адаптації й розвитком особистості.
Залишаютьсѐ багато нез’ѐсованого в питанні адаптації студентівпершокурсників вишу до нових умов навчаннѐ, хоча йому присвѐчена ціла
низка досліджень (М. Левченко, О. Мороз, В. Семиченко та ін.). Учені
наголошуять на важливості дослідженнѐ даної проблеми, підкресляячи
при цьому, що соціальну адаптація неможливо виклячити ані з процесів
соціалізації і вихованнѐ, ані з життѐ взагалі, оскільки це «багатофакторний
та багатовимірний процес входженнѐ особистості в нове соціальне
оточеннѐ з метоя спільної діѐльності в напрѐмі прогресивної зміни ѐк
особистості, так і середовища» (Мороз, 2006).
Праці В. Дугінцѐ, І. Крѐжевої, Г. Насирової, Л. Шубіної присвѐчені
дослідження особливостей професійно-педагогічної адаптації студентів.
Л. Бенедиктовоя розглѐдаятьсѐ проблеми взаюмозв’ѐзку адаптації
особистості студента до закладу вищої освіти та педагогічної діѐльності в
школі. Сама ж проблема адаптації першокурсника до вишу досліджуютьсѐ в
кількох напрѐмах.
Перший напрѐм: дослідженнѐ наступності між шкільним і
вишівським навчаннѐм та готовності абітуріюнтів до навчаннѐ у виші
(К. Делікатний, Т. Левченко, О. Мороз та ін.).
Другий напрѐм: аналіз психологічних і соціально-психологічних
аспектів адаптації першокурсників (Д. Ельзин, Ю. Савонько, В. Семиченко).
Третій напрѐм: дослідженнѐ труднощів адаптаційного періоду й
управліннѐ адаптаційним перебігом першокурсників (Д. Андреюва,
С. Селіверстов, О. Суіменко та ін.).
Четвертий напрѐм: аналіз особливостей навчально-виховного
процесу на першому курсі і дослідженнѐ дидактичної адаптації
першокурсників (С. Гура, К. Делікатний, О. Мороз, В. Семиченко та ін.).
Проте, пошук ефективних шлѐхів адаптації студентів молодших курсів
до навчаннѐ в педагогічному закладі вищої освіти на основі виѐвлених проблем дидактичної адаптації в науковій літературі представлено недостатньо.
Метою статті ю аналіз наукових джерел та власні дослідженнѐ
проблем дидактичної адаптації студентів педагогічного закладу вищої
освіти длѐ пошуку ефективних шлѐхів її здійсненнѐ.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ було
використано загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової
філософської, психологічної, педагогічної літератури, що висвітляю різні
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підходи до визначеннѐ понѐттѐ «адаптаціѐ», «дидактична адаптаціѐ»,
шлѐхи її здійсненнѐ, а також сучасних законодавчих нормативних
документів, що визначаять законодавчу базу предмету дослідженнѐ,
емпіричні методи – наукове спостереженнѐ, анкетуваннѐ студентів
молодших курсів педагогічного закладу вищої освіти щодо рівнѐ їх
дидактичної адаптації і проблем, ѐкі її гальмуять.
Виклад основного матеріалу. Більшість науковців визначаять
понѐттѐ «адаптаціѐ» (у різних її видах: біологічному, психологічному,
професійному, соціальному) ѐк природну властивість лядини, що маю
багатофункціональний характер. По-перше, вона ю потрібноя умовоя і
водночас засобом оптимізації взаюмодії лядини з природоя та соціальним
середовищем. По-друге, адаптаціѐ сприѐю розвиткові лядини та
вдосконалення навколишнього середовища. По-третю, через адаптація
формуютьсѐ соціальна сутність лядини. По-четверте, адаптаціѐ ю
необхідноя в разі оволодіннѐ лядиноя будь-ѐкоя з існуячих видів
діѐльності. У сукупності все це даю змогу бачити в адаптації одну з
основоположних, сутнісних ознак лядини, розглѐдати адаптація ѐк
основну умову та механізм лядської життюдіѐльності.
У дослідженні нас цікавить сутність дидактичної адаптації студентів
першого курсу до навчаннѐ в педагогічному закладі вищої освіти.
Протѐгом перших місѐців, а то й усього першого курсу, частково
другого, студенти проходѐть через складні і різноманітні процеси адаптації
до умов вишівського навчаннѐ і всього того, що з ним пов’ѐзане. Ці життюві
зміни стосуятьсѐ не лише сфери навчальної діѐльності, а й призводѐть до
суттювих зрушень в особистісній сфері вчорашнього старшокласника
(розвиток самосвідомості, трансформаціѐ ціннісно-оріюнтаційної сфери,
спрѐмованість тощо) (Романенко, 2001, с. 12).
Дидактична адаптаціѐ студента маю складну структуру, вона
детермінована ѐк об’юктивними, так і суб’юктивними чинниками, через це
потребую системного підходу до її вивченнѐ.
У системі професійної підготовки майбутнього педагога важливе місце
посідаю етап адаптації першокурсника до умов вишу. На цьому етапі
відбуваютьсѐ організаційне, змістове, творче пристосуваннѐ студентівпершокурсників до вимог професії вчителѐ, до нових форм і методів
навчальної роботи у вищій школі. Розглѐнута адаптаціѐ, на думку О. Мороза,
маю три форми: 1) адаптація формальну, що стосуютьсѐ пізнавальноінформаційного пристосуваннѐ студентів до нового оточеннѐ, до структури
вищої школи, до змісту навчаннѐ в ній, її вимог і своїх обов’ѐзків; 2) суспільну
адаптація, тобто процес внутрішньої інтеграції груп студентівпершокурсників і інтеграціѐ цих груп зі студентським оточеннѐм в цілому;
3) дидактичну адаптація, що стосуютьсѐ підготовки студентів до нових форм і
методів навчальної роботи у вищій школі (Мороз, 2001, с. 67).
188

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

Саме дидактична адаптаціѐ студентів до умов навчаннѐ у виші
розглѐдаютьсѐ багатьма дослідниками ѐк одна з найважливіших проблем
педагогіки вищої школи. Проблемі дидактичної адаптації студентів до умов
навчаннѐ у закладах вищої освіти присвѐчені дослідженнѐ В. Лагерюва,
Е. Мазілкіної , С. Хаірова, у педагогічних вишах – О. Мороза та ін.
Вважаюмо, що найбільш суттювими характеристиками дидактичної
адаптації студентів ю такі:
Перший блок – загальний, ѐкий об’юдную специфічні особливості
навчаннѐ студентів у закладі вищої освіти. ак відзначаютьсѐ в літературі,
основними особливостѐми ю: зміст навчаннѐ належить до спеціальних
фахових чи наукових галузей і зафіксований у затверджених навчальних
програмах; юдність навчаннѐ й вихованнѐ, теорії і практики, навчаннѐ і
науково-дослідницької роботи ю основними принципами вищої освіти;
виховний та навчальний процес здійсняютьсѐ висококваліфікованими
фахівцѐми в галузі науки чи виробництва; спеціальними формами засвоюннѐ
знань ю лекції, семінари, домашні завданнѐ, практика, самостійне навчаннѐ,
науково-виробнича діѐльність, консультації тощо; навчаннѐ у виші вимагаю
набагато вищого ступенѐ самостійності й відповідальності, ніж у школі;
нагромадженнѐ знань відбуваютьсѐ в основному в індивідуальному порѐдку.
Водночас, важливе значеннѐ маять колективні форми роботи (семінари,
гуртки тощо) (Лукашевич, 1998, с. 25-26).
Другий блок – методологічний, ѐкий наголошую, що специфіка
процесу адаптації студентів молодших курсів у вишах визначаютьсѐ,
головним чином, характером їх діѐльності. Навчаннѐ у виші суттюво
відрізнѐютьсѐ від шкільного в плані методики навчаннѐ і всіюї організації
педагогічного процесу. Длѐ вишу характерним ю значне збільшеннѐ обсѐгу
самостійної аудиторної і позааудиторної навчальної роботи і обов’ѐзкової
системи знань, ѐка маю бути опанована шлѐхом самоосвіти. Все це длѐ
багатьох першокурсників маю характер дидактичної новизни й може
породжувати суперечливості між раніше сформованоя дидактичноя
моделля засвоюннѐ знань і вимогами вищої школи.
Роль новизни дидактичної обстановки у виші у пристосуванні
студента до його умов відображено в дослідженнѐх К. Делікатного,
Д. Елькіна, Л. Мардахаюва та ін.
У цілому, дидактична адаптаціѐ передбачаю пристосуваннѐ студентів
до нових форм і методів навчаннѐ у виші, системи контроля й педагогічних
вимог.
Школа і виш маять своя специфіку роботи. У школі процес навчаннѐ –
це засвоюннѐ навчального матеріалу, дозованого на кожний урок, на певне
домашню завданнѐ; у виші навчальний процес значно більш оріюнтований на
самостійне, творче засвоюннѐ програмового матеріалу, ѐкий дозований на
значно більші частини. У середній школі – щоденний контроль, перевірка
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засвоюннѐ кожної теми, розділу; у виші процес перевірки засвоюного
матеріалу значно віддалений від часу його повідомленнѐ, оріюнтаціѐ
переважно на самоконтроль, самоперевірку і самооцінку.
Порѐд із факультативними занѐттѐми, позакласноя й позашкільноя
навчальноя роботоя в школі основноя формоя організації навчаннѐ був і
залишаютьсѐ урок. У виші основноя формоя організації навчаннѐ ю лекціѐ,
лабораторні, практичні і семінарські занѐттѐ, ѐкі відрізнѐятьсѐ від шкільних
ѐк за дидактичноя метоя, так і методикоя їх проведеннѐ, а значить, – і
різноя організаціюя пізнавальної діѐльності учнів і студентів.
Дидактична адаптаціѐ пов’ѐзана саме з подоланнѐм труднощів
переходу від класно-урочної (шкільної) до лекційно-семінарської
(вузівської) системи навчаннѐ. Під виразом «готовність до навчаннѐ у
виші» розуміютьсѐ, насамперед, «підготовка випускника до самостійної
навчальної праці, питома вага ѐкої різко збільшуютьсѐ порівнѐно з
середньоя школоя» (Мороз 2001, с. 106).
Зважаячи на труднощі першокурсників, пов’ѐзані з фактором
новизни і складності предметів, що вивчаятьсѐ, О. Суіменко розрізнѐю
такий своюрідний вид адаптації ѐк «інтелектуальна» адаптаціѐ, коли
студент маю виробити в собі нові принципи, новий стиль пізнавальнорепродукційного мисленнѐ (Суіменко, 2004, с. 225). Вбачаютьсѐ, що саме
цей тип адаптації найбільш тривалий і складний акт входженнѐ студентів у
систему їх нових соціальних ролей.
Під час дослідженнѐ дидактичної адаптації першокурсника слід
зважати на те, що «адаптаціѐ ю взаюмодіюя двох взаюмно адаптивних
структурно-складних систем – особистості і соціального середовища» (Мороз,
2006, с. 60). У навчально-виховному процесі таким соціальним середовищем
ю реальне поле функціонуваннѐ дидактичної взаюмодії викладача і студента,
ѐка опосередковуютьсѐ змістом навчальної дисципліни і методичноя
технологіюя його засвоюннѐ майбутнім спеціалістом. Через це дидактичну
адаптація студента-першокурсника слід, на наш поглѐд, розглѐдати у
взаюмозв’ѐзку з дидактичноя адаптаціюя викладача, тобто його врахуваннѐ
ѐк міри адаптованості студента до нових умов, так і рівнѐ його
підготовленості і здатності до навчаннѐ у ЗВО (Кривонос, 2017, с. 75).
На думку багатьох авторів, специфіка адаптації до навчаннѐ в закладі
вищої освіти виникаю на тлі неспівпадіннѐ дидактичної ситуації в середній
школі та закладі вищої освіти і тому, насамперед, слід визначити основні
моменти такого неспівпадіннѐ.
Організаціѐ навчаннѐ закладі вищої освіти маю суттюві відмінності від
навчального процесу у школі, його методів та засобів. Головними
труднощами дидактичної адаптації ю зростаннѐ обсѐгу та складності
навчального матеріалу, збільшеннѐ питомої ваги самостійної роботи, а
також невміннѐ працявати самостійно, планувати та розподілѐти свій час
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тощо. Від першокурсника вимагаютьсѐ перехід до нового режиму, ѐкий
потребую високої відданості та самоорганізації на тлі значного обмеженнѐ
контрольних та стимулявальних зовнішніх чинників і значного збільшеннѐ
об’юму самостійної навчальної роботи.
Між діѐльністя учнів в умовах закладу вищої освіти та школи існуять
значні кількісні та ѐкісні відмінності. Л. Бенедиктова вказую на збільшеннѐ
інтенсивності розумової роботи, великий обсѐг засвояваних знань,
динамічність змін у розкладі занѐть. Кількісні відмінності, що виникаять,
не обмежені тільки різкими змінами кола дисциплін, що вивчаятьсѐ, але й
характеризуятьсѐ поѐвоя профіляячих предметів, з ѐкими студент
пов’ѐзую своя особисту перспективу (Кремень, 2004).
Виникненнѐ дидактичних труднощів пов’ѐзуять, насамперед, із
відмінністя між шкільноя та вишівськоя формами й методами організації
навчального процесу, виховної та наукової роботи. Новизна в ситуації
навчаннѐ та пов’ѐзані з нея труднощі створяять своюрідний дидактичний
бар’юр, ѐкий треба подолати (Семіченко, 2001).
Одна з важливих причин неефективної адаптації студентів – це
недостатньо сформовані в загальноосвітній школі загально-навчальні
вміннѐ, тобто вміннѐ вчитисѐ (шукати необхідну інформація,
аргументувати її, виділѐти головне, робити висновки, аргументувати власну
думку тощо).
З метоя виѐвленнѐ рівнѐ ефективності дидактичної адаптації
студентів молодших курсів нами здійснено аналіз результатів їх навчаннѐ.
Це дало змогу, з одного боку, виѐвити рівень знань, умінь і навичок ѐк
окремих студентів, так і тіюї чи іншої академічної групи. З іншого, –
установити характерні прогалини в їх підготовці і типові помилки, ѐкі
допускаятьсѐ ними, що даю змогу прогнозувати можливі труднощі, з ѐкими
зустрічаятьсѐ студенти молодших курсів протѐгом періоду адаптації до
умов вишівського навчаннѐ.
У з’ѐсуванні стану готовності студентів до навчаннѐ у виші, ми
керувалисѐ думкоя Л. Виготського про те, що готовність до навчаннѐ
формуютьсѐ в ході самого навчаннѐ. Це означаю, що не дивлѐчись на те, що
передумови до вишівського навчаннѐ формуятьсѐ ще в школі, про
справжня готовність можна говорити лише післѐ набуттѐ першокурсником
певного досвіду навчаннѐ у ЗВО. Залежно від темпів адаптаційного
перебігу, ѐк правило, готовність першокурсників до вишівського навчаннѐ
формуютьсѐ до кінцѐ першого семестру 1-го курсу навчаннѐ в деѐких
студентів, а остаточно – на другому курсі.
Аналізуячи готовність студентів до навчаннѐ і трудової діѐльності, у
дослідженні ми також керувалисѐ думкоя М. Левченко, ѐкий зазначаю, що
дане понѐттѐ містить у собі дві взаюмопов’ѐзані суттюві сторони –
психологічну готовність та загальну навчальну підготовленість.
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Навчальна підготовленість же, у своя чергу, передбачаю: глибоке
знаннѐ наук, певний рівень розвитку; підготовленість у певній сфері знань;
обізнаність у професійній діѐльності, знаннѐ вимог спеціальності до
особистих ѐкостей і здібностей; уміннѐ вчитисѐ; морально-психологічну
підготовленість.
Ми також виходили з того, що готовність до навчаннѐ в
педагогічному виші вклячаю в себе такі компоненти: а) психологічну
готовність (потребу в подальшій педагогічній діѐльності, внутрішню
прийнѐттѐ особливостей і вимог вищої школи, усвідомленнѐ відповідності
своїх особистих ѐкостей і рівнѐ шкільної підготовки до вимог обраної
професії і особливостей спеціальності, усвідомленнѐ власних прагнень длѐ
опануваннѐ даноя спеціальністя, морально-психологічну готовність до
праці вчителѐ); б) теоретичну готовність (наѐвність необхідних знань з
основ наук у цілому, зокрема, усвідомленнѐ особливостей обраної
професії і спеціальності та специфіки навчаннѐ у ЗВО, вимог до нього); в)
практичну готовність до навчаннѐ у ЗВО (уміннѐ планувати й
організовувати власну навчальну діѐльність, володіннѐ навичками
самостійної роботи, здатність застосовувати набуті в школі знаннѐ, уміннѐ і
навички длѐ розв’ѐзаннѐ практичних завдань, ѐкі постаять в процесі
навчальній діѐльності у вузі, здатність до подоланнѐ можливих труднощів).
В експериментальному дослідженні рівнѐ дидактичної адаптації
студентів ми виходили з припущеннѐ, що дезадаптаціѐ певного числа
студентів до навчаннѐ у закладі вищої освіти пов’ѐзана з недостатньоя
сформованістя в першокурсників загальнонавчальних умінь, ѐкі ю, у своя
чергу, одніюя з головних умов успішної дидактичної адаптації студентів.
На основі зазначених теоретичних положень, з метоя виѐвленнѐ
стану труднощів дидактичної адаптації студентів, нами було проведено
анкетуваннѐ 75 студентів.
Анкета вклячала запитаннѐ, що даять можливість виѐвити відношеннѐ
студентів до майбутньої професії і до навчаннѐ, причини труднощів їх
адаптації до навчаннѐ в педагогічному університеті, зокрема, у самостійній
роботі з джерелами інформації, у підготовці до лекцій, практичних і
семінарських занѐть, у спілкуванні зі студентами і викладачами тощо.
Результати дослідженнѐ виѐвили, що найбільші труднощі у студентів
викликаять підготовка до семінарських та практичних занѐть (70 %). На
другому місці труднощі пов’ѐзані з великим обсѐгом навчального матеріалу
(65 %), на третьому місці труднощі пов’ѐзані з опрацяваннѐм наукової
літератури, складності наукової мови (60 %), та труднощі в збільшенні
навчального навантаженнѐ (50 %). На останніх місцѐх такі показники, ѐк
особливості організації навчаннѐ в закладі вищої освіти (10 %).
Близько 20 % студентів відмітили, що в них відсутні труднощі
адаптації.
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Таким чином, дані наукових досліджень, власні спостереженнѐ і
результати анкетуваннѐ студентів засвідчуять необхідність створеннѐ
необхідних умов длѐ успішної адаптації студентів молодших курсів до
навчаннѐ в закладі вищої освіти, а також взаюмодії із загальноосвітньоя
школоя длѐ підготовки школѐрів до навчаннѐ у вищій школі.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, на основі аналізу наукових джерел і власних досліджень виѐвлено
основні проблеми дидактичної адаптації студентів молодших курсів до
навчаннѐ в педагогічному закладі вищої освіти. До таких труднощів
належать: 1) відмінність між шкільноя та вишівськоя формами та
методами організації навчального процесу, виховної та наукової роботи;
2) недостатньо сформовані в загальноосвітній школі загально-навчальні
вміннѐ, тобто вміннѐ вчитисѐ (шукати необхідну інформація,
аргументувати її, виділѐти головне, робити висновки, аргументувати власну
думку тощо); 3) недостатньо сформовані вміннѐ самостійно працявати,
готуватись до семінарських та практичних занѐть; 4) великий обсѐг
навчального матеріалу; 5) складності наукової мови при роботі з науковоя
літературоя; 6) велике навчальне навантаженнѐ.
Перспективним може стати дослідженнѐ ефективних шлѐхів
подоланнѐ труднощів адаптації студентів молодших курсів.
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РЕЗЮМЕ
Кривонос
Ольга.
Проблемы
дидактической
адаптации
студентов
педагогического университета.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ научных источников и собственных
исследований, касаящихсѐ проблем дидактической адаптации студентов
педагогического университета. Такими проблемами обнаружились следуящие: отличие
между школьными и вузовскими формами и методами организации учебного процесса,
воспитательной и научной работой; недостаточно сформированные в
общеобразовательной школе общие учебные умениѐ (найти нужнуя информация,
аргументировать ее, выделить главнуя мысль, сделать выводы и т.д.); недостаточно
сформированные умениѐ самостоѐтельно работать, готовитьсѐ к семинарским и
практическим занѐтиѐм; большое количество учебного материала; сложности
научного ѐзыка во времѐ работы с научной литературой; большаѐ учебнаѐ нагрузка.
Ключевые слова: адаптациѐ, дидактическаѐ адаптациѐ, психологическаѐ
адаптациѐ, проблемы дидактической адаптации, организациѐ учебного процесса,
студенты педагогического университета.

SUMMARY
Kryvonos Olha. Problems of didactic adaptation of pedagogical university students.
The aim of the article is to analyze scientific sources and own research on the
problems of didactic adaptation of pedagogical university students.
Didactic adaptation is defined as students’ adaptation to new forms and methods of
study in higher education institutions, control and pedagogical requirements. It is considered
by many researchers as one of the most important problems of higher education pedagogy.
When studying didactic adaptation of a freshman, it should be borne in mind that
adaptation is an interaction of two mutually adaptive structurally complex systems –
personality and social environment. It consists of two interrelated essential aspects –
psychological readiness (the need for further pedagogical activity) and general educational
readiness (having the necessary knowledge of the basic sciences in general).
Didactic adaptation includes two blocks: general (specific features of students’
education in higher school); methodological (teaching methodology and whole organization
of the pedagogical process).
The problems of didactic adaptation of the students of the junior courses of the
Pedagogical University were: difference between school and university forms and methods of
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organization of the educational process, educational and scientific work; insufficiently
formed in the secondary school general educational skills, i.e. ability to learn (to seek
necessary information, to argue it, to highlight the main things, to draw conclusions, to
reason their own opinion, etc.); insufficiently formed skills to work independently, to prepare
for seminars and practical classes; large amount of educational material; complexity of
scientific language when working with scientific literature; large workload.
Key words: adaptation, didactic adaptation, psychological adaptation, problems of
didactic adaptation, organization of educational process, students of the pedagogical university.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Проаналізовано стан організації розвитку проюктної компетентності
майбутніх бакалаврів соціальної роботи. Використано системний підхід, здійснено
аналіз нормативних документів. Критеріѐми ефективності перспективних засобів
розвитку проюктної компетентності визначено: факт реалізації студентами їх
авторських проюктів; час роботи. Обґрунтовано доцільність інваріантних
різнорівневих експрес-модулів. З точки зору першого критерія обґрунтовано набір
засобів: наставництва; самоуправліннѐ діѐльністя; спільної роботи малих
студентських груп; дуальної освіти. Приведеннѐ засобів у відповідність до другого
критерія ю перспективоя подальшого дослідженнѐ.
Ключові слова: проюктна компетентність, соціальна робота, стандарти
вищої освіти, освітні програми, робочі програми, критерій ефективності, засоби,
різнорівневий експрес-модуль.

Постановка проблеми. У першій чверті ХХІ ст. в Україні відбуваятьсѐ
масштабні трансформації в соціальній сфері, а саме: реформа
децентралізації, реформа деінституціалізації, упровадженнѐ нового Закону
України «Про соціальні послуги», упровадженнѐ інклязивної освіти,
реформа пенітенціарної системи. Відповідним чином актуалізуятьсѐ
дослідженнѐ, присвѐчені модернізації цілей, змісту, форм і методів
підготовки фахівців соціальної роботи.
Зростаяча складність соціальних систем визначаю нові вимоги до
кваліфікації фахівців соціальної роботи, зокрема щодо їх здатності
оперативно реагувати на швидкі соціальні трансформації, діѐти
цілеспрѐмовано й обґрунтовано. Одніюя з умов організації такої діѐльності
ю проюктна компетентність соціальних працівників.
Актуальним ю аналіз стану розвитку проюктної компетентності
майбутніх соціальних працівників і пошук перспективних засобів длѐ
забезпеченнѐ ефективності цього процесу.
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Аналіз актуальних досліджень. У ході аналізу досліджень,
присвѐчених професійній підготовці фахівців соціальної сфери, привертаю до
себе увагу факт вкляченнѐ проюктної компетентності ѐк складової в інші
компетентності або в структуру видів готовності до професійної діѐльності.
Так, проюктна компетентність та метод проюктів фігуруять у дослідженнѐх,
присвѐчених структурі підготовки до професійної мобільності майбутніх
працівників соціальної сфери (Г. А. Рідкодубська), у класифікації
дослідницьких умінь соціальних працівників (О. С. Повідайчик), ѐк основа
професійної миследіѐльності у складі методологічної роботи (Л. З. Ребуха), у
формуванні соціально-правової компетентності майбутніх соціальних
працівників (О. В. Лісовець), у психологічному становленні особистості
фахівцѐ (В. В. Балахтар), у здоров’юзбережувальній діѐльності соціального
працівника (Л. Ю. Клос), у підготовці до розв’ѐзаннѐ конфліктів у професійній
діѐльності (С. М. Калаур), у професійній підготовці майбутніх соціальних
працівників до роботи в територіальних громадах (Г. І. Слозанська).
Навчаячись через проюкти, студенти освояять нові види діѐльності та
здобуваять компетентності, не просто виконуячи завданнѐ викладача, а
виѐвлѐячи власну суб’юктність на етапах обґрунтуваннѐ та проюктуваннѐ
певної нової длѐ себе діѐльності, реалізації активностей за проюктом,
самоаналізу отриманих результатів. Наведене визначаю актуальність розвитку
проюктної компетентності студентів ѐк основи длѐ здобуттѐ ними інших
компетентностей, а також і ѐк такої, що маю самостійну цінність.
Ґрунтовне дослідженнѐ щодо підготовки майбутніх фахівців
соціономічної сфери до проюктуваннѐ професійної діѐльності здійснила
О. О. Біла, заклавши в цьому дослідженні фундамент длѐ подальшої
роботи, визначивши понѐттѐ «професійна діѐльність фахівцѐ соціономічної
сфери», «проюктуваннѐ професійної діѐльності», «змобілізованість».
Експериментальну частину дослідженнѐ авторка зосередила на
професійній діѐльності соціального педагога та менеджера освіти ѐк
представників професій соціономічної сфери (Біла, 2014).
З підписаннѐм Постанови Кабінету Міністрів України № 266 від
29 квітнѐ 2015 р. «Про затвердженнѐ переліку галузей знань і спеціальностей,
за ѐкими здійсняютьсѐ підготовка здобувачів вищої освіти» отримано імпульс
до активнішого розвитку спеціальності 231 «Соціальна робота» (галузь
23 «Соціальна робота»). Міждисциплінарний характер ціюї спеціальності
зумовляю особливості та вимоги до розвитку проюктної компетентності
відповідних фахівців, а значить, вимагаю подальших досліджень.
Компетентністний підхід визначаю необхідність забезпеченнѐ
наступності у процесі професійної підготовки. ак зазначаютьсѐ в «Методичних
рекомендаціѐх длѐ розробленнѐ профілів ступеневих програм, вклячаячи
програмні компетентності та програмні результати навчаннѐ»: «Деѐкі
компетентності можуть бути розвинуті поступово та послідовно впродовж
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трьох послідовних циклів вищої освіти, у той час ѐк діѐ інших може бути
обмежена одним або двома циклами». Навіть коли компетентність
розвиваютьсѐ лише на магістерському та докторському рівнѐх, вона все одно
маю свої корені в навчанні на попередніх циклах: бакалаврському та
магістерському відповідно (Lokhoff & Wagenaar, 2010, с. 38).
Невирішеним залишаютьсѐ завданнѐ визначеннѐ місцѐ розвитку
проюктної компетентності студентів у навчальному процесі спеціальності
«Соціальна робота»: 1) на різних рівнѐх процесу професійної підготовки,
але із забезпеченнѐм необхідної наступності; 2) у різних навчальних
дисциплінах, але із забезпеченнѐм потрібних длѐ майбутнього фахівцѐ
соціальної роботи міждисциплінарних зв’ѐзків; 3) на рівні засобів
самостійної навчальної діѐльності студентів.
Мета статті. Проаналізувати сучасний стан організації процесу
розвитку проюктної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи
й обґрунтувати перспективні засоби забезпеченнѐ ефективності такого
розвитку.
Методи дослідження: аналіз нормативних документів (стандартів і
освітніх програм) длѐ визначеннѐ місцѐ проюктної компетентності серед
інших компетентностей майбутнього фахівцѐ соціальної роботи; аналіз
робочих програм дисциплін навчальних планів спеціальності 231
«Соціальна робота» длѐ визначеннѐ можливостей і обмежень розвитку
проюктної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи;
системний підхід у розглѐді процесу професійної підготовки длѐ
обґрунтуваннѐ критеріїв та перспективних засобів забезпеченнѐ
ефективності
розвитку
проюктної
компетентності
студентів;
експериментальні методи длѐ перевірки обґрунтованих засобів.
Виклад основного матеріалу. Виходимо з того, що з точки зору
цільового компоненту визначальноя рисоя проюктної технології, за
С. М. Калаур, ю перспективна оріюнтаціѐ «на практично спрѐмоване
дослідженнѐ, що зумовляю розвиток особистісно значущих професійних
перспектив і мотивую студентів до активної самостійної реалізації цих
перспектив» (Калаур, 2018, с. 293).
У 2019 році прийнѐті стандарти вищої освіти спеціальності
231 «Соціальна робота» длѐ другого (магістерського) рівнѐ вищої освіти
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 556 від 24.04.2019), длѐ першого
(бакалаврського) рівнѐ вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України
№ 557 від 24.04.2019). У стандарті вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна
робота» длѐ другого (магістерського) рівнѐ вищої освіти в описі предметної
області об’юкт вивченнѐ визначаютьсѐ таким чином – «соціальний добробут
населеннѐ, детермінанти, що на нього впливаять; організаційна,
управлінська, експертна, контрольно-аналітична, проюктна, науково-дослідна
діѐльність у соціальній сфері». На другій позиції серед загальних
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компетентностей – «Здатність розроблѐти і управлѐти проюктами». На третій
позиції серед спеціальних (фахових, предметних) компетентностей –
«Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проюктувати та моделявати соціальні ситуації»; додатково длѐ освітньо-професійних програм –
«Здатність до розробленнѐ, апробації та втіленнѐ соціальних проюктів і
технологій». Всі названі компетентності передбачені згідно з дескрипторами
«Національної рамки кваліфікації»: знаннѐ, уміннѐ, комунікаціѐ, автономіѐ та
відповідальність. Серед формулявань результатів навчаннѐ у стандарті –
«Розроблѐти соціальні проюкти на високопрофесійному рівні»; додатково длѐ
освітньо-професійних програм – «Розроблѐти, апробувати та втілявати
соціальні проюкти і технології» (Стандарт вищої освіти України. Спеціальність
231 Соціальна робота. Другий (магістерський) рівень, 2019). У стандарті вищої
освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» длѐ першого (бакалаврського)
рівнѐ вищої освіти на тринадцѐтій позиції серед спеціальних (фахових,
предметних) компетентностей – «Здатність до розробки та реалізації
соціальних проюктів і програм» згідно з дескрипторами «Національної рамки
кваліфікації»: знаннѐ, уміннѐ, комунікаціѐ, автономіѐ та відповідальність
(Стандарт вищої освіти України. Спеціальність 231 Соціальна робота. Перший
(бакалаврський) рівень, 2019).
Отже, у стандарті спеціальності 231 «Соціальна робота» длѐ другого
(магістерського) рівнѐ проюктна компетентність присутнѐ у визначенні
об’юкта вивченнѐ, серед загальних та спеціальних (фахових, предметних)
компетентностей, у тому числі й додаткових длѐ освітньо-професійної
програми, а також у результатах навчаннѐ. У стандарті длѐ першого
(бакалаврського) рівнѐ вищої освіти – серед спеціальних (фахових,
предметних) компетентностей.
Тобто, маюмо в стандартах спеціальності 231 «Соціальна робота»
відображеннѐ того, ѐк проюктна компетентність розвиваютьсѐ поступово на
різних циклах вищої освіти, що й передбачено в загальному випадку в
«Методичних рекомендаціѐх длѐ розробленнѐ профілів ступеневих
програм, вклячаячи програмні компетентності та програмні результати
навчаннѐ» (Lokhoff & Wagenaar, 2010, с. 38). Додамо, що компетентність
«Здатність до розробленнѐ та управліннѐ проюктами» входить у перелік
загальних компетентностей проюкту Тянінг. У подальшому розглѐді
зосередимо увагу на бакалаврському рівні вищої освіти.
У «Національній рамці кваліфікації» (Постанова Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12 червнѐ 2019 р. № 509)) кваліфікаційний рівень
7 (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) описуютьсѐ таким чином:
«Здатність особи розв’ѐзувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в певній галузі професійної діѐльності або у процесі навчаннѐ, що
передбачаю застосуваннѐ певних теорій та методів відповідних наук і
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характеризуютьсѐ комплексністя та невизначеністя умов». А в частині
«Відповідальність та автономність» виокремляютьсѐ «управліннѐ складноя
технічноя або професійноя діѐльністя чи проюктами» (Національна рамка
кваліфікації, 2011). Тобто, окрім того, що необхідність розвитку проюктної
компетентності студентів обґрунтована в багатьох дослідженнѐх із професійної освіти в соціальній сфері, це також визначено длѐ всіх спеціальностей
на державному рівні в документах, присвѐчених гармонізації вищої освіти
України з ювропейськоя вищоя освітоя в рамках Болонського процесу.
Розглѐнемо, ѐким чином розвиток проюктної компетентності студентів
реалізовано в освітніх програмах бакалаврського рівнѐ спеціальності
231 «Соціальна робота» в різних закладах вищої освіти України.
У різних формуляваннѐх компетентності та/або програмні результати
навчаннѐ, пов’ѐзані зі здатностѐми до проюктуваннѐ та/або реалізації
проюктів, передбачені в освітніх програмах, зокрема, Державного закладу
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Донецького
державного університету управліннѐ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка,
Львівського державного університету безпеки життюдіѐльності, Національного університету біоресурсів і природокористуваннѐ України, Рівненського
державного гуманітарного університету, Сумського державного університету,
Тернопільського національного економічного університету, Ужгородського
національного університету, Херсонського державного університету.
Основний фокус освітньої програми та спеціальності 231 «Соціальна
робота» (бакалаврський рівень) вклячаю в себе проюктну компетентність у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка («…Набуттѐ
необхідних умінь та навичок розроблѐти соціальні проюкти, спрѐмовані на
розвиток соціальної сфери, й підтримувати комплекс заходів, спрѐмованих
на захист незахищених верств населеннѐ…») та в Українському
католицькому університеті («…Спеціальна професійна підготовка до
проюктного менеджменту в соціально-педагогічній діѐльності…»).
Тематичні навчальні дисципліни, за матеріалами, доступними в
Інтернет, представлені, зокрема, в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка
(«Основи соціального
проюктуваннѐ»,
«Проюктуваннѐ професійного майбутнього» (дисципліна за вибором)),
Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка
(«Основи соціального проюктуваннѐ»), Сумському державному університеті
(«Проюктний менеджмент в соціальній роботі», Українському
католицькому університеті («Соціально-педагогічне проюктуваннѐ»,
«Проюктуваннѐ програм здорового способу життѐ»).
Застосуваннѐ методу проюктів у викладанні, навчанні, оціняванні
(у тому числі й під час певних видів практики) передбачене в більшості
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проаналізованих освітніх програм. Також у ході аналізу представлених в Інтернет робочих програм навчальних дисциплін освітніх програм 231 «Соціальна робота» виѐвлено, що проюктній компетентності в деѐких закладах
вищої освіти присвѐчені теми та підтеми дисциплін (ѐк правило 4–8 годин).
Таким чином, здійснений аналіз виѐвив, що в багатьох закладах
вищої освіти в освітніх програмах бакалаврського рівнѐ за спеціальністя
231 «Соціальна робота» передбачено розвиток у студентів проюктної
компетентності. Реалізуютьсѐ ж це, ѐк правило, через використаннѐ
відповідного методу у викладанні, навчанні й оціняванні, вкляченнѐ тем,
присвѐчених проюктній діѐльності в окремі навчальні дисципліни.
Викляченнѐ складаять випадки введеннѐ до навчальних планів
бакалаврського рівнѐ окремих дисциплін, присвѐчених проюктній тематиці.
Це вбачаютьсѐ цілком зрозумілим, адже міждисциплінарний характер
професійної діѐльності соціального працівника вимагаю дуже ретельного
формуваннѐ переліку дисциплін навчального плану й не дозволѐю
поставити відповідність до кожної компетентності окрему навчальну
дисципліну. Однак, заслуговую на увагу й досвід вкляченнѐ в навчальні
плани бакалаврського рівнѐ окремої навчальної дисципліни.
Наведене наводить на думку про доцільність обґрунтуваннѐ й
розробленнѐ різнорівневих експрес-модулів, інваріантних до змісту
дисциплін навчального плану, ѐкі можна послідовно використовувати в
різних дисциплінах.
Окрема увага маю бути приділена різним видам практики ѐк форми
навчаннѐ длѐ розвитку проюктної компетентності. О. О. Біла зазначаю, що
«домінантним ресурсом длѐ реалізації проюктних розробок майбутніх
фахівців ю професійно оріюнтована практика» (Біла, 2014, с. 285).
На доцільність використаннѐ методу проюктів в ознайомлявальній
практиці вказую Г. А. Рідкодубська. При цьому основним оріюнтиром ю
самоосвіта. Студентам пропонуютьсѐ здійснити самостійне дослідженнѐ
баз практики, простежити взаюмозв’ѐзок теорії та практики, набути
навичок
організації
професійної
діѐльності,
роботи
в
команді (Рідкодубська, 2019, с. 252-253).
Проюктна компетенціѐ формуютьсѐ також у практиках проюктуваннѐ
(життюконструяваннѐ) власного професійного шлѐху фахівців із соціальної
роботи. «Сенс діѐльності особистості фахівцѐ з соціальної роботи – не
тільки в тому, щоб отримати результат, сенс діѐльності полѐгаю в самому
процесі діѐльності, реалізації фізичної й інтелектуальної активності,
оскільки і фізична, і розумова активність сама по собі приносить лядині
задоволеннѐ і ю її специфічноя потребоя в реалізації власних ресурсів,
забезпеченні самодетермінації і самоефективності» (Балахтар, 2019,
с. 143). Цей висновок, сформульований В. В. Балахтар, наводить на думку,
що ѐкщо майбутній бакалавр соціальної роботи не матиме історій власного
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успіху у практиках самопроюктуваннѐ, то наврѐд чи йому вдастьсѐ
змотивувати та сприѐти успішній реалізації проюктів розвитку лядського
потенціалу інших лядей та громад.
О. О. Біла зазначаю, що високий рівень підготовки майбутніх фахівців
до проюктуваннѐ забезпечуютьсѐ через організація самостійної й науководослідницької роботи, що інтегрую певні види діѐльності: виконаннѐ
курсових робіт, дипломних проюктів; залученнѐ до роботи у волонтерських
загонах з метоя самореалізації в соціально активній діѐльності; розробка й
упровадженнѐ проюктних заходів на локальному, регіональному,
державному і міжнародному рівнѐх; залученнѐ студентів до участі в
усеукраїнських і міжнародних предметних олімпіадах, конкурсах творчих
робіт обдарованої молоді, студентських форумах тощо (Біла, 2014, с. 286).
В іноземних практиках професійної підготовки фахівців соціальної
роботи також відведено значну роль проюктній діѐльності. Завдѐки
дослідженнѐм українських учених маюмо дані про увагу до розвитку
проюктної компетентності та активне використаннѐ проюктних методів та
технологій у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників у США (Клос Л. Ю.), Нідерландах (Ребуха Л. З.), Швеції
(Ребуха Л. З., Логвиненко Т. О.), Австрії (Біла О. О., Павлішак О. Р.),
Німеччині (Пришлѐк О. Я.), Данії (Логвиненко Т. О.), Франції (Лещук Г. В.),
Швейцарії (Біла О. О.), Австралії (Слозанська Г. І.).
Проаналізувавши стан розвитку проюктної компетентності
майбутніх бакалаврів соціальної роботи, у ѐкості критерія ефективності
такої роботи визначаюмо реалізація студентами власних проюктів. Тобто
длѐ оволодіннѐ проюктноя компетентністя студент маю здійснити не
лише діѐльність проюктуваннѐ, а й реалізації розробленого проюкту,
аналізу отриманих результатів.
Обґрунтовуячи перспективні засоби ефективного розвитку проюктної
компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи, виходимо з
визначених раніше принципів педагогічної системи: зворотного зв’ѐзку,
необхідної кількості різноманітності, емерджентності, додатковості
(Купенко, 2017, c. 436-440).
Принцип зворотного зв’ѐзку передбачаю наѐвність інформації про
ступінь корисності здійсненого ефекту між взаюмопов’ѐзаними та
взаюмодіячими елементами системи. Перевіреним засобом реалізації
цього принципу ю соціальні мережі, що забезпечуять регулѐрність та
взаюмність зворотного зв’ѐзку між викладачем і студентами значно вищу,
ніж це доступно в часових межах аудиторних занѐть. При цьому
акцентуюмо увагу на доречності здійсненнѐ взаюмодії на засадах
наставництва, наданнѐ досвідченішими особами допомоги в набутті
певних компетентностей менш досвідченим.
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Принцип необхідної кількості різноманітності передбачаю, що длѐ
досѐгненнѐ мети системи різноманітність суб’юкта управліннѐ маю бути не
меншоя, ніж різноманітність об’юкта управліннѐ. Длѐ реалізації цього
принципу передбачаюмо засоби організації самостійної роботи. При цьому
самі розроблявані студентами проюкти, а також засоби розробленнѐ
проюктів розглѐдаюмо в ѐкості основних засобів самоуправліннѐ,
покликаних забезпечити необхідну кількість різноманітності.
Принцип емерджентності – чим більшоя ю система і чим більшоя ю
різницѐ в розмірах між частиноя і цілим, тим вищоя ю ймовірність того, що
властивості цілого можуть значно відрізнѐтисѐ від властивостей частин
(Ashby, 1957). Длѐ реалізації цього принципу передбачаюмо засоби комунікації та взаюмного навчаннѐ студентів: від взаюмодії студентів академічної
групи в малих підгрупах при розробленні проюкту під час авдиторного занѐттѐ
і до залученнѐ студентськими проюктними командами своїх колег зі
спеціальності з інших курсів, а також студентів інших спеціальностей у ѐкості
співвиконавців чи в ѐкості цільової аудиторії. Тут інструментами ю соціальні
мережі, мессенджери, Інтернет-засоби спільної роботи.
Принцип додатковості ѐк загальнонауковий виходить зі
сформульованого Н. Бором фізичного принципу додатковості. Йдетьсѐ про
те, що будь-ѐке дійсно глибоке ѐвище природи не може бути визначене
однозначно за допомогоя слів і вимагаю длѐ свого опису щонайменше
двох взаюмно доповняваних наборів понѐть (Пономарев, 1971). акщо
застосувати цей принцип до процесу здобуттѐ компетентностей, то
розглѐдаюмо два взаюмодоповнявані набори понѐть – перший, пов’ѐзаний
із навчаннѐм в аудиторії закладу вищої освіти; другий, пов’ѐзаний із
практикоя студентів у профільних організаціѐх (установах). Відповідно до
цього засобами реалізації принципу додатковості в педагогічній системі ю
засоби дуальної освіти, зокрема завданнѐ, отримані студентами від
потенційних замовників кадрів.
У ході експериментальної роботи доведено, що представлений набір
засобів забезпечую достатньо прийнѐтні результати щодо ефективності
розвитку проюктної компетентності за критеріюм реалізації студентських
проюктів.
Однак, ѐк випливаю зі зробленого вище аналізу, далеко не завжди
в навчальних планах бакалаврату спеціальності 231 «Соціальна робота»
ю можливість виділити длѐ проюктної компетентності окрему навчальну
дисципліну, часто це реалізуютьсѐ через окремі теми або методи
навчаннѐ. Відповідним чином ведучи мову про ефективність розвитку
проюктної компетентності в програмах бакалаврського рівнѐ, маюмо
ввести такий критерій ефективності, ѐк час. Саме на забезпеченнѐ
ефективності за цим критеріюм спрѐмована сформульована вище ідеѐ
про різнорівневі експрес-модулі, інваріантні до змісту конкретної
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дисципліни навчального плану. При розробленні таких модулів
вирішуютьсѐ два завданнѐ: 1) зміст модулѐ; 2) засоби модулѐ.
Висновки. У ході аналізу досліджень, присвѐчених професійній
підготовці фахівців соціальної сфери, привернув до себе увагу факт
вкляченнѐ проюктної компетентності ѐк складової в інші компетентності або в
структуру видів готовності до професійної діѐльності. Тим самим актуальним
представлѐютьсѐ розвиток проюктної компетентності студентів ѐк основи длѐ
здобуттѐ ними інших компетентностей, а також і ѐк самоцінної.
На предмет наѐвності проюктної компетентності проаналізовано
«Національну рамку кваліфікації», стандарти вищої освіти спеціальності
231 «Соціальна робота» длѐ магістерського та бакалаврського рівнів, освітніх
програм спеціальності 231 «Соціальна робота» бакалаврського рівнѐ,
відповідні робочі програми. З’ѐсовано, що проюктна компетентність наѐвна
серед інших у всіх цих документах. Не в усіх проаналізованих освітніх
програмах представлені окремі тематичні дисципліни, іноді наѐвні окремі
теми в курсах менеджменту або технологій соціальної роботи. Найчастіше
розвиток проюктної компетентності реалізуютьсѐ через проюктні методи
викладаннѐ, навчаннѐ, оціняваннѐ, а також у навчальній чи виробничій
практиках. Тому у статті обґрунтовано доцільність розробленнѐ різнорівневих
експрес-модулів, інваріантних до змісту дисциплін навчального плану, ѐкі
можна послідовно використовувати в різних видах навчальної та
позанавчальної роботи.
ак критерії ефективності перспективних засобів розвитку проюктної
компетентності визначено: 1) факт реалізації студентами розроблених
проюктів; 2) час роботи студентів із тим чи іншим засобом – 1–4 академічні
години. З точки зору першого критерія теоретично обґрунтовано та
експериментально перевірено набір засобів: 1) соціальні мережі та
месенджери ѐк засоби наставництва; 2) студентські проюкти ѐк засоби
самоуправліннѐ діѐльністя; 3) засоби організації спільної роботи малих
студентських груп; 4) засоби дуальної освіти.
Перспективоя подальшого дослідженнѐ ю обґрунтуваннѐ та
експериментальне випробуваннѐ набору засобів, що забезпечуватимуть
другий критерій ефективності.
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РЕЗЮМЕ
Купенко Елена. Современное состоѐние и перспективные средства развитиѐ
проектной компетентности будущих бакалавров социальной работы.
Выполнен
анализ
состоѐниѐ
организации
развитиѐ
проектной
компетентности будущих бакалавров социальной работы. Использован системный
подход, осуществлен анализ нормативных документов. В качестве критериев
эффективности перспективных средств развитиѐ проектной компетентности
определено: факт реализации студентами их авторских проектов; времѐ работы.
Обоснована целесообразность инвариантных разноуровневых экспресс-модулей. С
точки зрениѐ первого критериѐ обоснован набор средств: наставничества;
самоуправлениѐ; совместной работы малых студенческих групп; дуального
образованиѐ. Приведение средств в соответствие со вторым критерием ѐвлѐетсѐ
перспективой дальнейшего исследованиѐ.
Ключевые слова: проектнаѐ компетентность, социальнаѐ работа,
стандарты высшего образованиѐ, образовательные программы, рабочие
программы, критерий эффективности, средства, разноуровневый экспресс-модуль.
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SUMMARY
Kupenko Olena. The current state and prospective means of developing the project
competence of future bachelors of social work.
The article analyzes the current state of organization of project competence of future
bachelors of social work and substantiates perspective means of this process. The methods of
analysis of normative documents, systematic approach in professional training, experimental
methods were used.
It has been found out that in the studies devoted to professional training of social
specialists, project competence often appears as a component of other competences. Thus,
the practical importance of this research is emphasized.
The article presents the results of the analysis (for project competence) of the
“National Qualifications Framework”, the standards of higher education of the specialty 231
“Social work” for master’s and bachelor’s degrees, educational programs of specialty and
work programs of disciplines of bachelor’s degree of specialty 231 “Social work”. It has been
found out that project competence is present in all these documents among others.
Educational programs do not always have separate subject disciplines, sometimes you may
find specific topics in management courses or social work technologies. Most often,
development of project competence is achieved through project-based teaching, learning,
evaluation, and educational and industrial practice.
The article substantiates advisability of developing multi-level express modules, invariant
to the content of the disciplines of the curriculum, which can be used in different types of
educational and extracurricular work. Developments should include content and means.
Effectiveness criteria for development of promising means of project competence
development are defined: the fact of students’ projects implementation; implementation
time is 1-4 academic hours.
From the point of view of the first criteria, the set of means is theoretically grounded
and experimentally tested: social networks and messengers as a means of mentoring;
students’ projects as a means of self-management activity; the means of organizing
collaboration of small student groups; means of dual education.
The field of further research is justification and experimental testing of means that
will provide the second criteria of effectiveness.
Key words: project competence, social work, standards of higher education, academic
programs, work programs, effectiveness criteria, means, multi-level express modules.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ ЕЙДЕТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
МАТЕМАТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті розглѐнуто проблему підготовки майбутнього вчителѐ початкової
школи до використаннѐ елементів ейдетики у своїй професійній діѐльності.
Обґрунтовано основні аспекти вивченнѐ математичної галузі в сучасній початковій
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школі. Проаналізовано й окреслено, ѐкі методи, прийоми, техніки ейдетики доцільно
використовувати в початковій школі під час вивченнѐ математичної галузі.
З’ѐсовано доцільність використаннѐ елементів ейдетики під час вивченнѐ певних
математичних тем. Досліджено методичний аспект використаннѐ елементів
ейдетики під час вивченнѐ певних тем із навчальної дисципліни «Методика навчаннѐ
освітньої галузі «Математика»».
Ключові слова: підготовка майбутнього вчителѐ початкових класів,
використаннѐ елементів ейдетики, математична галузь.

Постановка проблеми. На сучасному етапі підготовка майбутнього
вчителѐ початкової школи підпорѐдковуютьсѐ законам суспільного
розвитку, що вимагаю постійного підвищеннѐ її ѐкості, запровадженнѐ
сучасних ефективних педагогічних технологій, форм і методів навчаннѐ,
введеннѐ у професійну освіту нових освітніх елементів.
Стрімкий розвиток суспільства, швидка зміна технологій у всьому
світі зумовляю необхідність удосконаленнѐ освітньої системи. Відтвореннѐ
отриманої інформації – це один із найважливіших аспектів інтелектуальних
можливостей особистості. Тому в сучасному інформаційно-насиченому
суспільстві сучасний учитель повинен уміти застосовувати свої знаннѐ й
можливості в безпосередній практичній діѐльності; уміти застосовувати в
нових нестандартних ситуаціѐх, передбачити кінцевий результат та знайти
раціональні способи його досѐгненнѐ.
Відповідно до діячого Закону «Про освіту» і концепції Нової
української школи з’ѐсовано, що замість запам’ѐтовуваннѐ фактів та
визначень понѐть, учні початкових класів набуватимуть відповідних
компетентностей. Тому майбутній учитель початкової школи маю бути
підготовлений до формуваннѐ в молодших школѐрів комплексу знань,
умінь, навичок, способів мисленнѐ, поглѐдів, цінностей та інших особистих
ѐкостей, ѐкі сприѐтимуть успішній соціалізації дитини і знадоблѐтьсѐ в
повсѐкденному житті. На покращеннѐ сприйманнѐ й відтвореннѐ
інформації спрѐмовані методики і технології ейдетики. Вони сприѐять
підготовці учнів початкових класів до оріюнтуваннѐ в інформаційному світі.
Тому ю актуальним питаннѐ підготовки вчителѐ початкових класів до
використаннѐ елементів ейдетики у своїй професійній діѐльності, а саме
під час вивченнѐ математичної галузі.
Аналіз актуальних досліджень. Критичний аналіз наукової і
методичної літератури з проблеми дослідженнѐ даю змогу засвідчити, що
проблемами ейдетики займалосѐ багато видатних учених у галузі
педагогіки та психології (П. Блонський, Л. Виготський, О. Луріѐ,
С. Рубінштейн, Б. Теплов, Г. Фішер та інші); практичний аспект технології
ейдетики в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
досліджували Т. Аристова, І. Брушневська, О. Юремююва, О. Клочко,
Т. Крепчук, О. Нечипоренко та інші. Питаннѐ застосуваннѐ зазначеної
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техніки в навчальному процесі початкової школи під час вивченнѐ різних
галузей освіти розглѐдали досліджували у своїх дослідженнѐх Ю. Антощук,
І. Аладишова, І. Антонова, Р. Богайчук, Л. Виготський, Т. Деменська,
О. Калачикова та інші. Але недостатньо вивченоя залишаютьсѐ проблема
підготовки майбутніх вчителів до використаннѐ елементів ейдетики у
процесі вивченнѐ математичної галузі в початковій школі.
Метою статті ю дослідженнѐ питаннѐ підготовки майбутніх учителів
до використаннѐ елементів ейдетики у процесі вивченнѐ математичної
галузі в початковій школі.
У процесі написаннѐ статті використані такі методи дослідження:
критичний аналіз літератури, порівнѐннѐ, узагальненнѐ практичних
досліджень; систематизаціѐ.
Виклад основного матеріалу. Одніюя з ефективніших технік
навчаннѐ молодших школѐрів вважаютьсѐ «Ейдетика». Застосовуячи таку
техніку, сучасний майбутній учитель початкових класів маю можливість
вклячити різні відчуттѐ дитини в навчальний процес.
У Державному стандарті початкової загальної освіти передбачено
організація освітнього процесу із застосуваннѐм діѐльнісного підходу на
інтегровано-предметній основі з переважаннѐм ігрових методів у першому
циклі (1-2 класи) та інтегровано-предметній основі у другому циклі (34 класи) (Державний стандарт початкової освіти, 2018). Це передбачаю
безпосередню застосуваннѐ технік ейдетики у навчальному процесі
сучасної початкової школи.
Термін «ейдетика» був уведений у психологія в 30-ті роки минулого
століттѐ німецьким ученим Еріком Йеншем та його однодумцѐми. Вони
розглѐдали цей феномен ѐк довготривале збереженнѐ чіткого сліду певної
інформації в пам’ѐті особистості.
Ю. Антощук зазначаю, що «ейдетизм» – це особливий різновид образної
пам’ѐті, здатність найбільш ѐскраво й точно відтворявати в усіх деталѐх
наочні образи предметів, що дозволѐю втримувати та відтворявати надзвичайно живі образи раніше побачених предметів, об’юктів (Антощук, 2001).
А. Богосвѐтська визначаю «ейдетизм» ѐк психічне ѐвище, ѐке полѐгаю
у здатності відтворявати ѐскравий наочний образ тривалий час.
Характерноя ознакоя длѐ «ейдетизму» ю емоційна забарвленість образів,
що притаманно більшості дітей. Вони уѐвлѐять собі предмет, чітко
«бачать» його перед собоя. Техніка ейдетики навчаю дітей
запам’ѐтовувати без зазубряваннѐ (Богосвѐтська, 2011).
Л. Айзенварг розглѐдаю ейдетизм ѐк особливий різновид образної
пам’ѐті, здатність найбільш ѐскраво й точно відтворявати в усіх деталѐх
наочні образи предметів, ѐкі в певний момент не діять на органи чуттів
(Айзенварг, 2009, с. 7). Фізіологічноя основоя ейдетичних образів ю
залишкове збудженнѐ зорового аналізатора.
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Отже, провідні науковці визначаять ейдетику ѐк відтвореннѐ образів
предметів у всіх його деталѐх, ѐкі не діять в певний момент безпосередньо
на зорові аналізатори. Ейдетичні образи відрізнѐятьсѐ від звичайних тим,
що дитина ніби продовжую сприймати предмет за його відсутності.
Головними інструментами ейдетики ю робота з асоціаціѐми та
акровербальна техніка. Робота з асоціаціѐми представлена двома
напрѐмами: ланцяговим методом (він апеляю асоціативними логічними
зв’ѐзками) і методом зорових асоціацій. Ланцяговий метод заснований на
тому, що будь-ѐке ѐвище може спричинити за собоя інше. Інформаціѐ у
процесі навчаннѐ розкриваютьсѐ поступово (від загального до конкретного,
від приватному до загального або від приватного до іншого, існуячого з ним
паралельно в інформаційному просторі, приватному) (Мажейка, 2018).
Конструяваннѐ занѐттѐ з використаннѐм елементів ейдетики формую
новий підхід до освітніх та виховних технологій, ѐкий дозволѐю кожному
учневі комфортно та із задоволеннѐм здобувати нові знаннѐ.
Виходѐчи із вище зазначеного, Т. Крепчук зазначав, що необхідно:
 навчати запам’ѐтовувати новий матеріал швидко та ѐкісно;
 збільшувати обсѐг пам’ѐті учнів;
 розвивати творчу уѐву, фантазія, образне мисленнѐ молодших школѐрів;
 навчати мислити послідовно, асоціативно;
 розвивати просторову оріюнтація та уѐвленнѐ;
 тренувати вміннѐ розслабляватись, швидко знімати втому,
знаходитись у доброму настрої (Крепчук, 2012).
Таким чином, технологіѐ ейдетики пробуджую активну розумову
діѐльність кожного учнѐ, зацікавляячи його самим процесом навчаннѐ, а
також даю учневі «інструменти» длѐ швидкої активної обробки навчального
матеріалу, його запам’ѐтовуваннѐ та миттювого відтвореннѐ у слушний
момент.
Технологіѐ ейдетики реалізую навчальні, розвивальні, пізнавальні,
виховні та психологічні цілі.
Навчальні цілі формуять уміннѐ та навики працявати з інформаціюя,
ѐкі даять можливість:
 формувати вміннѐ учнів ефективно й самостійно вчитисѐ;
 швидко і точно виконувати розумово-творчі операції, зумовлені
стійкістя уваги та розвиненоя пам’ѐття;
 поповнявати активний лексичний запас учнів, швидко й
оригінально оперувати невербальними та вербальними асоціаціѐми;
 закріпляять основні компоненти уміннѐ вчитисѐ – самостійноосмислено (Мажейка, 2018).
Розвивальні цілі – розширяять творчі можливості учнів. Вони
формуять творчий підхід до будь-ѐкого інформаційно-навчального
матеріалу, використовуячи при цьому вроджені здібності, що надаять
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упевненість у собі та своїх можливостѐх; розвиваять уміннѐ сприймати
інформація так, ѐк ми робили це в дитинстві: не напружуячись, граячись,
легко та із задоволеннѐм (Мажейка, 2018).
Пізнавальні цілі – розширяять можливості кращого пізнаннѐ
навколишнього світу та себе, завдѐки розширеній уѐві, стійкій пам’ѐті й
увазі;
підвищуять
самооцінку
молодшого
школѐра
завдѐки
результативності в навчанні, створяячи психологічний комфорт.
Виховні цілі передбачаять формуваннѐ особистих характеристик
учнѐ, ѐкі ґрунтуятьсѐ на самопізнанні, на вмінні використовувати свої
вроджені можливості; здатності їх конкурувати (Мажейка, 2018).
Психологічні цілі сприѐять створення ситуації успіху учнів у навчанні
та житті; вирішення своїх особистих психологічних проблем, пов’ѐзаних зі
страхом, фобіѐми та стресами (Мажейка, 2018).
Одніюя з основних освітніх галузей визначених Державним
стандартом початкової загальної освіти ю математична.
Математична освітнѐ галузь спрѐмована на формуваннѐ в учнів
початкових класів математичної та інших клячових компетентностей;
розвиток мисленнѐ, здатності розпізнавати й моделявати процеси та
ситуації з повсѐкденного життѐ, ѐкі можна розв’ѐзувати із застосуваннѐм
математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір
(Державний стандарт початкової освіти, 2018).
У процесі вивченнѐ математичної галузі учень початкової школи
досліджую ситуації і визначаю проблеми, ѐкі можна розв’ѐзувати із
застосуваннѐм математичних методів; моделяю процеси й ситуації,
розроблѐю стратегії (плани) дій длѐ розв’ѐзуваннѐ різноманітних задач;
критично оціняю дані, процес та результат розв’ѐзаннѐ навчальних і
практичних задач; застосовую досвід математичної діѐльності длѐ пізнаннѐ
навколишнього світу (Державний стандарт початкової освіти, 2018).
Аналіз типової навчальної програми длѐ початкової школи, за
редакціюя О. Савченко, засвідчую, що математична освітнѐ галузь
передбачаю формуваннѐ в учнів таких умінь (Типові освітні програми длѐ
закладів загальної середньої освіти: 1–2 класи, 2018).
1) Дослідженнѐ ситуації і виокремленнѐ проблем, ѐкі можна
розв’ѐзувати із застосуваннѐм математичних методів. Учень:
 розпізнаю серед ситуацій із повсѐкденного життѐ ті, що
розв’ѐзуятьсѐ математичними методами;
 досліджую, аналізую, оціняю дані та зв’ѐзки між ними длѐ
розв’ѐзаннѐ проблеми математичного змісту;
 прогнозую результат розв’ѐзаннѐ проблемної ситуації.
2) Моделяваннѐ процесів і ситуацій, розробленнѐ стратегій (планів)
дій длѐ розв’ѐзаннѐ різноманітних задач. Учень:
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 сприймаю і перетворяю інформація (почуту, побачену, прочитану),
будую допоміжну модель проблемної ситуації ;
 розроблѐю стратегії розв’ѐзаннѐ проблемних ситуацій;
 моделяю процес розв’ѐзаннѐ проблемної ситуації і реалізую його.
3) Критичне оціняваннѐ даних, процесу та результату розв’ѐзаннѐ
навчальних і практичних задач. Учень:
 оціняю дані проблемної ситуації, необхідні й достатні длѐ її
розв’ѐзаннѐ;
 оціняю різні шлѐхи розв’ѐзаннѐ проблемної ситуації, обираю
раціональний шлѐх її розв’ѐзаннѐ;
 перевірѐю відповідність одержаного результату прогнозованому;
 оціняю правильність розв’ѐзаннѐ проблемної ситуації;
 виѐвлѐю та виправлѐю помилки.
4) Застосуваннѐ досвіду математичної діѐльності длѐ пізнаннѐ
навколишнього світу. Учень:
 аналізую об’юкти навколишнього світу та ситуації, що виникаять у житті;
 встановляю кількість об’юктів, читаю і записую числа, порівняю та
впорѐдковую їх;
 володію обчислявальними навичками, застосовую їх у навчальних
та практичних ситуаціѐх;
 визначаю просторові відношеннѐ;
 розпізнаю геометричні фігури за їх істотними ознаками;
 будую, конструяю об’юкти;
 виміряю величини;
 використовую алгебраїчні понѐттѐ й залежності длѐ розв’ѐзуваннѐ
проблемної ситуації; досліджую задачі.
Метоя навчаннѐ математики в сучасній початковій школі ю різнобічний
розвиток особистості дитини та її світоглѐдних оріюнтацій засобами
математичної діѐльності, формуваннѐ математичної й інших клячових
компетентностей, необхідних їй длѐ життѐ та продовженнѐ навчаннѐ.
Досѐгненнѐ поставленої мети передбачаю виконаннѐ таких завдань:
 формуваннѐ в учнів розуміннѐ ролі математики в пізнанні ѐвищ і
закономірностей навколишнього світу;
 формуваннѐ в дітей досвіду використаннѐ математичних знань та
способів дій длѐ розв’ѐзуваннѐ навчальних і практичних задач;
 розвиток математичного мовленнѐ учнів, необхідного длѐ опису
математичних фактів, відношень і закономірностей;
 формуваннѐ в учнів здатності міркувати логічно, оцінявати
коректність і достатність даних длѐ розв’ѐзуваннѐ навчальних і практичних
задач (Державний стандарт початкової освіти, 2018; Типові освітні
програми длѐ закладів загальної середньої освіти: 1–2 класи, 2018).
210

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

Таким чином, майбутній учитель початкових класів повинен бути
підготовлений до вирішеннѐ вищезазначених завдань. Цьому сприѐтиме
використаннѐ ним відповідних методик і технік ейдетики у своїй
професійній діѐльності. Відповідно до зазначеної технології, одним із
основних завдань учителѐ в початкових класах ю оволодіннѐ учнѐми
такими прийомами: виділеннѐ логічних частин, спостереженнѐ за
основними змістовними лініѐми, виділеннѐ клячових слів, поверненнѐ до
прочитаних частин задачі длѐ уточненнѐ їх змісту, пригадуваннѐ й
відтвореннѐ вслух (про себе всього) навчального матеріалу,
раціональними способами обчислень.
Використаннѐ елементів ейдетики в навчальній діѐльності
забезпечую комфортні умови, за ѐких кожен учень може відчути свій успіх у
процесі здобуваннѐ знань. Технології ейдетики даять змогу створити таке
навчальне середовище, у ѐкому теоріѐ і практика засвояятьсѐ одночасно,
а це даю змогу учнѐм початкової школи розвивати особистий світоглѐд,
критичне мисленнѐ, математичне мовленнѐ; виѐвлѐти й реалізувати
індивідуальні можливості. Опрацяваннѐ навчального матеріалу подаютьсѐ
так, щоб учні самостійно могли встановлявати зв’ѐзок між новими та вже
набутими знаннѐми, робили «відкриттѐ», формулявали власні ідеї та
міркуваннѐ, навчалисѐ співробітництву.
Таким чином, майбутній учитель початкових класів повинен
пам’ѐтати, що технології ейдетики в навчальному процесі сприѐять:
1) створення особистого навчального досвіду з метоя підвищеннѐ
самооцінки;
2) тісній співпраці з учнѐми класу;
3) формування позитивного ставленнѐ до навколишнього світу;
4) підвищення продуктивності навчально-пізнавальної діѐльності.
Г. Войтович зазначав, що длѐ того, щоб успішно оволодіти техніками
ейдетики, необхідно:
 налаштувати учнів на уѐвленнѐ, а не на запам’ѐтовуваннѐ;
 все робити без напруженнѐ;
 навчаннѐ на позитиві тощо (Войтович, 2010).
Методики й технології ейдетики дозволѐять будувати роботу з дітьми
на основі: вільних асоціацій, пов’ѐзаних із предметними образами; колірних
асоціацій; асоціацій, пов’ѐзаних з геометричними формами; тактильних
асоціацій; предметних асоціацій; звукових, смакових, няхових, графічних
тощо. У процесі такої роботи учні ю постійними співавторами вчителѐ.
Під час проведеннѐ практичних і лабораторних занѐть із методики
навчаннѐ освітньої галузі «Математика» доцільно ознайомити студентів із
певними методами, прийомами, технологіѐми ейдетики, ѐкі варто
застосовувати на уроках математики в початковій школі. Наприклад,
ланцяговий, акровербальний методи і метод місць.
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Ланцяговий метод будуютьсѐ на ланцягових асоціативних зв’ѐзках.
Асоціації відіграять важливішу роль опрацяванні навчального матеріалу. За
допомогоя різних образів впорѐдковуятьсѐ всі складові елементи
інформації, ѐкі вивчаятьсѐ. Свідомо утворяячи асоціації й відшукуячи в
заздалегідь дібраних прикладах, ми підсиляюмо контроль над фіксаціюя
інформації у свідомості учнѐ. Пошук асоціацій швидко перетворяютьсѐ в
захопляячу гру.
Акровербальний метод («акро» – край, «вербо» – слово) полѐгаю у
складанні віршів, жартівливих фраз, особистих висловлявань, у ѐких
зашифрована певна математична інформаціѐ.
Метод місць спираютьсѐ на зорові асоціації учнів. Тобто потрібно
чітко уѐвити собі предмет, ѐкий необхідно запам’ѐтати і поюднати його
образом, ѐкий вже знайомий учнѐм. Цей метод заснований на асоціаціѐх,
що диктуятьсѐ послідовністя предметів і місць.
Розглѐд таких методів доцільно під час опрацяваннѐ питань з
методики вивченнѐ нумерації цілих невідʼюмних чисел, геометричного
матеріалу, величин тощо.
Під час вивченнѐ теми «Методика вивченнѐ нумерації чисел і арифметичних дій у концентрі 10» доцільно ознайомити студентів із використаннѐм
елементів ейдетики під час опрацяваннѐ методики вивченнѐ цифр.
Методика роботи з цифрами може бути проведена у такій
послідовності:
1) робота з кольоровим колажем з цифрами, ѐкі пов’ѐзані із певними
образами і добре знайомі дітѐм;
2) завданнѐ, ѐкі спрѐмовані на цифро-образне перекодуваннѐ
інформації і передбачаять використаннѐ асоціативних зв’ѐзків.
У процесі такої роботи учні швидко запам’ѐтовуять цифри, розфарбовуять їх у своїй уѐві, перетворить певний образ, ѐкий вона їм нагадую.
З метоя зацікавленнѐ вчитель може розповісти казку про загадкову й
чарівну країну Математики, у ѐкій живуть її незвичайні мешканці – цифри,
знаки, фігури. Всі вони не прості і можуть перетворяватисѐ на предмети
навколишнього світу. Кожна цифра може жити і в зошитах учнів, і в
підручниках, і на класній дошці, але обов’ѐзково у своїй кімнатці – клітинці.
Граячись з цифрами, можна перетворити кожну з них на образ, ѐкий
вона нам нагадую. Можна дібрати невеликі вірші до кожної цифри.
Вивченнѐ кожної цифри починаютьсѐ з магічних слів: «Уѐвіть собі!».
Під час опрацяваннѐ методики вивченнѐ складу чисел в межах 10
доречно ознайомити студентів з прийомами «Цифрообраз», «Гіпербола»,
«Синтез» тощо.
Спочатку вчитель разом із учнѐми за допомогоя прийому
«Цифрообраз» перетворяять цифри у веселі та цікаві длѐ дитѐчого
сприйманнѐ образи. Наприклад, цифрі 1 – відповідаю образ олівцѐ, цифрі 2 –
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турботливої ластівки, 3 – лисички-сестрички, 4 – затишної хатинки, 5 –
запашного ѐблука, 6 – голосного чайника, 7 – працьовитого молотка, 8 –
швидкісної машини, 9 – веселого кита, 0 – ѐскравого сонечка. Обов’ѐзковим
моментом ефективного засвоюннѐ складу числа ю рефлекторне перетвореннѐ
цифр у дані образи і навпаки.
Потім за допомогоя прийому «Гіпербола» цифрообраз числа, склад
ѐкого вивчаютьсѐ, збільшуютьсѐ і розміщуютьсѐ в центрі малянка. Навколо
центрального образу за допомогоя прийому «Синтез» розташовуятьсѐ
попарно цифрообрази, що відповідаять даному складу числа. Наприклад,
центральним образом малянка длѐ вивченнѐ складу числа 8 ю швидкісна
машина. На малянку навколо машини розташовані попарно цифрообрази
цифр, що формуять склад числа 8: два будиночки (4+4), ластівка з
чайником (2+6), ѐблуко з лисичкоя (5+3) та олівець з молотком (1+7).
Прийом «Сяжет» даю змогу краще запам’ѐтати весь перелік складу числа,
використовуячи певну історія.
Також елементи ейдетики можна використовувати під час
підготовчої роботи та вивченнѐ табличних випадків множеннѐ та діленнѐ.
Особливістя ю те, що учнѐм подобаютьсѐ складати розповіді за малянками
і знаходити в них цифри. Під час вивченнѐ табличних випадків множеннѐ
варто домовитисѐ, що множники – це постійні образи, ѐкі не зміняятьсѐ.
Вони і будуть головними героѐми історій. У процесі розфарбовуваннѐ
малянків працяю рухова пам’ѐть, що робить процес запам’ѐтовуваннѐ
більш легким та цікавим. А кольорові додатки можна використати ѐк
цікаву дидактичну гру, розрізавши на окремі картинки. Учень, дивлѐчись
на них, повинен відтворити історія, ѐку потім із пам’ѐті пов’ѐже з
відповідним числом.
Тема табличних випадків множеннѐ і діленнѐ ю одніюя із складних у
математичній галузі.
Тому майбутній учитель повинен не лише
забезпечити чітке розуміннѐ учнѐми змісту дій множеннѐ і діленнѐ, а й
сформувати в них стійкі знаннѐ табличних випадків множеннѐ і діленнѐ.
У процесі опрацяваннѐ інших тем із методики навчаннѐ освітньої
галузі «Математика» доречно ознайомити майбутніх учителів із
методикоя роботи з такими завданнѐми:
– цікаві питаннѐ (навчаять побудови послідовної ланцяжка міркувань);
– загадки (формуять уміннѐ відбирати корисну інформація, що
міститьсѐ в самій задачі);
– числові ребуси;
– завданнѐ-жарт (учать бачити в задачі практичне значеннѐ);
– логічні завданнѐ (розвиваять уміннѐ оволодіннѐ логічними
операціѐми);
– числові трикутники (закріпляять уміннѐ розподілѐти елементи,
згідно з умовоя);
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– продовжити малянок (закріпляять уміннѐ встановити алгоритм,
тренуять пам’ѐть) тощо.
Зазначені завданнѐ з використаннѐм відповідаять трьом рівнѐм
оволодіннѐ математичним змістом: перший рівень (репродуктивний), коли
учень здійсняю дія за зразком, оріюнтуячись на зовнішні дії; другий рівень
(рефлексивний), коли учень здійсняю дія з розуміннѐм, оріюнтуячись на
істотні зв’ѐзки й відносини ѐк основу способу дії; функціональний рівень
(третій), коли учень здійсняю компетентну дія, оріюнтуячись на поле і межі
можливостей способів дії.
Отже, використаннѐ елементів ейдетики у процесі навчаннѐ учнів
початкових класів математики сприѐю активізації учнів на уроці,
обговорення проблемних ситуацій, висловлення цікавих ідей і міркувань;
свідомому формування обчислявальних умінь і навичок; ефективному
засвоюння навчального матеріалу; швидкій адаптації та партнерським
відносинам у класі.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Використаннѐ елементів ейдетики майбутніми вчителѐми початкових
класів у своїй професійній діѐльності сприѐю реалізації завдань Нової
української школи, ѐкі полѐгаять у забезпеченні комфортних умов,
продуктивності навчаннѐ, упровадженні методик особистісно й
компетентнісно зоріюнтованого навчаннѐ, технологічності методик
навчаннѐ, осучаснені та оздоровленні освітнього середовища тощо.
Застосуваннѐ технік ейдетики у процесі вивченнѐ математичної галузі
сприѐю ефективному запам’ѐтовування і відтворення навчальної
інформації; розширення можливостей пам’ѐті учнів, образної уѐви,
багатогранному сприйнѐття світу тощо.
Подальшої розробки потребую дослідженнѐ технологічності методик
навчаннѐ у процесі підготовки вчителѐ початкових класів до професійної
діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Непомнящая Галина. Подготовка будущего учителѐ к использования элементов
эйдетики в процессе изучениѐ математики в начальной школе.
В статье рассмотрена проблема подготовки будущего учителѐ начальной
школы к использования элементов эйдетики в своей профессиональной
деѐтельности. Обоснованы основные аспекты изучениѐ математической отрасли в
современной начальной школе. Проанализировано и очерчено, какие методы,
приемы, техники эйдетики целесообразно использовать в начальной школе во времѐ
изучениѐ математики. Описано целесообразность использованиѐ элементов
эйдетики во времѐ изучениѐ определенных математических тем. Исследован
методический аспект использованиѐ элементов эйдетики во времѐ изучениѐ
определенных тем из учебной дисциплины «Методика обучениѐ математики».
Ключевые слова: подготовка будущего учителѐ начальных классов,
использованиѐ элементов эйдетики, математика.

SUMMARY
Nepomhyascha Halyna. Training an intending teacher for using eidetics of elements
in the educational process on mathematics in primary school.
The purpose of the article is to search the issue of training future teachers for using
the eidetics elements in the educational process on mathematics in primary school.
The research methods are critical analysis of the scientific and pedagogical literature,
comparison, generalization of practical researches, systematization.
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The results of the study consist in a critical literature analysis on the research subject,
systematization and generalization of the received information, implementing of results in
the process of teaching the course “Methods of teaching the educational field
“Mathematics” at the primary education faculty.
In our research, the importance of using eidetics elements in the process of teaching
some mathematical topics was found out. The methodological aspect of using the eidetics
elements in the educational process of studying certain topics on the course of “Methods of
teaching the educational field of study “Mathematics” is researched. A number of tasks that
will allow primary school teachers to form pupils’ mathematical ideas and concepts are
considered. They are to identify the main features of subjects, mathematical objects,
numbers; to distinguish and characterize mathematical objects according to given
characteristics; to compare, summarize, classify, determine the sequence of events; to define
certain concepts, etc. It allows to develop mathematical speaking of primary school pupils,
their ingenuity and intelligence.
The practical importance of the research lies in selection and development of tasks
that can be used by primary school teachers in their professional activities. The main
principles and the study results can be used by university teachers in the process of teaching
the course “Methods of teaching the educational field of study “Mathematics” to intending
primary school teachers.
Conclusions and prospects for further research. Using the eidetics elements by
intending primary school teachers in their professional activities contributes to the
implementation of the New Ukrainian School’s tasks that aims at providing comfortable
conditions, learning productivity etc. Implementation of eidetics techniques in the process of
studying the mathematical field of study contributes to the effective memorization and
reproduction of educational information; expanding memory, imagery, and multifaceted
perception of the world.
Researching the methods of using eidetics techniques in the primary school teachers’
training for professional activity requires further development.
Key words: intending primary school teachers’ training, using the elements of
eidetics, mathematics field of study.
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У статті схарактеризовано наукові категорії «освіта», її мета, сутність,
система;
«компетенціѐ»,
«компетентність»,
«компетентнісний
підхід»,
«творчість», «креативність», представлена модель випускника – дипломованого
фахівцѐ – ѐк деѐкий еталон, ідеал спеціаліста, ѐкий повинен бути підготовлений у
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закладі вищої освіти і ѐкий відповідаю сучасним вимогам суспільства, та виокремлено
педагогічні умови, що сприѐять формування креативної особиcтості майбутнього
конкурентоздатного фахівцѐ в умовах його підготовки в закладі вищої освіти.
У результаті дослідженнѐ ми дійшли висновку, що реалізувавши в освітньому
процесі виокремлені педагогічні умови, можна забезпечити високу результативність
процесу формуваннѐ креативного випускника, здатного неординарно мислити, мати
глибокі знаннѐ, визначати його професійну компетентність ѐк рівень знань і
професіоналізму, що дозволѐять йому приймати правильні, творчі, неординарні
рішеннѐ в конкретній професійній ситуації.
Ключові слова: творча особистість, креативність студентів, неординарні
ідеї, творчий процес, індивідуальний стиль, саморозвиток, самопізнаннѐ, ерудиціѐ,
наукові дослідженнѐ.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство потребую зовсім іншої
ѐкості підготовки фахівців. У своя чергу, роботодавець даю замовленнѐ на
компетентних, креативних, інтелектуальних працівників, ѐкі висуваять
неординарні та нестандартні ідеї, уникаять у мисленні традиційних схем,
швидко розв’ѐзуять проблемні ситуації, а тому в підготовці фахівців
важливим ю питаннѐ не тільки озброїти випускників необхідним багажем
знань, умінь і навичок, але й сформувати їх особистість ѐк професіонала,
здатного до творчого вирішеннѐ професійних завдань, підготувати
креативно-професійного випускника.
Аналіз актуальних досліджень. За висловами відомого філософа
М. Гончаренка, у лядини немаю благороднішого занѐттѐ, ѐке б
виправдовувало її існуваннѐ на землі, підтверджувало високе званнѐ лядини,
давало б їй глибоку й істинну насолоду від ранньої яності до похилої старості,
ніж творчість (Шинкарук та ін., 2002, с. 218). Проблема розвитку творчості та
креативності стала предметом вивченнѐ длѐ багатьох зарубіжних та
вітчизнѐних науковців. Науково-теоретичну базу дослідженнѐ становлѐть
праці таких учених, ѐк Ф. Баррон, Е. Боно, Г. Костяк, В. Крутецький, А. Маслов,
В. Молѐко, В. Рибалка, Ю. Торранс; педагогічні та психологічні аспекти
розвитку творчих здібностей особистості, формуваннѐ її креативного
потенціалу знайшли свою відображеннѐ в роботах А. Антонова, В. Андрююва,
Дж. Гілфорд, В. Дружиніна, А. Морозової, А. Половинкіна, Т. Стародубцевої;
значний внесок у розробку проблем обдарованості, творчого мисленнѐ,
розвитку творчої особистості зробили такі вчені, ѐк А. Юсаулов, Н. Лейтес,
В. Молѐко, В. Рибалко, С. Сисоюва, С. Рубінштейн, В. Шадріков, М. Холодна;
органічне поюднаннѐ творчості з професійноя діѐльністя фахівців
досліджували К. Абульханова, О. Бодальов, А. Гусюва, А. Деркач,
О. Матяшкін, В. Молѐко; роботи Д. Богоѐвленської, А. Маслова, С. Меднік
присвѐчені створення портрета творчої особистості.
Невирішеними частинами загальної проблеми ю визначеннѐ
педагогічних умов формуваннѐ конкурентоздатного, неординарного
фахівцѐ в умовах його підготовки в закладі вищої освіти.
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Метою дослідження ю виокремленнѐ педагогічних умов, що сприѐять
формування креативної особистості майбутнього конкурентоздатного
фахівцѐ в умовах його підготовки в закладі вищої освіти.
Методи дослідження: аналіз науково-педагогічної літератури й
узагальненнѐ поглѐдів учених на означену проблему.
Виклад основного матеріалу. Освіта – це один із найдавніших
соціальних інститутів, що викликана потребами суспільства відтворявати й
передавати знаннѐ, уміннѐ, навички, готувати нові поколіннѐ длѐ життѐ,
готувати конкурентоздатних фахівців длѐ вирішеннѐ економічних, соціальних,
культурних проблем, що стоѐть перед лядством. У Законі України «Про
освіту» визначено, що освіта ю основоя інтелектуального, духовного,
фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації,
економічного добробуту, запорукоя розвитку суспільства, об’юднаного
спільними цінностѐми і культуроя, та держави (Амбросов та Сердяк, 2007).
У контексті гуманістичної парадигми освіта ю складовоя вихованнѐ. Її
сприймаять ѐк складне й багатогранне суспільне ѐвище, сферу передачі,
засвоюннѐ та переробки знань і соціального досвіду; під нея розуміять усе
те, що сприѐю формування світоглѐду особистості, її професійних знань,
навичок і вмінь, це – здобуттѐ спеціально запланованої певної суми знань
та їх систематизаціѐ, це – сукупність знань, умінь, навичок, поглѐдів і
переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил та
практичної підготовки, що досѐгаятьсѐ в результаті цілеспрѐмованої
навчально-виховної роботи.
Сутність освіти полѐгаю в тому, щоб лядина знаходиласѐ в
постійному розвитку, зростало її духовне становленнѐ, здійсняваласѐ
гармонізаціѐ її відносин з собоя та іншими лядьми, зі світом, адже всѐ
система освіти створяютьсѐ длѐ лядини, функціоную й розвиваютьсѐ в її
інтересах, слугую повноцінному розвитку особистості.
Метоя освіти ю всебічний розвиток лядини ѐк особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних
здібностей, вихованнѐ високих моральних ѐкостей, формуваннѐ громадѐн,
здатних до свідомого суспільного вибору, збагаченнѐ на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищеннѐ освітнього
рівнѐ народу, забезпеченнѐ галузей економіки кваліфікованими фахівцѐми.
Система освіти в Україні представлена дошкільноя, загальноя
середньоя,
позашкільноя,
професійно-технічноя,
передвищоя,
післѐдипломноя та вищоя освітоя. Держава забезпечую доступність і
безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійнотехнічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти;
розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної,
професійно-технічної, вищої і післѐдипломної освіти, різних форм
навчаннѐ; наданнѐ державних стипендій та пільг учнѐм і студентам.
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Заклади вищої освіти, працяячи на рівні вимог ринкової економіки й
науково-технічного розвитку сучасного суспільства, повинні виконувати
його соціальне замовленнѐ, вирішувати тріаду взаюмопов’ѐзаних завдань:
- навчальні завданнѐ, ѐкі полѐгаять у наданні студентам системи наукових знань, умінь і навичок відповідно до профіля професійної підготовки,
навчальної програми та навчального плану, що доповняятьсѐ самостійноя
діѐльністя студентів, уміннѐм творчо опрацьовувати інформація;
- виховні завданнѐ спрѐмовані на формуваннѐ всебічно розвиненої
особистості: її емоцій, волі, характеру, мотивації діѐльності, ціннісних
оріюнтацій, інтелекту, моральних ѐкостей, креативності, неординарності;
- розвивальні завданнѐ навчаннѐ в закладі вищої освіти полѐгаять
першочергово у формуванні творчої особистості, зоріюнтовані на розвиток
її інтелекту, загальних і професійних здібностей, емоційно-вольової сфери,
моральних ѐкостей.
У всі часи глобалізаційна економіка цінувала лядський розвиток та
інтелектуальний капітал понад усе. Підтвердженнѐм цьому ю завданнѐ
розвитку особистості з позицій Моделі випускника ХХІ століттѐ, що
запропонована закордонними експертами й узагальнена А. Амбросовим
та О. Сердяком (Амбросов та Сердяк, 2007, с. 25):
 лябов і прагненнѐ до нових знань;
 бажаннѐ здобути глибокі знаннѐ в галузі професійних інтересів,
переконаність у необхідності безперервного навчаннѐ й удосконаленнѐ;
 інтерес до всього нового, захопленнѐ процесом самоосвіти й
наѐвність відповідних навичок;
 досить глибока базова підготовка у визначеній спеціальності;
 наѐвність знань і вмінь у галузі сучасних інформаційних технологій:
уміннѐ отримувати інформація з різних джерел, її систематизаціѐ,
збереженнѐ, аналіз та використаннѐ;
 володіннѐ двома міжнародними мовами;
 компетентність у системному аналізі та розв’ѐзанні проблем –
виокремленнѐ і збір даних, аналіз і синтез, пошуки і прийнѐттѐ рішеннѐ;
гнучкість і впевненість у застосуванні знань у нестандартних умовах;
 уміннѐ презентувати результати досліджень у різних формах і видах;
 здатність до ефективної співпраці в команді, толерантність та
урівноваженість;
 здатність формулявати власну думку післѐ критичного аналізу
інформації з багатьох джерел.
Модель випускника – дипломованого фахівцѐ – це деѐкий еталон,
ідеал спеціаліста, ѐкий повинен бути підготовлений у закладі вищої освіти
і ѐкий відповідаю сучасним вимогам суспільства, вона описую основні
вимоги до дипломованих фахівців, тенденції їх використаннѐ, сфери
застосуваннѐ тощо.
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Сучасні науковці у своїх дослідженнѐх свідчать про зміну тенденції
щодо переходу від кваліфікаційної моделі спеціаліста-випускника до
компетентнісної, де цілі освіти пов’ѐзуятьсѐ не тільки з виконаннѐм
конкретних фахових функцій, але й з інтегрованими вимогами до результату
освітнього процесу. Необхідність переходу до компетентнісної моделі
визначаютьсѐ зміноя освітньої парадигми з принципу адаптивності на
принцип компетентності випускників, адже результатом навчаннѐ за будьѐкоя спеціальністя ю підготовка висококваліфікованих фахівців з інноваційними, креативними поглѐдами та нестандартним способом мисленнѐ.
Основними категоріѐми компетентністного підходу ю «компетентність»,
«компетентний», «компетенціѐ». У словнику іншомовних слів ці понѐттѐ
трактуятьсѐ так: компетентність – авторитетність, обізнаність, володіннѐ
компетенціюя; компетенціѐ – коло повноважень певної установи або посадової особи; коло питань, у ѐких особа добре поінформована, маю знаннѐ,
досвід, що даю їй змогу фахово розв’ѐзувати проблеми (Гончаренко, 1991,
с. 301); Великий тлумачний словник сучасної української мови даю визначеннѐ понѐттѐ компетентний – ѐкий маю достатні знаннѐ в певній галузі;
ѐкий із чим-небудь добре обізнаний; тѐмущий; ѐкий ґрунтуютьсѐ на знанні;
кваліфікований; ѐкий маю певні повноваженнѐ; повноправний, повновладний
(Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2005, с. 560).
Науковців у своїх дослідженнѐх демонструять різне розуміннѐ ними
змісту понѐттѐ компетентність. Г. Данилова трактую це понѐттѐ ѐк «...здатність
приймати рішеннѐ і нести відповідальність за їх реалізація у процесі
виконаннѐ функціональних обов’ѐзків» (Данилова, 1995, с. 10). Н. Ничкало
стверджую, що це «…не тільки професійні знаннѐ, навички й досвід у
спеціальності, але і ставленнѐ до справи, визначені (позитивні) схильності,
інтереси та прагненнѐ, здатність ефективно використовувати знаннѐ й уміннѐ,
а також особистісні ѐкості длѐ забезпеченнѐ необхідного результату на
конкретному робочому місці в конкретній робочій ситуації» (Ничкало, 2002,
с. 96); Г. Селевко визначаю, що компетентність це «…інтегральна ѐкість
особистості, ѐка проѐвлѐютьсѐ в її загальній здатності та готовності до
діѐльності, що ґрунтуютьсѐ на знаннѐх і досвіді, ѐкі набуті в процесі навчаннѐ й
соціалізації та оріюнтовані на самостійну і успішну участь у діѐльності»
(Селевко, 2004, с. 139); а за визначеннѐм А. Хуторского, компетентність це
«…володіннѐ лядиноя відповідноя компетенціюя, ѐка вклячаю її особистісне
ставленнѐ до ціюї компетенції й предмета діѐльності» (Хуторской, 2003, с. 60).
У процесі нашого дослідженнѐ ми розглѐдали понѐттѐ
«компетентність» з точки зору його визначеннѐ в Національній рамці
кваліфікацій України:
 інтегральна
компетентність
–
узагальнений
опис
кваліфікаційного рівнѐ, ѐкий виражаю основні компетентнісні
характеристики щодо навчаннѐ та/або професійної діѐльності;
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 компетентність/компетентності – здатність особи до
виконаннѐ певного виду діѐльності, що виражаютьсѐ через знаннѐ,
розуміннѐ, уміннѐ, цінності, інші особисті ѐкості;
 результати навчаннѐ – компетентності (знаннѐ, розуміннѐ,
уміннѐ, цінності, інші особисті ѐкості), ѐкі набуваю або здатна
продемонструвати особа післѐ завершеннѐ навчаннѐ (Про затвердженнѐ
Національної рамки кваліфікацій України).
Компетентнісна модель випускника ю набором компетенцій, ѐкими
повинен володіти випускник закладу вищої освіти, до виконаннѐ ѐких
професійних функцій він повинен бути підготовлений і ѐкоя повинна бути
ступінь його підготовленості. У наукових публікаціѐх відображені різні
компетентнісної моделі спеціалістів, але ураховуячи той факт, що фахівець
повинен володіти ѐк загальними, так і конкретними компетентностѐми в
межах професійної діѐльності, модель випускника маю містити професійні,
універсальні, предметні, інструментальні, системні, міжособистісні,
організаційні, управлінські, освітні, науково-дослідницькі та спеціальні
компетентності. Розглѐнемо деѐкі з них.
Професійна компетентність розглѐдаютьсѐ дослідниками ѐк
особистісна характеристика фахівцѐ і сприймаютьсѐ ѐк інтегральна ѐкість
особистості, що маю своя структуру й дозволѐю фахівцеві найбільш
ефективно здійснявати своя діѐльність, а також сприѐю його
саморозвиткові й самовдосконалення; це сукупність теоретичних знань,
практичних умінь, досвіду, особистісних ѐкостей; це складне
індивідуально-психологічне новоутвореннѐ, що на основі інтеграції
досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і значущих особистісних
ѐкостей зумовляю готовність фахівцѐ до актуального виконаннѐ діѐльності і
впливаю на її процес і результат.
Професійна компетентність випускника вишу нерозривно пов’ѐзана з
понѐттѐм професіоналізм, ѐк особливоя властивістя лядей систематично,
ефективно, ѐкісно й надійно виконувати складну роботу в найрізноманітніших умовах. Длѐ набуттѐ професіоналізму необхідні відповідні здібності,
бажаннѐ та характер, готовність постійно вчитисѐ й удосконалявати своя
майстерність, адже професіоналізм – це особливий світоглѐд лядини.
Універсальні компетентності ю основоя длѐ професійного
становленнѐ фахівцѐ в певній галузі діѐльності в умовах сучасної ринкової
економіки, вони забезпечуять нормальну життюдіѐльність лядини в соціумі.
У характеристиці універсальних компетентностей важливим ю врахуваннѐ
основних потенціалів, ѐкими повинна володіти особистість: пізнавальний,
морально-етичний, творчий, комунікативний, що визначаять спрѐмованість
на самовизначеннѐ в системі суспільних відносин. Звідси випливаю, що
універсальні компетентності ѐвлѐять собоя систему знань, умінь, ѐкостей
особистості, ѐкі сприѐять успіху його професійної діѐльності.
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Значна частина складових універсальної компетентності набуваютьсѐ
фахівцѐми поза освітньоя діѐльністя. Деѐкі соціально значущі ѐкості
особистості не ю постійними категоріѐми, зі зміноя соціально-економічного
устроя суспільства зміняятьсѐ й уѐвленнѐ про оцінку особистісних ѐкостей, а
це означаю, що сучасний компетентний фахівець зобов’ѐзаний відстежувати
ці процеси й бути готовим адекватно об’юктивним умовам реагувати на
інновації, що виникаять, грамотно використовувати їх ѐк в особистісному
розвиткові, так і у вирішенні професійних проблем.
Невід’юмноя складовоя компетентнісної моделі випускника ю
предметні компетентності, ѐкими маю володіти фахівець. Саме вони
визначаять його успіх у професійній діѐльності. Сформованість цих
компетентностей сприѐю самореалізації та конкурентоспроможності
фахівцѐ на ринку праці, робить процес професійного становленнѐ
особистості цілісним і системним.
Науково-дослідницькі компетенції фахівцѐ з вищої освітоя у
визначенні Я. Татура представлені таким чином:
 розумію значеннѐ загальнонаукових знань і сучасних методів
пізнаннѐ природи длѐ успішної професійної діѐльності;
 маю цілісне уѐвленнѐ про процеси та ѐвища в неживій та живій
природі, взаюмодії фізичних, хімічних і біологічних процесів, екологічні
принципи охорони природи (компетенціѐ, ѐка характеризую когнітивний
аспект загальнонаукової компетентності);
 прагне до наукового обґрунтуваннѐ своїх професійних дій
(компетенції, ѐкі характеризуять мотиваційний і ціннісно-змістовий
аспекти загальнонаукової компетентності);
 володію (маю досвід застосуваннѐ) методами математичного
аналізу й моделяваннѐ, теоретичного та експериментального дослідженнѐ
у фізиці, хімії, екології тощо; сучасними інформаційними технологіѐми
(компетенціѐ, ѐка характеризую поведінковий аспект загальнонаукової
компетентності);
 здатний виѐвлѐти природничо-наукову сутність проблем, ѐкі
виникаять у професійній діѐльності, проводити їх ѐкісно-кількісний аналіз;
самостійно оцінявати достатність власних загальнонаукових знань і за
необхідності поповнявати їх (компетенціѐ, ѐка характеризую емоційновольовий аспект загальнонаукової компетентності) (Татур, 2004, с. 13-14).
Управлінську компетентність у сучасній науці розглѐдаять ѐк
сукупність особистісних можливостей посадової особи, її кваліфікаційні
знаннѐ, досвід, що даять змогу брати участь у вироблені певного кола рішень
або самостійно вирішувати певні питаннѐ завдѐки наѐвності відповідних
знань і навичок. Ступінь розвитку управлінської компетентності в процесі
підготовки фахівцѐ в закладі вищої освіти полѐгаю в юдності та взаюмозв’ѐзку її
компонентів і оціняютьсѐ за такими критеріѐми:
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 управлінське
мисленнѐ;
повнота,
глибина,
системність
управлінських, правових, економічних і спеціальних знань у сфері
визначеної діѐльності, їх застосуваннѐ у вирішенні професійних та
управлінських
ситуацій;
усвідомленнѐ
управлінських
цінностей;
аргументоване висуненнѐ нестандартних рішень і алгоритмів управлінської
та предметно-практичної діѐльності;
 здійсненнѐ комплексу організаційних заходів, спрѐмованих на
виконаннѐ мети й поставлених завдань; уміннѐ керувати своїм часом і
часом підлеглих, володіннѐ навичками самоменеджменту;
 висока здатність впливати на думку колективу; продуктивна
взаюмодіѐ в управлінській діѐльності, толерантне сприйнѐттѐ партнерів на
основі емпатійних налаштувань; професійно-групова співпричетність,
уміннѐ сформувати команду однодумців;
 професійна саморегулѐціѐ, уміннѐ володіти почуттѐми; корекціѐ
власної поведінки й діѐльності щодо поставлених цілей, конкретної
ситуації і результатів самопізнаннѐ власних ділових, особистісних ѐкостей і
психофізичних особливостей; асимілѐціѐ освітнього середовища,
адекватна самооцінка та самоаналіз управлінської діѐльності.
Спеціальна компетентність вклячаю глибокі знаннѐ, кваліфікація й
досвід діѐльності в галузі предмета, з ѐкого реалізуютьсѐ навчаннѐ; знаннѐ
способів рішеннѐ технічних, творчих, інноваційних завдань; вона
забезпечую здатність проектувати стратегії свого життѐ, колег, підлеглих,
різних соціальних груп відповідно до усталених норм і правил соціальної
взаюмодії, допомагаю виѐвлѐти ініціативу, регулявати міжособистісні,
групові відносини; долати конфлікти тощо.
Аналіз складових досліджуваного понѐттѐ компетентності даю змогу
стверджувати, що набуттѐ майбутнім фахівцем компетентностей – складний
комплекс, ѐкий вклячаю професійні знаннѐ, уміннѐ, навички, готовність до
діѐльності, а також низку таких професійно важливих особистісних ѐкостей,
ѐк: креативність, мобільність, комунікабельність, толерантність, урівноваженість, чуйність, доброзичливість, відповідальність, цілеспрѐмованість,
ініціативність, прагненнѐ до самопізнаннѐ, саморозвитку й самореалізації,
саморефлексії, соціальної активності, розширеннѐ світоглѐду, духовності,
оріюнтованості на допомогу лядѐм.
Діѐльність, ѐка пов’ѐзана з виконаннѐм фахівцем певної ѐкісної
роботи, але такої, що базуютьсѐ на давно відомому, донедавна
визначаласѐ ѐк майстерність, нині суспільством не цінуютьсѐ, а цінуютьсѐ
лише творче ставленнѐ, творче виконаннѐ будь-ѐкої справи, бо тільки
творчість – творче засвоюннѐ, творчий підхід, творче мисленнѐ – стаю
нормоя, а тому перед закладом вищої освіти постаю завданнѐ вихованнѐ
креативності у випускників – здатності до творчості.
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Творчість ѐк процес і креативність ѐк вид творчої, новаторської
діѐльності особистості, що базуютьсѐ на розвитку вищих психічних функцій,
коли вони, ѐк автоматизована навичка, вклячаятьсѐ в усі види діѐльності,
поведінки, спілкуваннѐ, контакту з середовищем, то забезпечуять шлѐх
розвитку не лише конкретної особистості, а й лядства в цілому.
Творчість – це діѐльність особистості, що спрѐмована на створеннѐ
ѐкісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей:
наукові відкриттѐ, нові твори мистецтва, управлінські, технологічні,
інженерні, архітектурні чи інші інновації тощо. Необхідними компонентами
творчості ю фантазіѐ, уѐва, психічний зміст ѐкої міститьсѐ у створенні образу
кінцевого результату.
Філософський енциклопедичний словник даю таке визначеннѐ даної
дефініції: творчість – продуктивна діѐльність за мірками свободи та
оновленнѐ, коли зовнішнѐ детермінаціѐ лядської активності зміняютьсѐ
внутрішньоя само визначеністя (Шинкарук та ін., 2002, с. 630).
У підручнику з філософії за редакціюя Г. Заїченка та інших стверджуютьсѐ,
що творчість – це цілеспрѐмована діѐльність, ѐка створяю в контексті
даної культури принципово нові й соціально значущі матеріальні та
духовно-моральні цінності (Заїченко, 1995, с. 339).
Мотивами творчості ю допитливість, суто пізнавальні та
дослідницькі мотиви, що відповідаять предметному змісту діѐльності;
мотиви особистісної зацікавленості, самовираженнѐ, успіху; вищі соціальні
піднесеннѐ, прагненнѐ принести користь суспільству.
Сутність творчості полѐгаю в здатності подолати стереотипи, а длѐ
посиленнѐ творчої компоненти в навчальному процесі необхідно
сформувати у студентів риси творчої особистості, що здатна буде
самореалізуватисѐ післѐ закінченнѐ закладу вищої освіти.
Отже, носіюм творчості ю творча особистість, ѐка виѐвлѐютьсѐ в
активній багатогранній діѐльності лядини, що полѐгаю в засвоюнні і
накопиченні знань, умінь, ѐвищ, фактів у відповідній галузі матеріального і
духовного виробництва. Вона ю базоя длѐ інтелектуального пошуку, у
наѐвності в неї культури мисленнѐ, постійного розширеннѐ бази знань длѐ
експериментуваннѐ.
Творчу особистість визначаять ѐк особистість, межі обдарованості,
здібностей та творчості ѐкої охопляять дії від нестандартного розв’ѐзку
простого завданнѐ до нової реалізації унікальних можливостей особистості
в певній галузі, ѐк лядину, ѐка володію такими ѐкостѐми, ѐк готовність до
ризику, імпульсивність, незалежність суджень, нерівномірність успіхів під
час вивченнѐ різних навчальних предметів, почуттѐ гумору, самобутність,
пізнавальну скрупульозність, неприйманнѐ на віру, критичний поглѐд на
такі речі, ѐкі вважаятьсѐ аксіомоя, сміливість уѐвленнѐ та мисленнѐ,
рішучість, уміннѐм не зупинѐтисѐ на досѐгнутому, сміливістя мисленнѐ,
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уміннѐм бачити перспективу далі того, що бачать його сучасники і що
бачили його попередники, знаннѐ, здатність до самоосвіти, пам’ѐть,
допитливість, фізичне здоров’ѐ, а ще вона повинна володіти мужністя длѐ
того, щоб піти проти течії і зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість.
Завданнѐми закладу вищої освіти ю підготовка творчого,
професійного випускника – творчої особистості, що володію широтоя
інтересів і захоплень, мрійливістя, чутливістя, виразністя, багатим
внутрішнім світом, естетичноя сприйнѐтливістя, сміливістя, природністя,
безпосередністя, емоційністя.
Дитина від народженнѐ талановита, творчі здібності особистості ю
категоріюя психології і характеризуятьсѐ ѐк психологічні особливості
лядини, від ѐких залежить набуваннѐ знань, умінь і навичок. Творчі
здібності лядини, її обдарованість, задатки, ѐкі притаманні будь-ѐкому
індивіду, створяять лише передумови длѐ виникненнѐ і розвитку творчого
процесу. Завданнѐ особистості, колективу – розкрити і розвинути їх.
На думку вчених-психологів, значну роль у розкритті творчих
здібностей студента та перетвореннѐ їх на творчу діѐльність відіграять
мотиви і волѐ. Тому освітнѐ діѐльність закладу вищої освіти повинна
формувати та збагачувати мотиви творчої діѐльності майбутнього фахівцѐ.
Виховний вплив викладача, студентського колективу, громадськості, у
своя чергу, стимуляять ідейно-моральне усвідомленнѐ мотиву, ѐкий
виник, духовні й фізичні можливості длѐ досѐгненнѐ поставлених цілей і
очікуваних результатів діѐльності. Підготовка креативних спеціалістів,
здатних творчо мислити, маю здійсняватисѐ на основі реальної юдності
навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи і громадської та
соціально-політичної діѐльності студентів.
Креативність – властивість особистості, що проѐвлѐютьсѐ в тенденції
до вирішеннѐ будь-ѐких питань по-новому, новими засобами, новими
конфігураціѐми дій або методів тощо. В емпіричному вимірі креативність
визначаютьсѐ ѐк головна складова системи тестових і експертних оцінок
творчого потенціалу особистості.
Існую багато різних підходів до визначеннѐ креативності. На початку
ХХ століттѐ психологом Д. Симпсоном було вперше вжито термін
«креативність» ѐк здатність лядини відмовитисѐ від шаблонних та
стереотипних способів мисленнѐ, ѐк «здатність до руйнуваннѐ
загальноприйнѐтого, звичайного порѐдку походженнѐ ідей у процесі
мисленнѐ» (Сучасний словник іншомовних слів, с. 632).
Американський учений, професор Стенфордського університету
Джон Као дав одне з перших визначень понѐттѐ креативності:
«Креативність – це цілісний процес генерації ідей, їх розвитку та
перетвореннѐ на цінності. Цей процес поюдную в собі те, що ляди
називаять новаторством», одночасно відзначаячи в ньому мистецтво
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породженнѐ нових ідей і та науку відточуваннѐ цих ідей до стадії
відтвореннѐ в дійсності.
Американський психолог, професор із багатьох американських
університетів Дж. Гілфорд, широко відомий ѐк творець моделі інтелекту:
пам’ѐті, мисленнѐ, уваги, творчості і темпераменту в 50-х роках ХХ століттѐ
застосував термін креативність ѐк окреме понѐттѐ.
Дж. Гілфорд зазначав, що креативність ѐк природний творчий
потенціал лядини визначена генетично та виділив шість параметрів
креативності: здатність до виѐвленнѐ й постановки проблем; здатність до
генеруваннѐ великої кількості ідей; гнучкість – продукуваннѐ різноманітних
ідеї; оригінальність – спроможність продукувати віддалені асоціації,
незвичні відповіді, відповідати на подразники нестандартно; здатність
удосконалити об’юкт, додаячи деталі; уміннѐ вирішувати проблеми, тобто
здатність до аналізу й синтезу (Гилфорд, 1965, с. 449).
Зрозуміти природу креативності особистості без розуміннѐ сутності
творчості неможливо. Длѐ активізації креативності студентів необхідне
створеннѐ особливого психічного творчого стану особистості, ѐкий сприѐю
творчому процесу.
Визначеннѐ понѐттѐ творчий стан студента під час виконаннѐ
відповідного завданнѐ передбачаю: ставленнѐ до творчої навчальної чи
виробничої проблеми ѐк до виклику; власна установка на творчість;
креативність ѐк риса особистості; система предметних знань і навичок у
межах творчої проблеми; емоційний стан радості та піднесеннѐ; чітке
уѐвленнѐ про мету творчої діѐльності; загальна напруженість длѐ
досѐгненнѐ результату; швидка зміна поглѐду на проблему, коригуваннѐ
процесу виконаннѐ дій; інтенсивне бажаннѐ вирішити творчу задачу;
коливаннѐ емоційного стану; переформуляваннѐ творчої проблеми мовоя
образів, слів, почуттів, рухів; уважність і чутливість до будь-ѐких асоціацій;
розвинутий інтелект; уміннѐ спрѐмовувати та утримувати увагу на окремих
компонентах проблеми; вербальна гнучкість тощо.
Головноя характеристикоя творчості ю створеннѐ нового. Дослідники
розглѐдаять творчість у двох аспектах. У межах першого творчість
розглѐдаютьсѐ ѐк діѐльність, що спрѐмована на створеннѐ нових суспільно
значущих цінностей; основна увага приділѐютьсѐ критеріѐм об’юктивної
новизни й оригінальності результатів творчої діѐльності. Другий аспект
пов’ѐзую творчість із самореалізаціюя лядини, з розвитком мотивації її
творчої діѐльності. Критерій творчості в такому розумінні, її цінність –
особистість самої лядини, а не тільки продукти творчої діѐльності.
Існуять спеціальні методики, ѐкі спонукаять студентів до
вдосконаленнѐ творчого мисленнѐ, адже ефективність вирішеннѐ завдань
творчого характеру залежить саме від стиля мисленнѐ особистості. Длѐ
розвитку творчого мисленнѐ фахівцѐ використовуятьсѐ методи ситуаційного
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навчаннѐ, ѐкі спонукаять до постановки питань і пошуку шлѐхів розв’ѐзаннѐ
проблем. Креативність створяю всі необхідні умови длѐ оволодіннѐ
студентами своюя майбутньоя професіюя, викликаю клячове джерело
інтелектуальної діѐльності – пізнавальну потребу, сприѐю становлення та
самореалізації особистості, успішному оволодіння професійними знаннѐми й
уміннѐми. Длѐ студентів вона ю тим осередком, ѐкий закладаю основу
пізнавальної активності і лежить в основі їх пізнавального інтересу. У студента
важливо виховати потребу в навчанні, сформувати в нього всі необхідні длѐ
цього знаннѐ, уміннѐ, навички і, що надзвичайно важливо, використовувати
їх у практичній діѐльності своюї майбутньої професії.
Отже, творчу діѐльність можна охарактеризувати за допомогоя таких
параметрів: суб’юкта творчості; продукту творчості; умов, у ѐких проходить
творчий процес. Безперечно, що суб’юктом творчості, носіюм активного,
діѐльного, творчого потенціалу, здатного свідомо планувати й організовувати
власну діѐльність, впливати на оточуячих, сприймати, аналізувати та
оцінявати власну діѐльність і взаюмозв’ѐзки з іншими лядьми, носіюм цілей і
технологій їх нестандартної реалізації, завдѐки ѐким відбуваютьсѐ його
становленнѐ ѐк «суб’юкта» самонавчаннѐ, самовихованнѐ й управліннѐ
взаюмодіюя з навколишнім світом, центром творчості, його основоя ю сама
особистість студента, без ѐкого неможлива творча діѐльність.
Продуктами творчості ю відкриттѐ, винаходи, нові художні образи,
художні твори, раціоналізаторська пропозиціѐ, конструкторська розробка,
гармоніѐ, а умовами длѐ розвитку творчої особистості студента ю:
 домінуваннѐ у використанні навчального матеріалу його
розвивальних можливостей, а не інформаційного матеріалу;
 поюднаннѐ розвитку продуктивного мисленнѐ з навичками практичної
діѐльності;
 домінуваннѐ власної дослідницької діѐльності над засвоюннѐм знань;
 оріюнтаціѐ на інтелектуальну ініціативу, прагненнѐ знайти
оригінальний, альтернативний шлѐх розв’ѐзаннѐ, розглѐнути
проблему на більш глибокому рівні, або в іншому аспекті;
 формуваннѐ критичного мисленнѐ й лоѐльності в оцінці нових ідей;
 прагненнѐ до максимально глибокого вивченнѐ проблеми;
 висока самостійність навчальної діѐльності, самостійний пошук нових
знань, дослідженнѐ проблеми;
 індивідуалізаціѐ – створеннѐ умов длѐ повноцінного проѐву й
розвитку специфічних особистісних рис студентів.
Проведені науковцѐми дослідженнѐ різних соціальних груп
населеннѐ даять можливість зробити висновки, що кожна лядина ю
талановитоя по-своюму, вона обдарована сама по собі і сама в собі, вона ю
частиноя того суспільства, у ѐкому проживаю, а значить творчість носить
національний характер, а не тільки ю загальнолядськоя формоя буттѐ.
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Завданнѐми закладу вищої освіти ю підготовка неординарного,
творчого випускника, ѐкий би мав риси творчої особистості:
 висока працездатність і продуктивність праці;
 широта і револяційність мисленнѐ;
 цілеспрѐмованість і предметність у роботі;
 уміннѐ виокремити в ѐвищі центральне питаннѐ, збагнути його ѐк
проблему і зробити системний аналіз, проводити дослідженнѐ
процесів;
 гнучкість розуму, що даю можливість нелінійного усвідомленнѐ
дійсності, збагнути розгалужені процеси, виокремлявати визначальні
сторони протилежностей;
 самостійність постановки проблеми і її розв’ѐзаннѐ.
На наш поглѐд, цим маю сьогодні керуватисѐ всѐ система освіти.
Завданнѐ полѐгаю в тому, щоб зрозуміти кожну молоду лядину і сприѐти
розвиткові її сутнісних сил, її самовдосконалення, самореалізації власного а.
Завданнѐм університету ю необхідність створеннѐ умов длѐ
становленнѐ
вільних,
творчих,
національно
свідомих,
конкурентоспроможних, самодостатніх особистостей. Цього вимагаю
життѐ, необхідність демократизації суспільної практики, розвитку ринкових
відносин у нашій державі.
Жодна лядина не здатна стати творцем, не оволодівши нормами
професійної майстерності. Творчий потенціал майбутнього креативного
фахівцѐ успішно розвиватисѐ може тільки за умови сформованості
професійних знань, методів, навичок та вмінь. Формуваннѐ і розвиток творчої
активності майбутнього спеціаліста вимагаю адекватної системи
взаюмовідносин студента і викладача (оскільки творчу особистість може
формувати лише творча особистість за умови, що викладач такоя
особистістя ю); відповідного стиля діѐльності всіх учасників освітнього
процесу; особливих зв’ѐзків вищої школи з суспільством. Важливим
фактором формуваннѐ творчої особистості ю розвиток самостійності й
відповідальності студента у розв’ѐзанні пізнавальних, суспільно-політичних,
трудових і моральних проблем.
Завданнѐ колективу університету та студентських організацій полѐгаю
в тому, щоб сформувати та міцно закріпити активну громадѐнську життюву
позиція відповідно до потреб суспільства й особистості самого студента.
Самостійність, відповідальність, активність – це характеристики,
властивості життювої позиції особистості взагалі і творчої зокрема.
Формуваннѐ інтересу до його майбутньої професійної діѐльності
через активне вкляченнѐ в освітній процес, роботу у предметних секціѐх,
наукових товариствах, творчих, спортивних, наукових конкурсах,
волонтерському русі, занѐттѐх за інтересами з метоя стимуляваннѐ
творчості студента вишу ю важливоя умовоя формуваннѐ його творчої
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особистості. Цѐ діѐльність допомагаю стати фахівцѐми високого рівнѐ з
широким спектром баченнѐ різноманітних та швидких змін згідно з
вимогами часу, спеціалістами не тільки в своїй галузі, але й добре
обізнаними щодо потреб суспільства.
Розвитку професійного інтересу і творчої активності сприѐю
реалізаціѐ професійної спрѐмованості навчаннѐ всіх без винѐтку вузівських
дисциплін, належна організаціѐ навчальних і виробничих практик,
написаннѐ курсових і дипломних робіт.
Науково-дослідна робота студентів ю одніюя з найважливіших форм
освітнього процесу. Написаннѐ рефератів, курсових, дипломних та
магістерських робіт неможливо без проведеннѐ наукових досліджень.
Наукові лабораторії і гуртки, студентські наукові товариства і конференції,
творчі групи і експериментальні дослідженнѐ – усе це дозволѐю студенту
розпочати повноцінну наукову праця, знайти однодумців. Майбутній
фахівець, займаячись науковими дослідженнѐми, розвиваю такі важливі
ѐкості, ѐк творче мисленнѐ, відповідальність і вміннѐ відстоявати власну
точку зору, здійснявати аналіз, узагальненнѐ, систематизація фактів.
З боку викладача-наставника необхідні увага та підтримка, без ѐких
студенту не досѐгти ѐкісних результатів.
Майбутній креативний і талановитий фахівець формуютьсѐ під
домінувальним впливом особистості і діѐльності викладача, ѐкий ю
основним транслѐтором освітнього досвіду. Саме тому ми вважаюмо, що
творчий компонент готовності майбутніх фахівців до творчої діѐльності
перебуваю у прѐмій залежності від педагогічної компетентності
викладацького складу вишу. Професіоналізм, творчість, неординарність,
креативність викладача закладу вищої освіти в його педагогічній діѐльності
виѐвлѐютьсѐ в умінні бачити та формувати педагогічні завданнѐ на основі
аналізу педагогічних та професійних ситуацій і знаходити оптимальні
способи їхнього вирішеннѐ. Отже, ефективність навчально-виховного
процесу прѐмо залежна від професіоналізму дій педагога.
Під час організації освітнього процесу викладачем щодо творчого
розвитку студентів особливого значеннѐ набуваю використаннѐ таких
активних форм організації творчої навчальної діѐльності, ѐк творчі задачі, ѐкі
передбачаять діѐльність студента в два етапи: формуляваннѐ проблеми та її
розв’ѐзок, класифікаціѐ ѐких передбачаю: задачі на виѐвленнѐ протиріччѐ,
проблемне баченнѐ; з відсутністя повної інформації; на прогнозуваннѐ: на
безпосередню висуваннѐ гіпотези, оригінальної ідеї; на оптимізація; на
рецензуваннѐ; на розробку алгоритмічних і евристичних розпорѐджень;
логічні задачі; на складаннѐ протилежних задач; дослідницькі задачі; на
винахідливість; на управліннѐ; на комунікативність; на розвиток фантазії та
уѐвленнѐ; естетичні задачі на формуваннѐ поглѐдів, смаків, естетичних
критеріїв, оцінки поезії, музичних творів та інше.
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Педагогіка визначаю підходи до організації освітнього процесу, ѐкі
впроваджую викладач, і ѐкі оріюнтовані на творчий розвиток майбутнього
фахівцѐ та прийнѐттѐ ним неординарних рішень у вирішенні проблемних
завдань.
Проблемно-пошуковий підхід, що передбачаю створеннѐ особливого
простору навчальної діѐльності, у ѐкому студент здійсняю суб’юктивне
відкриттѐ закону, ѐвища, закономірності, засвояю спосіб пізнаннѐ, механізм
здобуттѐ нових знань, здійсняю навчаннѐ через відкриттѐ. Методи й засоби,
ѐкі викладачі при цьому використовуять, забезпечуять можливості творчої
участі студентів у процесі оволодіннѐ новими знаннѐми, формуваннѐ
пізнавальних інтересів і творчого нелінійного мисленнѐ. Створеннѐ
проблемних ситуацій, постановка питань у процесі навчаннѐ та вихованнѐ
стимуляять розумову діѐльність студента, спонукаять його до пошуку
істини, особистого баченнѐ проблеми та пошуку шлѐхів її вирішеннѐ.
Працяячи над проблемоя, майбутні фахівці вчатьсѐ розуміти один одного,
надавати допомогу у вирішенні проблемних питань, розмірковувати,
аналізувати, висловлявати власні судженнѐ, шукати оригінальні шлѐхи
виходу із складних ситуацій, беручи на себе відповідальність за їх вирішеннѐ.
Такий підхід допомагаю розвивати творчі здібності, готую студента до самореалізації в майбутній професії та конкретних соціально-історичних умовах.
Проблемно-пошукові ситуації стимуляять також викладача виступати в ролі
співдослідника, ѐкий спонукаю студента до спільного пошуку істини.
Ситуативне моделяваннѐ – створеннѐ особливого простору
освітньої діѐльності, у ѐкому студент готуютьсѐ до вирішеннѐ життюво
важливих проблем і реальних складнощів, переживаячи ці ситуації і
способи їх розв’ѐзаннѐ. Цей підхід передбачаю формуваннѐ моделі
реальної ситуації, групову, командну взаюмодія, створеннѐ позитивного
емоційного клімату, позитивної мотивації.
Стратегічний підхід – це створеннѐ особливого простору освітньої
діѐльності, у ѐкому студент навчаютьсѐ самостійно визначити свою місце в
житті, кар’юрі, висловлявати власну точку зору, готуютьсѐ до свідомого
входженнѐ в самостійне професійне життѐ, проектую свою майбутню
шлѐхом вибору стратегії, моделяю роботу за обраним фахом, уѐвлѐю себе
на посаді, ставить проблемне питаннѐ, аналізую ситуація і пропоную шлѐхи
його вирішеннѐ.
Основні ідеї – самовизначеннѐ, самоорганізаціѐ, саморозвиток і
самореалізаціѐ особистості студента та викладача. Реалізаціѐ цього підходу
передбачаю активне використаннѐ викладачами інноваційних технологій,
застосуваннѐ дослідницького, спрѐмованого на становленнѐ у студентів
досвіду самостійного пошуку нових знань і використаннѐ їх в умовах
творчості, на формуваннѐ нових пізнавальних можливостей.
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Педагогічні проекти ѐвлѐять собоя розробку основних деталей
майбутньої творчої діѐльності. Длѐ процесу проектуваннѐ необхідноя ю
особлива підготовка фахівцѐ-проектувальника, ѐкий розроблѐю проект
лядини майбутнього суспільства. Педагогічне проектуваннѐ освітнього
процесу історично обумовлено об’юктивноя необхідністя розвитку учасників
освітньої діѐльності й розглѐдаютьсѐ ѐк: специфічний вид діѐльності,
спрѐмований на створеннѐ проекту ѐк особливого виду продукту; науковопрактичний метод вивченнѐ та перетвореннѐ дійсності; форму породженнѐ
інновацій, ѐка характерна длѐ технологічної культури;·управлінську
процедуру. Відповідно до цього, педагогічне проектуваннѐ розуміютьсѐ ѐк
практико-оріюнтована діѐльність, метоя ѐкої ю розробка нових, відсутніх у
практиці освітніх систем і видів педагогічної діѐльності.
Нами представлена модель підготовки креативного фахівцѐ ѐк опис
освітньої діѐльності щодо формуваннѐ творчого професіоналізму випускника
закладу вищої освіти та готовність його до активної творчої діѐльності на
займаній посаді відповідно до отриманого фаху. Модель спеціаліставипускника ѐвлѐю собоя опис того, ѐким набором компетентностей повинен
володіти випускник вишу, до виконаннѐ ѐких професійних функцій він
повинен бути підготовлений і ѐкоя повинна бути ступінь його
підготовленості. У наукових публікаціѐх відображені різні компетентнісні
моделі фахівців. Так, І. Зимнѐ (Зимнѐѐ, 2005, с. 18) подаю у виглѐді
ідеалізованої моделі цілісну соціально-професійну компетентність, ѐка
вклячаю чотири блоки:
 базовий – згідно з ѐким випускник вишу повинен характеризуватисѐ
ѐк мінімум нормоя розвитку таких розумових операцій, ѐк аналіз, синтез,
співставленнѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ, прийнѐттѐ рішень,
прогнозуваннѐ, співставленнѐ результату з висунутоя метоя;
 особистісний – у межах ѐкого фахівець повинен мати такі ѐкості,
ѐк відповідальність, організованість, цілеспрѐмованість;
 соціальний, що забезпечую життюдіѐльність лядини й адекватність
її взаюмодії з іншими лядьми, групоя, колективом;
 професійний, що забезпечую адекватність виконаннѐ професійної
діѐльності.
Аналітика наукових досліджень показую, що змістовий перелік
можна розширити:
 загально-професійними, ѐкі спільні длѐ широкого кола професій:
інформаційні, управлінські, організаційні, проектувальні, творчі,
моделявальні, планові, аналітичні, оцінні, контрольні, обґрунтовуваннѐ та
прийнѐттѐ рішеннѐ, дослідницькі, прогностичні, навчально-методичні,
нормативно-правові;
 спеціальні або професійно-функціональні, ѐкі забезпечуять
здатність ефективно виконувати професійні функції;
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 загальнонаукові, що виѐвлѐятьсѐ в умінні аналізувати,
синтезувати, порівнявати і співставлѐти, систематизувати, узагальнявати,
генерувати ідеї, набувати нові знаннѐ;
 соціально-особистісні та загальнокультурні, ѐкі визначаять
систему знань про соціальну дійсність і про себе, а також систему складних
соціальних умінь і навичок взаюмодії, сценаріїв поведінки в типових
соціальних ситуаціѐх, ѐкі дозволѐять швидко й адекватно адаптуватисѐ і зі
знаннѐми справи приймати рішеннѐ за різних обставин; забезпечуять
різноманітні культурні області, у ѐких проходить життюдіѐльність лядини, а
також цінності й традиції національної культури і проѐви ціннісних оріюнтацій
та ѐкостей особистості: самовдосконаленнѐ, валеологіѐ та здоров’ѐзбереженнѐ, комунікабельність соціальної взаюмодії, громадѐнська позиціѐ,
відповідальність, ініціативність, цілеспрѐмованість, організованість, висока
виконавська здатність, гуманність, цінності і традиції національної культури,
толерантність.
Висновки. Аналіз наукових досліджень та власні узагальненнѐ щодо
виокремленнѐ педагогічних умов, ѐкі сприѐять формування креативної
особиcтості майбутнього конкурентоздатного фахівцѐ в умовах його
підготовки в закладі вищої освіти, дали змогу зробити висновки, що
модель креативного випускника закладу вищої освіти виступаю ѐк юдність
теоретичної і практичної готовності фахівцѐ до самостійної професійної
творчої діѐльності, ѐку успішно здійсняю університет, адже
швидкозмінність сучасних умов, у ѐких доведетьсѐ працявати майбутнім
фахівцѐм, вимагаять від випускника вміннѐ оріюнтуватисѐ в нестандартних
ситуаціѐх та умовах, йти на розумний ризик, долати перешкоди,
протистоѐти думці оточуячих, проѐвлѐти толерантність до невизначеного,
мати здатність аналізувати проблеми, ѐкі виникаять у компанії та в себе
особисто, здатність знаходити шлѐхи вирішеннѐ цих проблем, відповідно
до цього – розроблѐти план власної діѐльності та діѐльності установи,
здійснявати його виконаннѐ, а творчий підхід, креативність мисленнѐ,
неординарність підходів, глибокі знаннѐ до здійсненнѐ професійної
діѐльності на сьогоднішній день ю вимогоя длѐ фахівців всіх галузей
підготовка ѐких здійсняютьсѐ в закладі вищої освіти.
Перспективу подальших досліджень вбачаюмо у здійсненні спроби
змоделявати образ сучасного випускника-менеджера, визначити його
професійну компетентність ѐк рівень знань і професіоналізму, що дозволѐять
приймати правильні рішеннѐ в конкретній управлінській ситуації.
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РЕЗЮМЕ
Пшеничная Любовь, Вера Мотречко. От креативного студента к неординарному
специалисту.
В статье дана характеристика научным понѐтиѐм: образование, его цель и
сущность, система, компетенциѐ, компетентность, компетентностный подход,
творчество, творческаѐ личность, креативность; представлена модель
выпускника – дипломированного специалиста – как некий эталон, идеал
специалиста, который должен быть подготовлен в учреждении высшего
образованиѐ и который отвечает современным требованиѐм общества, и
выделены педагогические условиѐ, способствуящие формирования креативной
личности конкурентоспособного специалиста в условиѐх его подготовки в
учреждении высшего образованиѐ.
В результате исследованиѐ мы пришли к выводу, что при реализации в
условиѐх учебного процесса указанных педагогических условий, можно обеспечить
высокуя результативность процесса формированиѐ креативного выпускника,
способного неординарно мыслить, иметь глубокие знаниѐ, определѐть его
профессиональнуя компетентность как уровень знаний и профессионализма, что
позволит ему принимать правильные, творческие, неординарные решениѐ в
конкретной профессиональной ситуации.
Ключевые слова: творческаѐ личность, креативность студентов,
неординарные идеи, творческий процесс, индивидуальный стиль, саморазвитие,
самопознание, эрудициѐ, научные исследованиѐ.

SUMMARY
Pshenychna Liubov, Motrechko Vira. From creative student to extraordinary
specialist.
The article describes scientific categories: education, its purpose, essence, system;
competence, competency, competence approach, creativity, creative personality, creativity;
the graduate model – of a certified specialist – is presented as a standard, the ideal of a
specialist, which must be prepared in a higher education institution and which meets modern
requirements of society and distinguishes pedagogical conditions that contribute to
formation of a creative personality of a future competitive specialist in terms of his/her
educational background.
The model of the higher education institution graduate is considered as a unity of
theoretical and practical readiness of the specialist for independent creative professional activity,
which is carried out as a result of a set of pedagogical conditions: formation of interest in the
future profession; deep theoretical knowledge, professional abilities and skills through the use of
active forms of organization of creative educational activity; development of student’s autonomy
and responsibility in solving cognitive, socio-political, labor and moral problems; development of
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creative activity; participation in research work; forming a creative and talented specialist under
the dominant influence of a creative personality and activity of the teacher; practical training;
focus on intellectual initiative, desire to find an original, alternative way of solving the problem,
to look at the problem at a deeper level, or in another aspect.
As a result of research we have come to the conclusion that by implementing the
pedagogical conditions in the educational process, it is possible to provide high efficiency of
the process of forming a creative graduate who is able to think extraordinarily, have deep
knowledge, define his professional competence as a level of knowledge and professionalism,
which will help to find creative, extraordinary solutions in a specific professional situation.
Key words: creative personality, students’ creativity, extraordinary ideas, creative
process, individual style, self-development, self-knowledge, erudition, scientific research.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПОДАЛЬШОЇ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті окреслено теоретичні та практичні засади професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого
середовища в закладах загальної середньої освіти.
Під фізкультурно-оздоровчим середовищем закладу загальної середньої освіти
розуміютьсѐ педагогічно вивірений і доцільно організований освітній простір, у ѐкому
створені необхідні умови длѐ збереженнѐ і зміцненнѐ фізичного, духовного,
психологічного й соціального здоров’ѐ всіх учасників освітнього процесу та ѐкий маю
на меті вихованнѐ фізично здорової та морально досконалої молодої лядини,
спроможної активно реалізувати себе в дорослому житті в інтересах своюї
особистості, сім’ї, держави та суспільства.
Ключові слова: учитель фізичного вихованнѐ, професійна діѐльність, фізична
культура, фізкультурно-оздоровче середовище.

Постановка проблеми. Реформа освіти в Україні набираю обертів. З
оглѐду на процес децентралізації влади, перед територіальними громадами
постаю питаннѐ модернізації управліннѐ освітоя. Створеннѐ ефективної
системи освіти ю завданнѐм складним і надзвичайно відповідальним.
На державному рівні з метоя підвищеннѐ ефективності системи
підготовки кадрів у галузі фізичної культури і спорту необхідні оптимальні
організаціѐ й управліннѐ навчаннѐм майбутніх учителів (Афонін, 2004).
Головним аспектом у його вирішенні ю новітні підходи до побудови
професійної підготовки педагогів. У побудові системи професійної підготовки
майбутніх учителів фізичного вихованнѐ необхідно враховувати постійне
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розширеннѐ професійної сфери різних ланок системи фізичної культури і
спорту. Важливоя особливістя фізичного вихованнѐ і фізичної культури ю їх
спрѐмованість на всебічне (тілесне, морально-психологічне, емоційновольове, естетичне тощо) вдосконаленнѐ лядини, що цілком відповідаю
уѐвленнѐм, ѐкі склалисѐ зі стародавніх часів й актуальні донині, про
гармонійно розвинену особистість, що поюдную «духовне багатство, моральну
чистоту й фізичну досконалість». Професіѐ викладача, учителѐ фізичного
вихованнѐ, тренера з певного виду спорту належить до професій, у ѐких
лядина, не маячи покликаннѐ до ціюї діѐльності, не може працявати творчо,
продуктивно, стати майстром своюї справи (Ващенко, 2006).
Початок ХХІ століттѐ відзначений стійкоя тенденціюя підвищеннѐ
соціальної ролі фізичної культури і спорту, виробленнѐм чіткого розуміннѐ
суспільно-історичної зумовленості та значеннѐ фізичної культури в становленні особистості. Нині розвиток фізичної культури та спорту ю важливим
напрѐмом соціальної політики української держави. У нормативних документах наголошуютьсѐ, що підвищеннѐ фізичної підготовленості учнів, формуваннѐ й активізаціѐ інтересу до здорового способу життѐ ю першочерговим
завданнѐм (Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту).
Освіта з фізичної культури – це засвоюннѐ лядиноя в процесі
навчаннѐ системи раціональних способів керуваннѐ своїми рухами,
необхідних у житті сукупності рухових умінь, навичок і пов’ѐзаних із ними
знань, що маю вагоме значеннѐ длѐ раціонального використаннѐ лядиноя
своїх фізичних можливостей і кондицій у життюдіѐльності. При цьому П.
Лесгафт вважав, що фізичне вихованнѐ ѐк педагогічний процес маю на меті
не лише зміцненнѐ фізичних сил лядини, а й накопиченнѐ специфічних
знань, формуваннѐ вмінь і навичок.
Початок третього тисѐчоліттѐ ознаменувавсѐ в професійній
фізкультурній освіті тим, що визначиласѐ тенденціѐ переходу української
вищої освіти на ювропейські стандарти багаторівневої системи підготовки
фахівців у галузі ФКіС. Оріюнтаціѐ вищої педагогічної освіти України на
досѐгненнѐ відповідності стандартам Ювропи вимагаю оновленнѐ змісту,
форм і методів підготовки майбутніх учителів (Рибалко, 2019).
Нині в Україні підготовка фахівців за напрѐмом «Фізичне вихованнѐ»
здійсняютьсѐ більш ніж у 35 закладах вищої освіти. Проте питаннѐ
формуваннѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ школѐрів залишаютьсѐ актуальним, про
що зазначено в рекомендаціѐх парламентських слухань про становище
молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життѐ» (Національна
доктрина розвитку фізичної культури і спорту).
Аналіз актуальних досліджень. Професійна підготовка майбутнього
вчителѐ фізичної культури ѐк суб’юкта багатоаспектної, інтегрованої
навчально-виховної діѐльності – складне завданнѐ, що завжди турбувало
науковців і практиків.
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Результати наукових досліджень О. Ажиппо, І. Боднар, Ю. Приступи,
О. Вацеби, Ю. Захаріної, Р. Карпяка, Я. Лѐнного, О. Тимошенка, А. Цьосѐ,
О. Томенка, Б. Шиѐна та аналіз практики фізичного вихованнѐ у ЗЗСО
свідчать, що серед пріоритетних напрѐмів розвитку галузі фізичної культури і
спорту провідне місце займаять теоретичні та методичні засади розвитку
системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичного вихованнѐ у
ЗВО, а також підвищеннѐ кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів.
Питаннѐм розвитку особистості фахівцѐ ціюї галузі присвѐчені
дослідженнѐ Ю. Ільїна, Р. Клопова, Л. Лубишевої, В. Платонова, Л. Сущенко,
В. Чичикіна та ін.
Удосконалення професійної підготовки вчителів фізичного
вихованнѐ присвѐчені дослідженнѐ а. Бюльського, М. Віленського,
О. Петуніна, Ф. Собѐніна, А. Тер-Ованесѐна, О. Шабаліної та інших.
Проблеми змісту освіти галузі ФКіС досліджені у працѐх А. Барабанова,
М. Віленського, Ю. Каргаполова, В. Маслова, Ж. Холодова та інших.
Удосконаленнѐ організаційних форм і методів навчаннѐ у вищій освіті
галузі ФКіС вивчали Я. Гагін, С. Зайцева, А. Кузьмін, Л. Лубишева, В. Лѐх,
В. Чичикін та інші. У цих працѐх наголошуютьсѐ, що ЗВО галузі ФКіС маять розвиватисѐ на принципах динамізму, варіативності, різноманітності організаційних форм, гнучкого реагуваннѐ на потреби суспільства й особистості.
Питаннѐ формуваннѐ педагогічних здібностей у галузі ФКіС вивчали
A. Деркач, Н. Латишева, Н. Луткова, А. Міхююв та інші, що відображаять у
своїх працѐх науково обґрунтовані засоби й методи підготовки майбутніх
фахівців фізичної культури і спорту, а також окремі складові педагогічного
потенціалу та майстерності (Водолазська, 2012).
Вагомими длѐ нашого дослідженнѐ ю роботи, присвѐчені проблемам
формуваннѐ професійної готовності та професійної компетентності
вчителѐ.
Основним завданнѐм закладу вищої освіти, ѐкий готую майбутніх
учителів фізичної культури, ѐк вважаю Л. Сущенко, повинно стати формуваннѐ
суб’юкта професійної діѐльності, здатного підвищити свій професійний
потенціал, засвоїти знаннѐ з організації процесу фізичного вихованнѐ та
суспільної культури в галузі фізичного вихованнѐ та спорту саме з
урахуваннѐм сучасних педагогічних технологій, прогнозованих інноваціѐми.
Виклад основного матеріалу. Майбутній фахівець із фізичного
вихованнѐ та спорту розглѐдаютьсѐ ѐк особистість, ѐка цілеспрѐмовано
здобуваю в закладах вищої освіти кваліфікація відповідно до певного
освітньо-кваліфікаційного рівнѐ в процесі спеціально організованої
навчально-виховної діѐльності, спрѐмованої на підготовку до подальшої
професійної діѐльності щодо підтримки відповідного рівнѐ фізичної культури
населеннѐ або досѐгненнѐ вищих спортивних результатів на олімпійській,
світовій чи регіональній аренах у командному чи в індивідуальному вимірах.
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О. Семеніхіна наголошую, що понѐттѐ професійної готовності
розглѐдаютьсѐ ѐк категоріѐ теорії діѐльності (стан) і розуміютьсѐ, з одного
боку, ѐк результат процесу підготовки, з іншого, – настанови на щось. Тому
дослідницѐ розглѐдаю готовність до діѐльності ѐк особистісне утвореннѐ,
ѐке передбачаю наѐвність у суб’юкта моделі її діѐльності і спрѐмованості
свідомості на її виконаннѐ (Семеніхіна, 2017).
Готовність майбутніх фахівців фізичної культури до професійної
діѐльності характеризуютьсѐ вченими ѐк цілісний проѐв особистості, комплекс
необхідних знань, умінь і здібностей, результат професійної освіти та вихованнѐ, соціальної зрілості особистості, компонентами ѐкої виступаю психологічна, науково-теоретична, практична, фізична й психофізична готовність.
Основними складниками професійної діѐльності фахівців із фізичної
культури та спорту слід вважати: фізкультурно-спортивну діѐльність
(пізнавальну, організаторську, пропагандистську, інструктивно-педагогічну,
суддівську); мотиваційно-ціннісні оріюнтири, що виѐвлѐятьсѐ в умінні
мотивувати свої інтереси, переконаннѐ, потреби, прагненнѐ досѐгти
спортивних
вершин;
самодисципліну,
самовихованнѐ
та
самовдосконаленнѐ (рухові вміннѐ, рухові навички, фізичний розвиток,
фізична підготовленість), що виѐвлѐютьсѐ у власній спортивній
досконалості (Мельничук та Бойко; Харченко та ін., 2019).
М. Лѐнной професійну підготовку майбутніх учителів фізичного
вихованнѐ розглѐдаю ѐк:
– неперервний процес набуттѐ студентами необхідного рівнѐ
освіченості (одержаннѐ знань, напрацяваннѐ вмінь і навичок, розвиток
професійно і соціально значущих ѐкостей, формуваннѐ ціннісних оріюнтацій
і первинного досвіду діѐльності, що забезпечую готовність до виконаннѐ
трудових функцій);
– створеннѐ науково-педагогічними працівниками й адміністраціюя
ЗВО відповідного освітнього середовища та належних умов длѐ
цілеспрѐмованого формуваннѐ і розвитку в майбутніх фахівців сукупності
компетентностей, що визначаять здатність до професійної діѐльності;
– результат освітнього процесу – професійну підготовленість випускників до фахової діѐльності (професійну компетентність) (Лѐнной та ін., 2019).
У своюму дослідженні ми погоджуюмось із визначеннѐм М. Лѐнного і
будемо розглѐдати професійну підготовку майбутніх учителів фізичної
культури ѐк неперервний процес набуттѐ студентами необхідного рівнѐ
освіченості (одержаннѐ знань, напрацяваннѐ вмінь і навичок, розвиток
професійно і соціально значущих ѐкостей, формуваннѐ ціннісних оріюнтацій
і первинного досвіду діѐльності, що забезпечую готовність до виконаннѐ
трудових функцій).

238

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

Професійна діѐльність фахівцѐ з фізичної культури та спорту в
сучасних умовах висуваю особливі вимоги до таких фахівців, серед ѐких
надзвичайно значущими ю:
– теоретичні знаннѐ організації навчально-виховного процесу;
– володіннѐ комплексом умінь і навичок та врахуваннѐ вікових і
індивідуальних особливостей тих, хто навчаютьсѐ, розвиток їхніх фізичних
здібностей;
– аналіз педагогічних фактів та прогнозуваннѐ результатів
навчально-тренувальної діѐльності;
– використаннѐ в навчально-тренувальному процесі ефективних
засобів длѐ досѐгненнѐ максимально можливого спортивного результату;
– спрѐмованість на постійне самовдосконаленнѐ, підвищеннѐ
професійної майстерності та загальнокультурного рівнѐ.
Функціональними обов’ѐзками фахівцѐ з фізичної культури та спорту
ю проведеннѐ індивідуальних та групових занѐть із фізичного вихованнѐ,
спортивно-масової, рекреаційної та оздоровчої роботи, менеджменту
фізичної культури і здійсненнѐ своюї професійної діѐльності в середніх та
дошкільних
закладах
освіти,
фізкультурних
і
спортивних
організаціѐх (Шиѐн, 2001).
Фахівець із фізичної культури та спорту може обіймати такі посади в
державних, громадських, приватних та інших установах: учитель, викладач
фізичного вихованнѐ у школі, училищі тощо; тренер, тренер-викладач з
обраного виду спорту в ДЯСШ, ШВСМ; інструктор фізичної культури в
дошкільному закладі; методист із фізичної культури; інструктор
(організатор) спортивно-масової роботи на виробництві, приватній фірмі
чи за місцем проживаннѐ; фахівець з експлуатації спортивних споруд;
працівник державних або громадських органів управліннѐ фізичноя
культуроя; працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів
відпочинку. Види професійної діѐльності і професійних функцій, ѐкі
формуятьсѐ в системі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного
вихованнѐ і спорту, виокремляю у своїх працѐх Л. П. Сущенко.
Продукт системи професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного
вихованнѐ і спорту, ѐк наголошую автор, зобов’ѐзаний на виході системи
виконувати світоглѐдну, інструментальну, культурологічну, інноваційну,
комунікативну, мотиваційну функції та функція цілепокладаннѐ. І далі вчена
зазначаю, що оволодіннѐ ціюя системоя професійних функцій даю змогу
підвищити конкурентоспроможність фахівцѐ фізичного вихованнѐ і спорту
відповідно до вимог соціуму та ринку праці.
У своїй професійній діѐльності фахівці з фізичної культури і спорту
повинні опиратисѐ не лише на знаннѐ, але й на певні професійнопедагогічні вміннѐ та навички, до ѐких можна віднести рухові та
індивідуально-педагогічні навички й уміннѐ. До перших належать
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володіннѐ технікоя фізичних вправ, рухів, уміннѐ застосовувати
спортивний інвентар і устаткуваннѐ. До індивідуально-педагогічних, ѐк
найбільш важливих, – уміннѐ навчати рухових дій, планувати навчальнотренувальний процес, організовувати спортивно-масову роботу.
Процес професійної підготовки фахівців із фізичної культури і спорту
здійсняютьсѐ згідно з нормативно-правовими документами: Закони
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Укази Президента «Про
Положеннѐ про національний заклад (установу) України», «Про
Національну стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ Положеннѐ про
державний вищий заклад освіти», «Про запровадженнѐ у вищих
навчальних закладах України Ювропейської кредитно-трансферної
системи», «Про особливості формуваннѐ навчальних планів».
Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ і
спорту розглѐдаютьсѐ нами ѐк такий навчальний процес у ЗВО, що
спрѐмований на формуваннѐ готовності майбутніх фахівців фізичного
вихованнѐ і спорту до майбутньої професійної діѐльності та
самовдосконаленнѐ впродовж усього життѐ.
У державному стандарті загальної середньої освіти відображені
питаннѐ збереженнѐ і розвитку здоров’ѐ учнів, тому школа повинна пройти
шлѐх у напрѐмі створеннѐ інноваційних здоров’ѐзбережувальних
педагогічних технологій від моделяваннѐ з дітьми проблемних ситуацій,
спрѐмованих на передачу інформації і здійсненнѐ профілактичної роботи,
від організації здоров’ѐзбережувального простору і формуваннѐ потреби в
здоровому способі життѐ до креативно-волонтерського руху та
формуваннѐ компетентності «бути здоровим».
Новій українській школі необхідний новий компетентний педагог у
вирішенні даних питань. Тому система професійної підготовки повинна
бути оріюнтована на підготовку кадрів, компетентних:
 в організації здоров’ѐзбережувального середовища закладу освіти,
розробці моделей програм здоров’ѐ длѐ освітніх установ різного рівнѐ;
 у проектуванні індивідуальних освітніх траюкторій учнів з проблем
здоров’ѐ, здорового способу життѐ та безпеки;
 в організації педагогічних досліджень з актуальних проблем освіти,
здоров’ѐ та ЗСЖ;
 застосуванні здоров’ѐзбережувальних технологій, інноваційних
педагогічних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій у
професійній діѐльності;
 управліннѐ закладом освіти з позицій здоров’ѐзбереженнѐ.
Наведений оглѐд нормативно-правових документів всіх рівнів даю
додаткове уѐвленнѐ про сутність проблеми збереженнѐ здоров’ѐ дітей в
освіті і намічаю шлѐхи вирішеннѐ означених питань.
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Одним із завдань наукового дослідженнѐ проблеми формуваннѐ
культури здорового й безпечного способу життѐ учнів ю розробка моделі
фізкультурно-оздоровчого середовища закладу середньої освіти.
Управліннѐ ѐкістя освіти на основі інформаційних технологій і медикопсихолого-педагогічного
моніторингу
ю
важливоя
умовоя
здоров’ѐформувальної діѐльності.
Результати вивченнѐ проблеми підготовки майбутнього вчителѐ
фізичної культури до інноваційної професійної діѐльності дали можливість
визначити складові цього процесу.
У межах нашого дослідженнѐ розкриюмо понѐттѐ «фізкультурнооздоровче середовище».
Уперше дане понѐттѐ ввела в своїх дослідженнѐх І. В. Манжелей, ѐка
розглѐдаю фізкультурно-оздоровче середовище закладу освіти ѐк
сукупність різних умов і можливостей фізичного й духовного формуваннѐ
та саморозвитку особистості, що містѐтьсѐ в просторово-предметному і
соціальному оточенні.
Соціальним замовленнѐм сучасного українського інформатичного
суспільства ю професійно підготовлений учитель фізичної культури, здатний
здійснявати професійну діѐльність. Відповідно до цього було визначено
мету фахової підготовки сучасного вчителѐ фізичної культури:
1) забезпеченнѐ свідомого й міцного оволодіннѐ системоя
фундаментальних знань із фахових дисциплін галузі ФКіС та вмінь їх
використовувати у професійній діѐльності;
2) забезпеченнѐ оволодіннѐ системоя знань з інноваційних
технологій у галузі ФКіС та вмінь їх використовувати у професійній
діѐльності;
3) формуваннѐ індивідуальних педагогічних здібностей до створеннѐ
та управліннѐ фізкультурно-оздоровчим середовищем освітньої установи.
Під фізкультурно-спортивним середовищем закладу освіти прийнѐто
розуміти сукупність різних умов і можливостей, що містѐтьсѐ в просторовопредметному й соціальному оточенні длѐ самовдосконаленнѐ та
самовираженнѐ учнів засобами фізичної культури й масового спорту.
Визначеннѐ
основних
параметрів
фізкультурно-оздоровчого
середовища вимагаю розглѐду його структури, ѐка, судѐчи з усього, маю
багато спільного з освітнім та соціокультурним середовищами.
Фізкультурно-оздоровче середовище – це особистісно оріюнтована
система впливів та умов формуваннѐ особистості, а також можливостей
длѐ її розвитку, ѐкі і ю результатом змін освітньої культури в закладі
освіти.
Фізкультурно-оздоровче середовище – це педагогічний, доцільно
організований простір життюдіѐльності, ѐкий і ю необхідноя умовоя
збереженнѐ та зміцненнѐ усіх складників здоров’ѐ, а отже й повноцінного і
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своючасного розвитку фізичної, соціально-моральної, інтелектуальнопізнавальної, емоційно-ціннісної, творчої та інших сфер дитѐчої
особистості.
Фізкультурно-оздоровче середовище закладу загальної середньої
освіти – цілісна освітнѐ платформа, де створені необхідні умови длѐ
збереженнѐ і зміцненнѐ фізичного, духовного, психологічного та
соціального здоров’ѐ всіх учасників навчально-виховного процесу,
вихованнѐ фізично здорової та морально досконалої молодої лядини,
працездатної, спроможної активно реалізувати себе в дорослому житті в
інтересах своюї особистості, сім’ї, держави та суспільства.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведений
аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідженнѐ та реального
стану професійної підготовки фахівців із фізичної культури і спорту свідчить,
що, незважаячи на вагомі результати багатьох наукових пошуків, поза
увагоя дослідників лишаятьсѐ питаннѐ, ѐкі стосуятьсѐ вирішеннѐ проблеми
формуваннѐ компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури та спорту
щодо раціонального вдосконаленнѐ рухової діѐльності лядини. Така сутність
компетентності недостатньо досліджена в педагогічній теорії підготовки
фахівців з фізичної культури і спорту, а тому не знайшла належного
відображеннѐ в практичній діѐльності ЗВО.
Основоя длѐ організації фізкультурно-оздоровчого середовища ю
теоретичне обґрунтуваннѐ його сутності й структурних компонентів та
ідеалізаціѐ процесу професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури, результатом ѐкої ю їхнѐ готовність до організації фізкультурнооздоровчого середовища освітньої установи.
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до
організації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної
середньої освіти набуваю ефективності, ѐкщо вона здійсняютьсѐ на основі
обґрунтованих теоретичних і практичних засад, що розкриваять готовність
майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурнооздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти з
урахуваннѐм розробленої концепції та відповідного організаційнометодичного супроводу.
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РЕЗЮМЕ
Рыбалко Петр. Особенности профессиональной подготовки будущих учителей
физической культуры к дальнейшей профессиональной деѐтельности.
В статье описаны теоретические и практические основы профессиональной
подготовки будущих учителей физической культуры к организации физкультурнооздоровительной среды в учреждениѐх общего среднего образованиѐ.
Под физкультурно-оздоровительной средой заведениѐ общего среднего
образованиѐ
понимаетсѐ
педагогически
выверенный
и
целесообразно
организованный образовательный процесс, в котором созданы необходимые условиѐ
длѐ сохранениѐ и укреплениѐ физического, духовного, психологического и социального
здоровьѐ всех участников образовательного процесса и имеящий целья воспитание
физически здорового и морально совершенного молодого человека, способного
активно реализовать себѐ во взрослой жизни в интересах своей личности, семьи,
государства и общества.
Ключевые слова: учитель физического воспитаниѐ, профессиональнаѐ
деѐтельность, физическаѐ культура, физкультурно-оздоровительнаѐ среда.

SUMMARY
Rybalko Peter. Features of professional training of future physical education teachers
for further professional activity.
The article describes theoretical and practical foundations of professional training of
future physical education teachers for organization of physical and health environment in
general secondary education institutions.
The contribution of physical culture to higher education should be providing students
with all aspects of knowledge about health and healthy lifestyles, as well as an arsenal of
practical skills that ensure maintenance and enhancement of health, development and
improvement of his psychophysical abilities and personality traits.
The leading role in health care certainly belongs to the physical culture, which aims to
form the basis for a further conscious healthy lifestyle. That is why physical education teachers
training should, first and foremost, ensure their ability to organize an environment of a general
secondary education institution that, from the standpoint of balanced participation in sporting
activities, would perform both a health function and an educational function.
Therefore, the social significance and urgency of the problem, the need to resolve
these contradictions led to the need to study the theoretical and practical foundations of
professional training of future physical education teachers to organize physical education
and health environment of the institution of secondary education.
The physical and health-improving environment of the institution of general
secondary education refers to a pedagogically adjusted and appropriately organized
educational space, in which necessary conditions are created for preserving and
strengthening physical, spiritual, psychological and social health of all participants of the
educational process and aimed at nurturing physically healthy and morally perfect young
man, able to actively realize himself in adulthood in the interests of his personality, family,
state and society.
Key words: physical education teacher, professional activity, physical culture, physical
and fitness environment.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
У статті здійснено оглѐд досліджень окремих аспектів міждисциплінарного
понѐттѐ професійної мобільності, професійної мобільності педагога ѐк важливої
особистісно-професійної ѐкості в розв’ѐзанні завдань інноваційного типу професійної
діѐльності.
Доводитьсѐ, що соціальний запит, інноваційні процеси в педагогічній освіті,
вимоги освітньої практики зумовляять посилену увагу до фахово-методичної
підготовки майбутніх педагогівна другому (магістерському) рівні. Окреслено досвід
навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти, зокрема за освітньо-професійноя
програмоя Середнѐ освіта (Українська мова і література. Англійська мова) в
Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.
Формуваннѐ професійно мобільних педагогів представлено ѐк спеціально
організований, компетентнісно оріюнтований освітній процес, що відбуваютьсѐ з
урахуваннѐм професійних та особистісних чинників, взаюмопов’ѐзаних дій викладачів,
студентів, а його результатом ю позитивна динаміка у формуванні нового ѐкісного
стану, що забезпечую ефективне вирішеннѐ професійних завдань.
Ключові слова: професійна мобільність, педагог, майбутній магістр педагогічної
освіти, формуваннѐ професійної мобільності, освітньо-професійна програма Середнѐ
освіта (Українська мова і література. Англійська мова), освітній процес.

Постановка проблеми. Важливоя умовоя сталого розвитку і
лядського капіталу названо освіту в документі ЯНЕСКО «Навчатисѐ аби
жити» (A Memorandum on Lifelong Learning). Закон України «Про освіту»
(2017) (Закон України «Про освіту», 2017) проголошую освіту основоя
інтелектуального, духовного, фізичного й культурного розвитку особистості, її
успішної соціалізації, економічного добробуту. Особливу місія в інтелектуальному, духовному, фізичному і культурному розвиткові особистості
виконую педагогічна освіта: формуваннѐ лядини з «інноваційним типом
педагогічної культури» (Г. Сотська) й готовністя до інноваційної діѐльності.
В умовах реформуваннѐ загальної середньої та вищої освіти й
утвердженнѐ особистісно оріюнтованої моделі освіти актуалізуютьсѐ
потреба у професійно мобільних педагогах. У словнику іншомовних слів
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понѐттѐ «мобільність» (від лат. mobilis) окреслено ѐк «рухомість», здатність
до швидкого пересуваннѐ, дії (Сучасний словник іншомовних слів, 2007).
Отже, такі фахівці маять бути самобутніми особистостѐми, ѐкі здатні до
«інноваційного типу професійної діѐльності», швидко й успішно
адаптовуятьсѐ до складних умов професійної дійсності, проѐвлѐять
готовність відповідально приймати рішеннѐ, тобто ю професійно
мобільними. Водночас, слушно зауважую Р. Пріма (Пріма, 2016), що
формуваннѐ професійної мобільності – це загалом проблема розвитку і
змін лядських цінностей, їх сфери дій, конфліктів між новими й
традиційними цінностѐми та шлѐхами їх подоланнѐ.
Соціальний запит на професійно мобільних педагогів, інноваційні
процеси в педагогічній освіті, вимоги освітньої практики – усе це зумовляю
посилену увагу до фахово-методичної підготовки майбутніх педагогів,
актуалізую важливість удосконаленнѐ змісту, форм і методів підготовки
здобувачів вищої освіти, зокрема, на другому (магістерському) рівні.
Магістерський рівень вищої освіти передбачаю відповідно до вимог
Національної рамки кваліфікацій засвоюннѐ здобувачами глибоких
теоретико-практичних знань, умінь, навичок за спеціальністя, оволодіннѐ
новітніми методами, доцільне й умотивоване використаннѐ набутого досвіду
в різних сферах професійної, у т.ч. викладацької, науково-дослідної,
управлінської інноваційної діѐльності. У межах дослідженнѐ розглѐдаюмо
навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти, зокрема за освітньопрофесійноя програмоя Середнѐ освіта (Українська мова і література.
Англійська мова).
Стислі терміни навчаннѐ (півтора роки), 90 кредитів, необхідність ѐк
обов’ѐзкової, так і варіативної складової, дотриманнѐ індивідуальної
освітньої траюкторії, право вступу на педагогічні спеціальності осіб із
базовоя непедагогічноя освітоя за правилами перехресного вступу, інші
особливості навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти стимуляять
науково-педагогічних працівників, ѐкі забезпечуять освітньо-професійні
програми, потужно працявати над формуваннѐм професійної мобільності
майбутніх фахівців на засадах педагогіки партнерства, особистісно
оріюнтованого та компетентнісного підходів іпід час фахово-методичної,
науково-дослідної, практичної підготовки забезпечувати формуваннѐ таких
рис професійної мобільності, ѐк відкритість, креативність, гнучкість, уміннѐ
працявати в невизначених умовах.
Аналіз актуальних досліджень. Відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» (2014) (Закон України «Про вищу освіту», 2014), понѐттѐ
«магістр» визначено ѐк освітній ступінь, що здобуваютьсѐ на другому рівні
вищої освіти та присуджуютьсѐ ЗВО в результаті успішного виконаннѐ
здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра
здобуваютьсѐ за освітньо-професійноя або за освітньо-науковоя програмоя.
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідаю сьомому
кваліфікаційному рівня Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) і
передбачаю здобуттѐ особоя поглиблених теоретичних та/або практичних
знань, умінь, навичок за обраноя спеціальністя (чи спеціалізаціюя),
загальних засад методології наукової та/або професійної діѐльності, інших
компетентностей, достатніх длѐ ефективного виконаннѐ завдань
інноваційного характеру відповідного рівнѐ професійної діѐльності.
Понѐттѐ мобільності, професійної мобільності, ѐк показую аналіз
наукових джерел, ю міждисциплінарним і використовуютьсѐ в останні
десѐтиріччѐ дослідниками з філософії, економіки, соціології, психології,
педагогіки. Проблеми установок, мотивів, цінностей особистості в контексті
професійної мобільності досліджуять В. Вершловський, Н. Ничкало,
Л. Лук’ѐнова, І. Герасимова, Р. Пріма, Л. Сущенцева та ін. В. Вершловський
(Вершловский, 1998, с. 26), зокрема, описую компетентнісну мобільність, що
акумуляю самобутність педагога, унікальність досвіду, постійне
вдосконаленнѐ педагогічної діѐльності, а також зміни суспільної свідомості й
відносин, зміни змісту і методів викладаннѐ, ѐкими маю оволодіти фахівець. У
центрі дослідницької уваги Р. Пріми (Пріма, 2009) перебуваю професійна
мобільність майбутнього вчителѐ початкової освіти, що зумовляю розглѐд
специфіки індивідуальних особливостей особистості, її мотиваційноінтелектуально-вольового компонента, гнучкої оріюнтації й реагуваннѐ на
професійні ситуації, «маневруваннѐ» в динамічних професійних умовах
відповідно до компетенції та власної життювої позиції.
Професійно мобільний фахівець – це компетентний фахівець.
У проюкті Tuning Europe (Turning Education Structures in Europe) визначено
загальні, інтегральні, фахові компетентності, важливі длѐ професійної
мобільності: здатність до розв’ѐзаннѐ проблем, до навчаннѐ; здатність
працявати ѐк самостійно, так і в команді; здатність застосовувати знаннѐ
на практиці; здатність пристосовуватисѐ до нових ситуацій, досѐгати успіху,
породжувати нові ідеї (креативність), спілкуватисѐ з експертами з інших
галузей; здатність до критики та самокритики; навички управліннѐ
інформаціюя; елементарні комп’ятерні навички; міжособистісні навички та
вміннѐ; усне і письмове спілкуваннѐ рідноя мовоя; здатність до взаюмодії
(робота в міждисциплінарній команді) та прийнѐттѐ рішень.
Мета статті. У межах статті окреслимо деѐкі дослідницькі
напрацяваннѐ щодо формуваннѐ професійної мобільності майбутніх
магістрів педагогічної освіти, розглѐнемо досвід навчаннѐ майбутніх
магістрів педагогічної освіти, зокрема за освітньо-професійноя програмоя
Середнѐ освіта (Українська мова і література. Англійська мова) у Сумському
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка в контексті
формуваннѐ професійної мобільності.
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Методи дослідження: аналіз, узагальненнѐ наукових джерел – з метоя
уточненнѐ сутності клячових понѐть, виѐвленнѐ стану розробленості означеної
проблеми в теорії і практиці закладу вищої педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Аналіз та узагальненнѐ наукових джерел
щодо професійної мобільності дозволив виокремити деѐкі позиції
стосовно професійної мобільності. Л. Сущенцева (Сушенцева, 2011)
характеризую професійну мобільність в контексті міждисциплінарного
підходу й окресляю її ѐк ѐкість особистості, що ю необхідноя длѐ успішної
професійної діѐльності фахівцѐ, проѐвлѐютьсѐ в діѐльності та забезпечую
самовизначеннѐ, самореалізація в житті та професії через сформованість
клячових компетенцій і клячових кваліфікацій та прагненні особистості
змінити не тільки себе, а й свою професійне поле та життюве середовище.
Професійна мобільність, зазначаю Р. Пріма (Пріма, 2016),
характеризую
внутрішній
(мотиваційно-інтелектуально-вольовий)
потенціал особистості, що покладено в основу гнучкої оріюнтації й
діѐльнісного реагуваннѐ в динамічних умовах (ѐк соціальних, так і, власне,
професійних) відповідно до власних життювих позицій; забезпечую
готовність особистості до змін життѐ з його багатоаспектними чинниками
вибору та реалізація ціюї готовності, детерміную професійну активність,
суб’юктність, творче ставленнѐ до професійної діѐльності, до особистісного
розвитку, що загалом сприѐю ефективному розв’ѐзання фахових проблем.
На основі аналізу досліджень професійної мобільності майбутнього
педагога в контексті розвитку особистості ѐк інтегральної ѐкості таких
дослідників, ѐк А. Віневська, М. Гордіюнко, О. Кіпіна, О. Лапіна,
Я. Музиченко, Л. Прѐдко та ін., професійну мобільність майбутнього
вчителѐ розглѐдаюмо ѐк інтегративну ѐкість, що передбачаю здатність
гнучко адаптуватисѐ до зміни форм, змісту й умов професійно-педагогічної
діѐльності, готовність до системної самоосвіти, ѐка може вироблѐтисѐ в
ході безперервної професійно-педагогічної підготовки, ѐвлѐю собоя
спеціально організований процес на основі системного, синергетичного,
особистісно-оріюнтованого, діѐльнісного підходів (Козлова та ін., 2015).
На основі наукових дослідженьнами узагальнено окремі аспекти
досвіду закладів вищої освіти США, Швейцарської Конфедерації з питань
формуваннѐ професійної мобільності майбутніх філологів у процесі
магістерської підготовки; представлено досвід університетів, у ѐких
розроблені державні стандарти компетентнісної підготовки магістрів
філології, що оріюнтуять на інноваційну професійну діѐльність, а
результатом фундаментальної, науково-дослідної підготовки, ѐка
здійсняютьсѐ під час проблемних лекцій, семінарів, симпозіумів-дискусій,
дослідницьких воркшопів, ю фахівець із високим рівнем соціальної
зрілості,
професійної
відповідальності,
володіннѐ
філологічними/педагогічними знаннѐми, словом і стилем, культуроя
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читаннѐ, компресії, редагуваннѐ, перекладу, моделяваннѐ нового ѐкісного
тексту, культуроя комунікації, готовністя вміло використовувати набутий
досвід у різних сферах викладацької, науково-дослідної, управлінської
інноваційної діѐльності (Семеног, 2018).
Ураховуюмо в дослідженні і позиція О. Іювлюва стосовно
особистісного та діѐльнісного складників професійно-педагогічної
мобільності майбутнього викладача (Іювлюв, 2018). В особистісному
складнику виділѐюмо такі компетентності, ѐк мотиваційна (установка на
професійне вдосконаленнѐ, здатність пізнати власну мотивація до
професійної діѐльності), рефлексивна (здатність до осмисленнѐ власних
професійних і особистісних можливостей), адаптивна (здатність
пристосовуватисѐ до умов професійної діѐльності), творча (творче
ставленнѐ до професійної діѐльності, здатність до оволодіннѐ способами
творчості в неї). Діѐльнісний складник професійно-педагогічної мобільності
майбутнього викладача містить педагогічну (здатність організовувати
власну професійну діѐльність і навчальну діѐльність студентів), фахову
(сукупність спеціальних знань та вмінь, що визначаятьсѐ переважно
базовоя освітоя, здатність використовувати у професійній діѐльності),
проюктну (здатність проектувати власну професійно-педагогічну
діѐльність, навчально-пізнавальну діѐльність студентів), психологічну
(знати закономірності психічних процесів і станів особистості, здатність
використовувати ці знаннѐ в освітньому процесі) складники.
Зауважимо стосовно рефлексивного компоненту, що проѐвлѐютьсѐ,
за Р. Прімоя, в умінні студента переосмислявати ставленнѐ до власної
діѐльності, що виражаютьсѐ в побудові нових образів професійного «а»
(«а»-реальне, «а»-майбутню, «а»-ідеальне); ступінь усвідомленнѐ
динаміки професійних самозмін, здатність встановити відповідність між
реальним та ідеальним професійними образами «а» ю головними
показниками самоосмисленнѐ індивідуальних можливостей у досѐгненні
образу «а» професійно мобільного вчителѐ (Пріма, 2016, с. 52).
Розглѐнемо досвід навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти,
зокрема за освітньо-професійноя програмоя Середнѐ освіта (Українська
мова і література. Англійська мова) в Сумському державному
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Формуваннѐ професійно
мобільних педагогів представлено за освітньо-професійноя програмоя ѐк
спеціально організований, компетентнісно оріюнтований освітній процес,
що відбуваютьсѐ з урахуваннѐм низки наукових підходів, професійних та
особистісних чинників, взаюмопов’ѐзаних дій викладачів, студентів, а його
результатом ю позитивна динаміка у формуванні нового ѐкісного стану, що
забезпечую ефективне вирішеннѐ професійних завдань.
Цілі освітньо-професійної програми відповідаять місії і стратегії
СумДПУ імені А. С. Макаренка, що відповідно до Стратегічного плану249
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концепції інноваційного розвитку на 2011-2020 рр. полѐгаять у забезпеченні
ѐкісної підготовки фахівців і наукових кадрів длѐ освітньої системи України
шлѐхом гармонійного поюднаннѐ фундаментальності та фаховості, вихованнѐ
особистостей з активноя громадѐнськоя позиціюя та соціальноя
відповідальністя. Міждисциплінарний характер навчаннѐ полѐгаю у
формуванні у здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні
загальних та фахових компетентностей, компетентностей з основ інклязивної
освіти, академічної культури длѐ розв’ѐзаннѐ професійних завдань у галузі
мовно-літературної освіти в умовах реформуваннѐ загальної середньої освіти
«Нова українська школа», з урахуваннѐм суспільних запитів, тенденцій
розвитку спеціальності. Випускник магістратури повинен уміти здійснявати
фахово-методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурноосвітня роботу з метоя більш ефективно забезпечувати формуваннѐ
клячових компетентностей культуромовної особистості студента (учнѐ) ѐк
громадѐнина міста й України на засадах цінностей педагогіки партнерства та
академічної доброчесності.
Інтегральна
компетентність,
ѐка
забезпечуютьсѐ
освітньопрофесійноя програмоя, відповідаю 8-му рівня НРКі характеризуютьсѐ
здатністя розв’ѐзувати складні завданнѐ і проблеми інноваційного та
дослідницького характеру у процесі професійної діѐльності в галузі
філологічної освіти та науки, або навчаннѐ, що передбачаю вдосконаленнѐ
наѐвних та набуттѐ цілісних знань із лінгвістики, літературознавства,
лінгводидактики, умінь та навичок професійно-педагогічної комунікації
державноя та іноземноя мовами.
Загальні і фахові компетентності та програмні результати навчаннѐ
сформульовані відповідно до вимог НРК. Зокрема, знаннѐ, ѐкі одержуять
здобувачі вищої освіти, ю спеціалізованими та концептуальними, побудовані
на науковій основі; визначено також уміннѐ й навички розв’ѐзаннѐ проблем,
необхідних длѐ проведеннѐ досліджень та/або провадженнѐ інноваційної
діѐльності з метоя розвитку нових знань та процедур; здатність інтегрувати
знаннѐ та розв’ѐзувати складні задачі в широких або мультидисциплінарних
контекстах, здатність розв’ѐзувати проблеми в нових або незнайомих
середовищах за наѐвності неповної або обмеженої інформації з урахуваннѐм
аспектів соціальної та етичної відповідальності.
Зміст за освітньо-професійноя програмоя дозволѐю здобувачам
досѐгти програмних результатів навчаннѐ і сформувати здатності
виконувати професійні завданнѐ науково-дослідницького та інноваційного
характеру в галузі української та англійської філології, педагогіки та
методики середньої і вищої освіти, що передбачаю набуттѐ
міждисциплінарних знань з теорії, історії мови, сучасної літератури,
англійської мови, педагогіки, інформаційних технологій в освіті,
оволодіннѐ фаховими компетентностѐми щодо вільного спілкуваннѐ
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іноземноя мовоя, опануваннѐ технології роботи з фаховим текстом,
формуваннѐ індивідуального ораторського стиля.
До результатів навчаннѐ відносимо знаннѐ про основні шлѐхи
інноваційного розвитку системи вищої освіти України в умовах
реформаційних перетворень, цілісні знаннѐ сучасного мовознавства,
риторики, теорії літератури, стильових тенденцій у літературі ХХ – початку
ХХІ ст., базові уѐвленнѐ про філософсько-методологічний аналіз сучасного
стану освіти в Україні та за кордоном, про психологічні чинники, ѐкі
впливаять на процес навчаннѐ студентів, про сучасні методи й
методологія наукових досліджень у галузі філології та методики
української мови і літератури; сучасні методики й технології длѐ
ефективного здійсненнѐ професійної діѐльності та забезпеченнѐ ѐкості
наукових досліджень, а також уміннѐ, зокрема, використовувати сучасні
знаннѐ в галузі філології, мовно-літературної освіти; володіти методами,
формами організації та засобами науково-дослідницької діѐльності,
науковим інструментаріюм, проблемно-пошуковими методами длѐ
проведеннѐ досліджень у галузі філології та методики української мови і
літератури; застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і
використаннѐ фахової інформації з різних джерел, у т.ч. цифрових, длѐ
розв’ѐзаннѐ проблем професійної (освітньої та наукової) діѐльності;
аналізувати, порівнявати, критично осмислявати науково-методичну та
загальнонаукову
інформація;
пропонувати
шлѐхи
вирішеннѐ
досліджуваної проблеми, аргументуячи власну позиція; діѐти на основі
принципів професійної етики; застосовувати сучасні методи та прийоми
викладаннѐ української мови і літератури, англійської мови в закладах
вищої, загальної, додаткової педагогічної освіти, проюктувати і проводити
різні види занѐть з урахуваннѐм інноваційних технологій, педагогічного
досвіду і знань про індивідуально-вікові особливості молоді.
При формуляванні цілей та визначенні результатів навчаннѐ нами
прийнѐто до уваги досвід подібних освітніх програм Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Чернігівського
національного
педагогічного
університету
імені
Т. Г. Шевченка,
Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатяка та ін., а також досвід клячових тенденцій підготовки
магістрів за спеціальностѐми Філологіѐ, Педагогіка (Польща, Варшавський
університет; Болгаріѐ, Пловдивський університет; Литва, Університет
Вільняса, TheEnglishStudiesprogramme).
До освітнього процесу майбутніх магістрів педагогічної освіти
уведені, зокрема, обов’ѐзкові компоненти «Основи інклязивної освіти»,
«Актуальні питаннѐ інноваційного розвитку освіти», «Психологіѐ освіти»,
«Філософіѐ освіти», «Сучасна українська мова: актуальні питаннѐ»,
«Англійська мова» та вибіркові компоненти «Інформаційні технології в
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освіті»/«Мультимедіѐ в освіті», «Питаннѐ традицій і новаторства
української літератури в шкільній освіті»/«Індивідуальний стиль
письменника», «Наукова спадщина українських мовознавців ХХ століттѐ
крізь призму шкільної освіти»/«Українська граматика: традиційні й нові
підходи», «Актуальні питаннѐ вивченнѐ української прози кінцѐ ХХ –
початку ХХІ століттѐ»/«Порівнѐльне літературознавство в системі
літературної освіти школѐрів», «Культура наукової мови»/«Академічна
культура педагога-дослідника», що відповідаю тенденціѐм розвитку
спеціальності. Варіативна складова навчального планустановить 25 % від
обсѐгу освітньо-професійної програми.
До навчальних дисциплін «Культура наукової мови», «Методика
викладаннѐ української мови в ЗВО», «Англійська мова», «Актуальні
питаннѐ інноваційного розвитку освіти» та ін. за проюктами (Еразмус+Жан
Моне Модуль «Ювропеїзаціѐ докторських програм у галузі теорії освіти на
засадах міждисциплінарного та інклязивного підходів», «Інноваційний
університет та лідерство. Фаза IV», «Спеціаліст з викладаннѐ англійської
мови», ѐкі виконуятьсѐ в СумДПУ імені А. С. Макаренка, вклячено теми з
академічної
доброчесності,
мовнокомунікативної,
крос-культурної
компетентності, співпраці університету і школи; до обов’ѐзкових
компонентів вклячено «Основи інклязивної освіти».
У процесі викладаннѐ обов’ѐзкових та вибіркових компонентів мовнолітературної підготовки враховано регіональний контекст: вклячено
досѐгненнѐ філологів, біографічно пов’ѐзаних із Сумським регіоном (П. Куліш,
О. Потебнѐ, Б. Грінченко, С. Дорошенко, Л. Лисиченко, Ю. Онацький); творчість
письменників Сумщини (О. Олесь, І. Багрѐний, М. Хвильовий, М. Лукаш,
А. Гризун), а підготовку здобувачів посиляять ресурсні центри професійного
розвитку вчителѐ, лабораторії «Академічна культура дослідника», «Освітній
простір медіаграмотності», «Сучасні технології навчаннѐ іноземних мов і
культури», українського фольклору, що здійсняять фахово-методичну,
дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітня роботу в різних
сферах суспільного життѐ міста Суми і Сумської області.
Робочі програми навчальних дисциплін оновляюмо з урахуваннѐм
результатів моніторингу, побажань і зауважень здобувачів та інших
стейкхолдерів.У 2019–2020 н.р. зміст курсу «Сучасна українська мова:
актуальні питаннѐ» оновлено темоя про нову редакція українського
правопису. «Сучасну риторику» посилено аналізом мовної ситуації Сумщини;
«Теорія літератури» – аналізом сучасних методів та методології аналізу
літературного твору, що важливо длѐ наукової роботи із школѐрамислухачами МАН; «Стильові тенденції в українській літературі к. ХХ –
поч. ХХІ ст.» – розглѐдом інтеграції українського постмодерного дискурсу в
загальноювропейський. Зміст дисципліни «Наукова спадщина мовознавців
ХХ століттѐ крізь призму шкільної освіти» поглиблено темоя
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«Лінгводидактична спадщина мовознавців Сумщини»; «Англійська мова» –
темоя англомовного категоріального апарату наукових досліджень;
дисципліна «Інформаційні технології в освіті» спрѐмована на розвиток інформаційної культури здобувачів. Дисципліна «Методика викладаннѐ української
мови у ЗВО» враховую положеннѐ Нової української школи, навчальної
програми з української мови длѐ профільного навчаннѐ учнів (10–11 кл.).
Міждисциплінарність ґрунтуютьсѐ на певних зв’ѐзках між
дисциплінами, методами і технологіѐми. Зокрема, дисципліни «Актуальні
питаннѐ інноваційного розвитку освіти», «Методика викладаннѐ
української мови/літератури у ЗВО», «Український літературний процес
кінцѐ ХХ – початку ХХІ ст. та його вивченнѐ в школі», «Інформаційні
технології в освіті» та ін. спрѐмовані на формуваннѐ вмінь і навичок
використовувати інноваційні методи, технології в організації освітнього
процесу у старшій та вищій школі. «Основи інклязивної освіти»,
«Психологіѐ освіти» та ін. містѐть синтезований матеріал про толерантне
ставленнѐ до лядей з особливими освітніми потребами.
Формуваннѐ індивідуальної освітньої траюкторії здійсняюмо шлѐхом
реалізації індивідуального підходу у вивченні дисциплін, проходженні
практики, виборі теми та написанні кваліфікаційної роботи. Навчаннѐ
забезпечуютьсѐ поюднаннѐм аудиторної (лекційні, у т.ч. мультимедійні,
інтерактивні, практичні, семінарські занѐттѐ, тренінги) і позааудиторної
форм навчаннѐ (індивідуальні консультації, диспути, дискусії, круглі столи,
ділові ігри, написаннѐ та захист кваліфікаційних робіт, виробнича
педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти, асистентська
практика в ЗВО, науково-дослідна робота), самостійної та індивідуальної
роботи. Досѐгнення програмних результатів навчаннѐ сприѐю поюднаннѐ
теоретичних
(абстрактно-дедуктивний,
конкретно-індуктивний,
проблемний, дослідницький, частково-пошуковий) з інтерактивнокомунікативними (вебінари, тренінги, презентації, дистанційні освітні
технології)
та
навчально-ігровими
технологіѐми.
Застосуваннѐ
інтерактивно-комунікативного методу навчаннѐ, залученнѐ студентів до
активної участі в наукових конференціѐх різного рівнѐ, науково-практичних
семінарах, вебінарах сприѐю формування у здобувачів професійних умінь.
Студентоцентрований підхід в освітньому процесі реалізуютьсѐ через
вибір форм і методів навчаннѐ і викладаннѐ, а форми контрольних заходів
спрѐмовані на перевірку досѐгненнѐ програмних результатів навчаннѐ.
Розуміннѐ шлѐхів інноваційного розвитку системи вищої освіти України
перевірѐятьсѐ під час поточного контроля з навчальної дисципліни
«Актуальні питаннѐ інноваційного розвитку освіти». Поточний контроль здобувачів з дисципліни «Психологіѐ освіти» даю можливість перевірити досѐгненнѐ такого результату навчаннѐ, ѐк сформовані базові уѐвленнѐ про психологічні чинники, що впливаять на процес навчаннѐ студентів, про структуру
253

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

педагогічних здібностей та їх формуваннѐ у студентів. Досѐгненнѐ такого
програмного результату, ѐк розуміннѐ методів та прийомів навчаннѐ/викладаннѐ української мови та літератури в закладах освіти перевірѐятьсѐ у процесі здійсненнѐ написаннѐ контрольної роботи, усного іспиту.
ак інструмент протидії порушеннѐм академічної доброчесності
вклячено тематичні занѐттѐ з академічної культури, здобувачі залучаятьсѐ
до реалізації проюктів «Вивчай і розрізнѐй: інфомедійна грамотність»,
«Підготовка наукової роботи слухачів МАН», «Мій університет – моѐ гордість»
шлѐхом підготовки виступів-есе длѐ учнів, участі в майстер-класах викладачів.
Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти дозволѐю перевірити
сформовані загальнокультурні і професійні компетентності, знаннѐ сучасних
методик і технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних, длѐ успішного,
ефективного здійсненнѐ професійної діѐльності й забезпеченнѐ ѐкості
наукових досліджень. Практики в загальноосвітніх закладах і в закладах
вищої освіти формуять здатність здобувачів до адаптації в нових професійних
ситуаціѐх, академічну культуру та ін.: здобувачі, викладачі пропонуять длѐ
учнів, учителів тренінг з основ медіаграмотності, академічної культури,
мовної майстерності
Передбачаюмо формуваннѐ «softskills» здобувачів щодо розвитку
критичного мисленнѐ, готовності до самоосвіти й самовдосконаленнѐ
впродовж життѐ, навичок міжособистісної взаюмодії в освітньому середовищі, дотриманнѐ у професійній діѐльності принципів толерантності, діалогу і
співпраці, що ю клячовим у Стратегічному плані-концепції університету.
З метоя формуваннѐ професійної мобільності магістрів педагогічної
освіти Університет, кафедри залучаять до занѐть професіоналів-практиків,
експертів, представників роботодавців з метоя створеннѐ професійно
спрѐмованого освітнього середовища длѐ підготовки здобувачів. Лабораторіѐ
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» виконую спільні
проекти з кафедроя ЯНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століттѐ»,
відділом теорії і практики педагогічної освіти імені академіка ІПООД імені
Івана Зѐзяна НАПН України з актуальних проблем педагогічної майстерності,
кафедроя стилістики української мови НПУ імені М. П. Драгоманова –
підготовки програм з української мови длѐ старшокласників; Загальноукраїнським центром словникарства УМІФ НАН України – формуваннѐ
словникової культури. Безпосередню особистісне спілкуваннѐ вчителів-практиків і фахівців, ѐкі забезпечуять роботу лабораторії, сприѐю формування
професійної мобільності майбутніх магістрів педагогічної освіти, що передбачаю здатність гнучко адаптуватисѐ до зміни форм, змісту й умов професійно-педагогічної діѐльності, готовність до системної самоосвіти на засадах системного, синергетичного, особистісно-оріюнтованого, діѐльнісного підходів.
Висновки. Отже, професійно мобільний фахівець – це компетентний
фахівець, длѐ ѐкого, за проюктом Tuning Europe, визначено загальні,
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інтегральні, фахові компетентності: здатність до розв’ѐзаннѐ проблем, до
навчаннѐ; працявати ѐк самостійно, так і в команді; пристосовуватисѐ до
нових ситуацій, досѐгати успіху, породжувати нові ідеї (креативність),
навички управліннѐ інформаціюя; комп’ятерні навички; міжособистісні
навички та вміннѐ; здатність до взаюмодії та прийнѐттѐ рішень. Професійну
мобільність майбутніх магістрів педагогічної освіти розглѐдаюмо ѐк
інтегративну ѐкість, що передбачаю здатність гнучко адаптуватисѐ до зміни
форм, змісту й умов професійно-педагогічної діѐльності, готовність до
системної самоосвіти, ѐка може вироблѐтисѐ в ході безперервної
професійно-педагогічної
підготовки,
ѐвлѐю
собоя
спеціально
організований процес на засадах системного, синергетичного, особистіснооріюнтованого, діѐльнісного підходів.
Зміст магістерської підготовки маю забезпечити формуваннѐ таких
рис професійної мобільності, ѐк відкритість і креативність, готовність до
освоюннѐ нових видів діѐльності; здатність швидко пристосовуватисѐ до
мінливих умов професійної діѐльності; комунікативність.
Аналіз досвіду навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти,
зокрема, за освітньо-професійноя програмоя Середнѐ освіта (Українська
мова і література. Англійська мова) в Сумському державному педагогічному
університеті імені А. С. Макаренка, засвідчую, що цілі програми відповідаять
місії і стратегії університету щодо ѐкісної підготовки та вихованнѐ
особистостей з активноя громадѐнськоя позиціюя та соціальноя
відповідальністя. Міждисциплінарний характер навчаннѐ полѐгаю у
формуванні у здобувачів здобувачів вищої освітина другому (магістерському)
рівні загальних та фахових компетентностей, компетентностей з основ
інклязивної освіти, академічної культури длѐ розв’ѐзаннѐ професійних
завдань у галузі мовно-літературної освіти в умовах реформуваннѐ загальної
середньої освіти «Нова українська школа», з урахуваннѐм суспільних запитів,
тенденцій розвитку спеціальності.
Результатом підготовки маю бути фахівець, ѐкий здійсняю фаховометодичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітня
роботу з формуваннѐ клячових компетентностей культуромовної
особистості учнѐ ѐк громадѐнина України на засадах цінностей педагогіки
партнерства та академічної доброчесності. Питаннѐ формуваннѐ клячових
компетентностей культуромовної особистості студента на засадах
цінностей педагогіки партнерства та академічної доброчесності буде
розкрито в наступних публікаціѐх.
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РЕЗЮМЕ
Семеног Елена, Козлова Елена. Формирование профессиональной мобильности
будущих магистров педагогического образованиѐ: теориѐ и практика.
В
статье
сделан
обзор
исследований
отдельных
аспектов
междисциплинарного понѐтиѐ профессиональной мобильности, профессиональной
мобильности педагога как важной личностно-профессионального качества в
решении задач инновационного типа профессиональной деѐтельности.
Доказываетсѐ, что социальный запрос, инновационные процессы в педагогическом
образовании, требованиѐ образовательной практики обусловливаят повышенное
внимание к профессионально-методической подготовки будущих педагогов на
втором (магистерском) уровне. Рассмотрен опыт обучениѐ будущих магистров
педагогического образованиѐ, в частности по образовательно-профессиональной
программе Среднее образование (Украинский ѐзык и литература. Английский ѐзык) в
Сумском государственном педагогическом университете имени А. С. Макаренко.
Формирование профессиональной мобильности будущих педагогов представлено как
специально организованный, компетентно ориентированный образовательный
процесс, происходѐщий с учетом профессиональных и личностных факторов,
взаимосвѐзанных действий преподавателей, студентов, а его результатом
ѐвлѐетсѐ положительнаѐ динамика в формировании нового качественного
состоѐниѐ, что обеспечивает эффективное решение профессиональных задач.
Ключевые слова: профессиональнаѐ мобильность, педагог, будущий магистр
педагогического образованиѐ, формирование профессиональной мобильности,
образовательно-профессиональнаѐ программа Среднее образование (Украинский
ѐзык и литература. Английский ѐзык), образовательный процесс.

SUMMARY
Semenog Olena, Kozlova Olena. Formation of professional mobility of future masters
of pedagogical education: theory and practice.
In the article some research aspects of the interdisciplinary notion of professional
mobility are viewed. The notion of professional mobility of a pedagogue as an important
personal and professional feature in solving the tasks of innovative type of professional
activity is also overviewed. It is proved, that a professional mobile specialist has ability to
solve problems, to learn, to interact and make decisions, to work both independently and in a
team; adapt to new situations, succeed, generate new ideas (creativity), ability to critique
and self-criticize; information management skills; interpersonal skills. We consider
professional mobility of the future pedagogue as an integrative quality, which implies the
flexible ability to adapt to changable forms, content and conditions of professional and
pedagogical activity, readiness for systemic self-education, which can be produced in
continuous professional-pedagogical preparation. It is a specially organized process on the
ground of system, synergetic, personaly-oriented, activity-based approaches. At the same
time, according to R. Prime, formation of professional mobility is viewed as development and
change of human values, their sphere of action, conflicts between new and traditional values
and ways of overcoming them.
It is proved that social inquiry, innovative processes in pedagogical education, the
requirements of educational practice increase attention to the professional and methodological
preparation of future pedagogues on the second (master’s) level. The experience of teaching
future masters of pedagogical education, in particular under the educational-professional
program Secondary education (Ukrainian language and literature. English language) at Sumy
State Pedagogical University named after A. S. Makarenko is outlined.
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Short terms of study (one year and a half), necessity of both compulsory and variative
components, observance of individual educational trajectory, right of entry to pedagogical
specialties on the ground of non-pedagogical education according to the rules of cross-entry
and other peculiarities of pedagogical masters study stimulate research and pedagogical staff
to work hard at creating the professional mobility of future professionals. This process is built
on the basis of pedagogical partnership and during professional-methodological, scientific,
research, practical training to ensure formation of such features of professional mobility as
openness, creativity, flexibility, ability to work in uncertain conditions.
Formation of professionally mobile educators is presented as a specially organized,
competently oriented educational process that takes into account the professional and personal
factors, interrelated actions of teachers, students. As a result there is a positive dynamic in the
formation of a new qualitative position that provides effective solutions. The interdisciplinary
nature of the education helps to form in upper-level students (masters) of general and
professional competences. It helps to form competences on the basis of inclusive education,
academic culture, to solve professional problems in the field of linguistics and literary education
in the conditions of reforming general secondary education “The New Ukrainin school”, taking
into account social inquiries, trends of specialty development.
Key words: professional mobility, pedagogue, future master of pedagogical education,
formation of professional mobility, educational and professional program Secondary
education (Ukrainian language and literature. English), educational process.
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РОЗДІЛ IV. ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
УДК 378.01:72.012
Людмила Білозуб
Запорізький національний університет
ORCID ID 0000-0002-2384-827X
DOI 10.24139/2312-5993/2019.09/259-268
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
У статті висвітлено теоретичні аспекти сучасної дизайн-освіти, що
вирішуять значний комплекс проблем з історико-культурологічної, філософської,
психологічної, діѐльнісно-технологічної та педагогічної позицій. Проаналізовано
роботи вчених різних напрѐмів, у ѐких розкрито загальні питаннѐ дизайну, вирішеннѐ
ѐких вимагатиме пошуку нових теоретичних ідей, методологічних підходів до
процесу побудови нового освітнього простору. Зазначено, що дизайн-освіта
розуміютьсѐ ѐк особлива педагогічна галузь, що даю змогу екстраполявати методи й
засоби проюктної культури на всіх рівнѐх освіти.
Ключові слова: дизайн, дизайн-освіта, історико-культурологічний аспект,
філософський аспект, психологічний аспект, діѐльнісно-технологічний підхід,
педагогічний аспект.

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку виробництва й
технологій, економіки України, суспільних відносин, приводить до
необхідності переосмисленнѐ основних цілей і завдань вітчизнѐної
педагогіки, вимог до наукової та практичної підготовки фахівців. Життѐ
вимагаю від лядини застосуваннѐ широкого спектру здібностей, розвитку
індивідуальних та інтелектуальних ѐкостей, тому освіта повинна
оріюнтуватисѐ не тільки на розвиток виробничих і соціальних технологій, а
й на потреби лядини. У цих умовах основним завданнѐм системи освіти
стаю не стільки підготовка фахівцѐ, скільки становленнѐ особистості, ѐка
засвояю культурний досвід лядства, усвідомляю свою місце в суспільстві,
здатна до творчої професійної діѐльності, самовизначеннѐ, саморегулѐції,
саморозвитку в умовах безперервності освіти. Такий підхід спрѐмований
на формуваннѐ простору вільної творчої комунікації, що охопляю всі сфери
діѐльності, тому сама комунікаціѐ в процесі творчого перетвореннѐ
лядиноя світу неминуче набуваю проюктного характеру. Тоді сутність
методологічного принципу розбудови освіти полѐгаю в упровадженні
образу сучасної проюктної культури ѐк цілісної системи. Пошук методів даю
змогу
готувати
фахівців,
ѐкі
володітимуть
інтегруячим,
міждисциплінарним мисленнѐм – це й приводить до створеннѐ дизайну.
Проюктність ю архетиповоя рисоя лядської свідомості й буттѐ, що
пронизую всі сфери її діѐльності, тому визначаютьсѐ ѐк особливий тип і
особлива культура мисленнѐ, що відтворяютьсѐ й розвиваютьсѐ в
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освітньому просторі. Потреба в розвиткові проюктної культури приводить
до необхідності створеннѐ нового типу освіти, що отримую назву «дизайносвіта». Дизайн-освіта розуміютьсѐ ѐк особлива педагогічна галузь, що даю
змогу екстраполявати методи й засоби проюктної культури у сферу освіти.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженнѐ наукових робіт,
присвѐчених дизайну, даю змогу охарактеризувати провідні тенденції
розвитку цього феномена, його теоретичне та науково-методичне
осмисленнѐ. Теоретичні аспекти дизайн-освіти висвітлені в дослідженнѐх
учених різних напрѐмів. Проюктну сутність дизайну розкрито в роботах
О. І. Генісаретського,
А. В. Іконнікова,
К. М. Кантора,
В. І. Пузанова.
Феномен дизайну окреслено в працѐх таких філософів, ѐк-от:
Т. Я. Бистрова, О. В. Казарін, Г. Н. Лола, І. С. Рижова. Проблеми дизайну
розглѐнуто в історико-культурологічному контексті В. Р. Ароновим,
Г. П. Коломойцем, Г. Г. Кур’юровоя, О. М. Лаврентьювим, О. В. Сидориноя.
Дослідженнѐ дизайн-освіти відображено в статтѐх і могографіѐх
А. Л. Дижура,
В. Ф. Сидоренка,
Л. А. Кузмичова,
Х. Г. Тхагапсоюва.
Становленнѐ й розвиток дизайну, дизайн-освіти визначено в роботах
В. Ф. Прусака, О. О Фурси, А. І. Шевченко.
Сьогодні, по суті, дизайн-освіту можна розглѐдати ѐк методологія
соціально-культурного проюктуваннѐ. Це означаю, що дизайн проникаю у
сферу освіти, ѐк принцип її організації, ѐк принцип формуваннѐ нового
світоглѐду, що, насамперед, вимагаю пошуку нових теоретичних ідей,
методологічних підходів до процесу побудови нового освітнього простору,
тому вимагаю ґрунтовних теоретичних досліджень.
Мета статті – проаналізувати праці учених різних напрѐмів, ѐкі
вирішуять у галузі дизайну значний комплекс проблем дизайн-освіти в
історико-культурологічному, філософському, психологічному, діѐльніснотехнологічному та педагогічному аспектах.
Методи дослідження. Длѐ реалізації мети автором використано
теоретичні методи дослідженнѐ: аналіз наукових джерел з проблем,
пов’ѐзаних із процесом розвитку дизайну та дизайн-освіти загалом;
узагальненнѐ й систематизаціѐ теоретичного матеріалу, у ѐкому висвітлено
історико-культурологічний, філософський, психологічний, діѐльніснотехнологічний та педагогічний аспекти дизайну та дизайн-освіти.
Виклад основного матеріалу. Історико-культурологічний аспект
феномена дизайну представлений працѐми вчених-культурологів,
мистецтвознавців, ѐкі розглѐдаять його ѐк специфічний вид мистецтва,
порѐд
із
образотворчим,
декоративно-ужитковим
мистецтвом,
архітектуроя і ремеслами (Я. В. Алексююв, В. Р. Аронов, З. І. Гершкович,
О. Ф. Юремююва,
А. а. Зись,
Н. О. Ковюшнікова,
Г. Г. Кур’юрова,
О. М. Лаврентьюв, О. В. Сидорина, С. О. Хан-Магомедов та ін.). Роботи цих
авторів, насамперед, присвѐчені проблемам становленнѐ та розвитку
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дизайну ѐк особливого виду діѐльності, питаннѐм впливу на дизайн в
історико-культурологічному контексті.
Учений В. І. Пузанов розкриваю дизайнерську модель культури,
надаячи дизайну значеннѐ основи, що пов’ѐзую, об’юдную різноманітні
предмети і ѐвища в могутній культурний шар; розглѐдаю дизайн ѐк юдиний
вид діѐльності, ѐкий здатний забезпечити зростаннѐ престижу держави та
рівнѐ життѐ її громадѐн, бо, упроваджуячись у різних галузѐх діѐльності,
відроджую
естетичну
традиція,
відіграю
при
цьому
роль
культуроутворяячого фактору. На його думку, дизайногенні ѐвища варто
шукати в «дзеркалі мистецтва», що фіксую рухи та повороти суспільної
свідомості, до того ж, естетичні комунікації діять і в економіці, і в культурі.
Культурну місія дизайну автор пов’ѐзую з феноменом «культурний шар»
(від понѐттѐ в археології). Соціальна функціѐ дизайну й полѐгаю в тому, щоб
перетворити промисловість у такий фрагмент суспільного устроя, задачея
ѐкого було б формуваннѐ та оновленнѐ культурних шарів відповідно до
цілей і прогнозів суспільного розвитку (Пузанов, 1989, с. 16-19).
І. а. Гриц висвітляю дизайн ѐк інструмент актуалізації культурної
взаюмодії, ѐка ю нетрадиційним елементом розвитку продуктивних сил
економіки. Кожна національна культура й розвинена регіональна ю
великоя потенційноя продуктивноя силоя в політекономічному
розумінні. Цѐ продуктивна сила актуалізуютьсѐ, реалізуячи свій потенціал
лише у взаюмодії з іншоя культуроя. Економічний потенціал
актуалізованої взаюмодії національних і регіональних культур ѐк
продуктивна сила може слугувати головним джерелом розвитку країни.
Культура вклячаютьсѐ до економіки, або економіка розширяютьсѐ до рівнѐ
культури, рівнѐ міжкультурної взаюмодії. Дизайн стаю діювим засобом
актуалізації взаюмодії національних і регіональних культур у ѐкості
продуктивної сили суспільства (Гриц, 1991, с. 1-3).
Одна з фундаментальних наук – філософіѐ розглѐдаю дизайн із
загальних й універсальних позицій, що даю змогу застосовувати в юдності
логічний та історичний методи, ѐкі маять можливість зробити вагомий
внесок у розвиток дизайну в майбутньому. Вирішуячи проблему створеннѐ
будь-ѐкого об’юкта, необхідно не просто змінити його форму, а вклячити у
сферу життюдіѐльності певної соціальної групи, наділивши змістом і
функціѐми відповідно до потреб адресата дизайнерської продукції.
Соціально-філософський аспект становленнѐ дизайну в теоретичних
дослідженнѐх вивчений такими вченими, ѐк-от: Т. Я. Бистрова («Річ. Форма.
Стиль: вступ до філософії дизайну») (Быстрова, 2001); Л. О. Зеленов,
О. П. Фролов («Принципи дизайну») (Зеленов та Фролов, 1978);
А. В. Іконніков («Естетичні цінності предметно-просторового середовища»)
(Іконніков, 1990); К. М. Кантор (фундаментальне дослідженнѐ «Правда про

261

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

дизайн») (Кантор, 1996); В. І. Тасалов («Прометей або Орфей: мистецтво
технічного століттѐ») (Тасалов, 1967) та ін.
Філософ, теоретик мистецтва К. М. Кантор розкриваю дизайн ѐк одне
із соціальних ѐвищ у структурі суспільства, що пронизане стійкими,
генотиповими цінностѐми й нормами своюї культури, усі види й
матеріально-художні продукти ѐкої, постаять ѐк внутрішньо споріднені,
узгоджені з її ідеалами та нормами (Кантор, 1975, с. 26-29).
Сучасний філософ Ю. Л. Абаімова зазначаю, що практика становленнѐ
дизайну представлена створеннѐм національно-культурних моделей
дизайну. Національно-культурна модель дизайну – це предметне втіленнѐ
особливого типу використаннѐ традиційних та інноваційних технологій,
національної художньо-образної системи, оріюнтації на природні локальні
особливості, національні переваги й характери в предметах дизайнерської
творчості (Абаімова, 2009).
Діѐльнісно-технологічний підхід до визначеннѐ дизайну висвітлено в
працѐх Н. А. Бердѐюва, Т. Веблена, О. Тоффлера, М. Хайдеггера, К. асперса
та інших учених, ѐкі поставили найгостріші проблеми онтологічного статусу
й генезису техніки, її сутності, феноменологічних характеристик і
перспектив майбутнього розвитку.
Мистецтвознавець А. С. Михайлова розглѐдаю індустріальний дизайн ѐк
вид проюктно-художньої діѐльності в умовах промислового виробництва
XX століттѐ. Такий підхід ґрунтуютьсѐ на визначені функцій і виразних
можливостей дизайну, що використовуютьсѐ в промисловій естетиці – галузі
наукових досліджень і вивчаю багатовимірні зв’ѐзки дизайну, його залежність
від матеріалів, конструктивних форм і технологій (Коломоюць, 2003).
Ученим мистецтвознавцем Т. М. Габрелем досліджено застосуваннѐ
комп’ятерних технологій у сфері дизайну, що даю змогу оптимально
вирішувати завданнѐ художньо-образного моделяваннѐ й композиційного
формотвореннѐ. Інтерактивна реалізаціѐ класичних композиційних
прийомів, максимально зручний режим комбінаторних перестановок,
трансформацій, поворотів даю можливість досѐгти рівноваги, юдності й
співпідпорѐдкуваннѐ всіх частин проюктованого об’юкта (Габрель, 2018).
На думку мистецтвознавцѐ О. О. Перцѐ, ѐкий досліджую принципи
художньої організації предметно-просторового середовища, «принципи
«екологічності», «свѐщенності», «генетичності», «актуальності», покладені в
основу художньої організації предметно-просторового середовища,
зумовляять створеннѐ та функціонуваннѐ головної середовищної системи:
«системи національно значимих складових» (споріднена з «системоя
національних образів»), ѐка охопляю всі шари середовищної системи,
об’юднуячи її на національному ґрунті. Здатність лядської спільноти
закладати в художня організація довкіллѐ світоглѐдні ідеї, спрѐмовані на
безкінечну
перспективу,
визначаять
«принцип
перспективності»
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середовищного твореннѐ, «принцип футурологічності художньої організації
предметно-просторового середовища», покликаний забезпечити плідний
пошук ідей длѐ середовищного твореннѐ (Перець, 2017).
У психологічному аспекті дизайн розглѐнуто ѐк прагненнѐ до гармонії
та краси, ѐк рух до істинного значеннѐ предметного світу, у ѐкому
інтегрально поюднуятьсѐ досвід пізнаннѐ лядиноя об’юктивної й
суб’юктивної реальності з досвідом її емоційного проживаннѐ.
Психологи В. О. Молѐко та О. Л. Музика проаналізували роль інтуїції в
процесі вирішеннѐ конструкторських задач, уважаячи інтуїтивне мисленнѐ
важливим на початкових етапах вирішеннѐ проюктних завдань
(Молѐко, 2006).
Особливої уваги заслуговую педагогічний аспект дослідженнѐ
феномена дизайну. акщо длѐ практиків, істориків і теоретиків вивченнѐ й
осмисленнѐ дизайну ю метоя, то длѐ дизайнерів-педагогів – це фундамент
длѐ формуваннѐ дизайнерської педагогіки. Згідно з обраними
концепціѐми дизайну вони готуять професійні кадри, ѐкі згодом
поширяватимуть ця концепція в реальну практику. У навчальних
закладах дискусії про дизайн набуваять особливо гострого характеру –
вибір базової концепції дизайну формую професійний виглѐд майбутніх
фахівців. Тому необхідно розробити методику дизайну ѐк напрѐму, ѐка
відображатиме вже апробовані прийоми й методи, виражальні
можливості та стильові напрѐми, а також педагогічні аспекти його
викладаннѐ в закладах середньої професійної та вищої освіти.
Серед вітчизнѐних учених, що займаятьсѐ проблемами дизайну в
педагогічному аспекті, відзначимо О. О. Кайдановську, О. О. Фурсу,
А. І. Шевченко (Київська школа), О. а. Боднара, В. Ф. Прусака, З. О. Танко,
Р. Т. Шмагала (Львівська школа). Н. В. Дерев’ѐнко, І. С. Рижову (Запорізька
школа), О. В. Бойчука, Б. К. Бондаренка, В. А. Погорельчука, В. В. Турчина,
В. а. Даниленка, Л. Д. Соколяк (Харківська школа). Кожен із них
представлѐю оригінальну школу дизайну ѐк систему підготовки дизайнерів
відповідно до концепції дизайну ѐк гуманістично оріюнтованої діѐльності, у
ѐкій приділѐютьсѐ значна увага його соціокультурним аспектам.
Ученоя Н. І. Вересоцькоя наголошено, що необхідно формувати в
студента цілісні знаннѐ про дизайн ѐк засіб перетворяваннѐ предметнопросторового середовища, виробленнѐ здатності до об’юмно-просторового
мисленнѐ
в
проюктуванні.
Розглѐнуто
сутність
дизайн-освіти,
проаналізовано й обґрунтовано основні види графіки, досліджено творчий
внесок графічного дизайну в систему сучасної освіти (Вересоцька, 2012).
Науковцем О. О. Кайдановськоя доведено, що вагомим фактором
формуваннѐ творчого мисленнѐ ю систематизована композиційна підготовка
студентів. Композиціѐ ю синтетичноя дисципліноя, оріюнтованоя на творчу
художня та пізнавальну діѐльність. Програма курсу основ композиції надаю
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культурологічні, історичні, теоретичні образотворчі знаннѐ та формую
універсальні практичні й аналітичні художні вміннѐ, що даю змогу
застосовувати композиція ѐк дійовий навчально-виховний засіб формуваннѐ
творчого мисленнѐ студентів (Кайдановська, 2015).
Дизайнер-графік С. І. Сюров визначаю проблеми графічного дизайну,
відображаю кризу професійних кадрів ціюї галузі, експансія дилетантів та
зміну пріоритетів у художньо-виробничому процесі (Сюров, 1991).
Дослідник В. Ф. Прусак підкресляю, що длѐ ефективного розвитку
дизайн-освіти в Україні необхідно на державному рівні усвідомлявати й
визначати важливість підготовки фахівців із дизайну, усебічно
підтримувати та покращувати матеріально-технічну базу закладів вищої
освіти до рівнѐ ювропейських (Прусак, 2017, с. 71-82).
Науковець О. О. Фурса зазначаю, що в спектрі перспективних
напрѐмів підготовки дизайнерів маять не тільки відображатисѐ поточні
потреби суспільства, а й ураховуватисѐ динаміка їх еволяції. В умовах
постійної мінливості змісту знань, постійного збільшеннѐ їх обсѐгу,
зростаячими темпами в усіх країнах триваю реформуваннѐ вищої школи за
такими напрѐмами:
● модернізаціѐ з метоя підвищеннѐ ѐкості вищої професійної освіти;
● диверсифікаціѐ та інтеграціѐ з наукоя й виробництвом;
● демократизаціѐ, гуманізаціѐ та гуманітаризаціѐ;
● фундаменталізаціѐ,
неперервність
і
комп’ятеризаціѐ
(Фурса, 2013, с. 307-310).
Найбільш потужноя частиноя вітчизнѐного дизайну й дизайн-освіти
ю естетика, що поѐсняютьсѐ двома принциповими моментами:
особливостѐми поѐви дизайну в Україні й специфікоя розвитку держави в
кінці XX – початку ХХІ ст. Дизайн у Західній Україні виник через потреби
промисловості, а Центральній, Східній та Південній Україні – з
безпредметного мистецтва, в основному через творчість виробників і
конструктивістів.
Нині теоріѐ й практика вітчизнѐної дизайн-освіти розвиваятьсѐ, що,
безумовно, впливаю на педагогічні поглѐди та прийоми. Специфіка
діѐльності вимагаю від майбутнього дизайнера емоційно-образного
сприйнѐттѐ художника й логіки мисленнѐ інженера-конструктора,
технолога. Однак, це не означаю, що можна механічно використовувати
досѐгненнѐ практики викладаннѐ мистецтва й технічного конструяваннѐ в
навчанні дизайнера. Необхідно розроблѐти спеціальні методики,
застосовувати інновації (Білозуб, 2019).
Важливим фактором сучасної дизайн-освіти ю те, що більшість
молодих лядей післѐ закінченнѐ закладу освіти не працяять за фахом, а
переходѐть відразу в інші галузі дизайну, займаятьсѐ художньоя
творчістя або працяять у сферах економіки, не пов’ѐзаних безпосередньо
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з дизайном. Приходѐчи на роботу, випускники відчуваять серйозні
труднощі, пов’ѐзані зі зростаннѐм вимог роботодавцѐ до професійної
кваліфікації випускника. Визначеннѐ ѐкісного боку щодо професійної
підготовки майбутніх дизайнерів вимагаю реалістичного підходу до оцінки
їх кваліфікації. Інтеграціѐ української системи дизайн-освіти у світовий
освітній простір також ставить завданнѐ формуваннѐ таких ѐкостей, ѐк
прозорість длѐ міжнародного освітнього ринку, порівнѐннѐ й поюднаннѐ з
іншими освітніми дизайн-системами.
Висновки. Отже, висвітленнѐ теоретичних аспектів сучасної дизайносвіти показую, що питаннѐ дизайну, дизайн-освіти висвітлені в роботах
учених різних напрѐмів. Аналіз досліджень у галузі дизайну даю змогу
зазначити, що до числа планетарних тенденцій можна віднести: широку
диверсифікація типів і видів дизайн-освіти, її багатоваріантність і
різноманіттѐ; зростаннѐ автономії та академічних свобод закладів вищої
освіти; радикальні перетвореннѐ й оновленнѐ систем дизайн-освіти, що
збільшуять її гнучкість, здатність передбачати еволяція споживачів,
зміцнявати зв’ѐзки з іншими формами освіти; постійну адаптація освітніх
програм до майбутніх потреб, підвищеннѐ адекватності дизайн-освіти;
перехід дизайн-освіти до парадигми «освіта протѐгом усього життѐ»;
наданнѐ студентам оптимального діапазону вибору.
Проблеми дизайн-освіти можуть бути вирішені тільки спільними
зусиллѐми представників художньої та інженерно-технологічної професій, ѐкі
вимагаять здійснявати підготовку дизайнерів на основі повних знань і різних
форм проюктної діѐльності. В умовах упровадженнѐ освітніх програм
робитьсѐ акцент на результати навчаннѐ, ѐкі стаять головним підсумком
освітнього процесу длѐ студента з поглѐду на знаннѐ, розуміннѐ й здібності.
Підготовка майбутніх дизайнерів повинна містити в собі не тільки загальну
освіченість, а й функціоналізм, зокрема інженерно-технологічну та художня
готовність, що формуятьсѐ відповідно до спеціальних професійних модулів,
що розвиваять інтеграція різних видів діѐльності.
Серед перспективних напрѐмів подальших досліджень ціюї проблеми ю
вивченнѐ теоретико-методологічних аспектів підготовки майбутніх
дизайнерів.
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РЕЗЮМЕ
Белозуб Людмила. Теоретические аспекты современного дизайн-образованиѐ.
В статье освещены теоретические аспекты современного дизайнобразованиѐ, решаящие значительный комплекс проблем с историкокультурологической, философской, психологической, деѐтельно-технологической и
педагогической позиции. Проанализированы работы учёных разных направлений,
раскрываящие общие вопросы дизайна, решение которых требует поиска новых
теоретических идей, методологических подходов к процессу построениѐ нового
образовательного пространства. Отмечено, что дизайн-образование понимаетсѐ
как особаѐ педагогическаѐ сфера, позволѐящаѐ экстраполировать методы и
средства проектной культуры на все уровни образованиѐ.
Ключевые слова: дизайн, дизайн-образование, историко-культурологический
аспект, философский аспект, психологический аспект, деѐтельностнотехнологический подход, педагогический аспект.

SUMMARY
Bіlozub Liudmyla. Theoretical aspects of modern design education.
The article highlights theoretical aspects of modern design education. A significant set of
problems is revealed from a historical-cultural, philosophical, psychological, activity-technological
and pedagogical point of view. The work of scientists of different directions is analyzed. The
research of scientific works allows us to characterize the main trends in the development of
design education, its theoretical, scientific and methodological understanding. To achieve this
goal, the author used the following research methods: theoretical: analysis of scientific sources
on problems related to the development of design and design education in general;
generalization and systematization of theoretical material, which highlights historical, cultural,
philosophical, psychological, activity-technological and pedagogical aspects of design and design
education. It is noted that design penetrates the sphere of education as a principle of its
organization, as a principle of formation of a new worldview. This requires a search for new
theoretical ideas, methodological approaches towards the process of building a new educational
space. The historical and cultural aspect of the design phenomenon is represented by the works
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of cultural scientists, art historians who regard it as a specific type of art, along with fine,
decorative and applied art, and architecture. The socio-philosophical aspect of the design
formation in theoretical studies of domestic and foreign scientists is highlighted. It is emphasized
that philosophy considers design from a common and universal perspective, which makes it
possible to apply logical and historical methods in unity, which can make a significant
contribution to the development of design in the future. The activity-technological approach is
reflected in the writings of scientists who raise the problems of the ontological status and genesis
of technology, its essence, phenomenological characteristics and prospects for future
development. In the psychological aspect, design is considered as a desire for harmony and
beauty, as a movement towards the true meaning of the objective world, which integrally
combines the experience of a person knowing objective and subjective reality with experience of
their emotional living. It is emphasized that the pedagogical aspect of the design phenomenon
study deserves special attention. For designers, educators – this is the foundation for the
formation of design pedagogy. Integration of the Ukrainian system of design education in the
global educational space sets the task of creating such qualities as transparency for the
international educational market, comparison and combination with other educational design
systems. Among the promising areas for further research on this problem is the study of
theoretical and methodological aspects of the training of future designers.
Key words: design, design education, historical and cultural aspect, philosophical
aspect, psychological aspect, activity-technological approach, pedagogical aspect.
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МЕТОДИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статі розглѐнуто проблему інтегрованого навчаннѐ мистецтва молодших
школѐрів та методи його забезпеченнѐ. Проаналізовано та узагальнено специфічні
методи навчаннѐ мистецтву молодших школѐрів. Навчаннѐ та вихованнѐ дітей
засобами мистецтва ю важливоя проблемоя, ѐка потребую ґрунтовного вивченнѐ.
Активізувати увагу дітей під час уроків, сформувати стійкий інтерес до занѐть
мистецтвом допоможуть нетрадиційні методи навчальної діѐльності.
Ґрунтуячись на інтегрованому підході, нами застосовано методи організації
навчаннѐ мистецтву, що сприѐять ефективній навчальній діѐльності. Розроблено
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та експериментально перевірено комплекс методів та прийомів інтегрованого
навчаннѐ мистецтва молодших школѐрів, наведено приклади їх застосуваннѐ.
Ключові слова: мистецька освіта, методи мистецького навчаннѐ, молодші
школѐрі, мистецтво, інтегроване навчаннѐ, мистецька діѐльність, уроки
мистецтва.

Постановка проблеми. Розвиток творчої особистості, навчаннѐ,
вихованнѐ молодших школѐрів засобами мистецтва ю важливоя
проблемоя сьогоденнѐ. Мистецтво маю потужний педагогічний потенціал,
сприѐю формування цілісної картини світу, самостійного творчого,
образного мисленнѐ школѐрів. У процесі мистецької освіти дітей
молодшого шкільного віку дуже важливо сформувати стійкий інтерес,
мотиви до занѐть мистецькоя, творчоя діѐльністя. Виконаннѐ цього
завданнѐ стаю можливим за умови ефективного проведеннѐ уроків,
ґрунтовних знань методики та практичних умінь застосуваннѐ комплексу
специфічних методів та прийомів мистецької освіти.
Універсальність знань, узагальненнѐ, систематизаціѐ накопиченого
наукоя фактичного матеріалу – характерна тенденціѐ розвитку системи
сучасної освіти. Система знань, умінь, навичок лядини маю бути
інтегрованоя, ѐк і світоглѐд лядини. Тому проблема інтеграції знань,
важливість здійсненнѐ мистецької освіти молодших школѐрів, протиріччѐ
між потребами практики початкової школи в реалізації сучасних освітніх
тенденцій та відсутність чітких, систематизованих засобів навчаннѐ
мистецтву молодших школѐрів й обумовили вибір нашого дослідженнѐ.
Аналіз актуальних досліджень Проблемоя мистецької освіти
молодших школѐрів займаятьсѐ зарубіжні та вітчизнѐні науковці. Предметом
дослідженнѐ сучасних науковців ю комплекс методів викладаннѐ мистецтва,
активізації творчої мистецької діѐльності молодших школѐрів. Серед великої
кількості традиційних методів навчаннѐ мистецтву на особливу увагу
заслуговуять специфічні методи організації навчальної діѐльності учнів
початкових класів на уроках мистецтва. Г. В. Сухорукова, називаю такі
класичні групи методів і прийомів педагогічного супроводженнѐ
образотворчої діѐльності дітей: група наочних методів (розглѐданнѐ
предметів, об’юктів, спостереженнѐ, споглѐданнѐ); група словесних методів
(мистецтвознавча розповідь, бесіда, обговореннѐ, заохоченнѐ, порада); група
практичних методів (експериментуваннѐ із зображальними матеріалами,
вправи в техніках зображеннѐ) (Сухорукова, 2010).
Відповідно до класифікації І. Лернера в особистісно-оріюнтованій
педагогічній технології творчої діѐльності застосовуять таку систему
загально-дидактичних методів: інформаційно-рецептивні, репродуктивні,
евристичні. У межах Вальдорфської педагогіки Рудольфа Штайнера
основними методами ю: слово, наслідуваннѐ, приклад; вагомим
принципом проголошено – «художню передую інтелектуальному».
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Головним методом у «Школі діалогу культур» (В. Біблюр) виступаю діалог ѐк
джерело творчого саморозвитку особистості (Сухорукова, 2010).
Мета статті полѐгаю в аналізі, систематизації специфічних методів
навчаннѐ мистецтву молодших школѐрів під час інтегрованих уроків.
Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ було використано
низку науково-дослідних методів: теоретичні (науковий аналіз
психолого-педагогічної та методичної літератури, ретроспективний аналіз
проблеми, узагальненнѐ, систематизаціѐ); емпіричні (педагогічне
спостереженнѐ, анкетуваннѐ, педагогічний експеримент з метоя
отриманнѐ фактів про сформованість цілісних знань учнів).
Виклад основного матеріалу. З метоя формуваннѐ цілісних
мистецьких знань учнѐм варто поѐснявати особливості засобів мистецької
виразності та демонструвати варіанти вираженнѐ музичних образів
засобами різних видів мистецтв. Учнѐм варто запропоновати систему
навчальних, творчих, поліхудожніх завдань з метоя формуваннѐ в них
уміннѐ оперувати набутими знаннѐми в різних видах діѐльності. Цьому
сприѐтиме впровадженнѐ такої педагогічної умови – набуттѐ пізнавальнотворчого досвіду учнів у різних видах мистецької діѐльності.
Важливим завданнѐм педагогів ю формуваннѐ розуміннѐ мистецтва
ѐк цілісного, багатогранного культурного ѐвища, установленнѐ його
суттювих зв’ѐзків між видами, іншими об’юктами дійсності. При цьому
важливим завданнѐм ю навчити дитину спостерігати, порівнявати,
виѐвлѐти головне та другорѐдне, аналізувати, узагальнявати. У результаті
чого маю бути сформовано загальне уѐвленнѐ учнѐ про об’юкт пізнаннѐ. На
творчому рівні навчальної діѐльності учень засвояю знаннѐ, відбуваютьсѐ їх
синтез, оцінка та творче використаннѐ. Синтез передбачаю вміннѐ учнѐ
об’юднати елементи в нове ціле: написати творчу роботу, використати
знаннѐ з різних галузей під час виконаннѐ завданнѐ.
Здійсненнѐ уроків мистецтва в початкових класах маю відбуватисѐ за
допомогоя таких методів: метод порівнѐннѐ, метод інтеграції, метод
«паралельного навчаннѐ» (Масол, 2006, с. 54), метод навіяваннѐ,
асоціативний метод, метод вербалізації змісту художніх творів (Падалка,
2008), метод демонстрації художніх творів (Падалка, 2008, с. 181), метод
художнього іляструваннѐ словесних поѐснень (Падалка, 2008, с. 185),
метод створеннѐ художніх образів (Падалка, 2008, с. 196).
Застосуваннѐ методу порівняння художніх образів (Масол, 2006, с.
64) сприѐю вивчення специфічних особливостей різних видів мистецтв.
Так, наприклад, розглѐдаячи художні образи, дітѐм можна запропонувати
підібрати відповідно музичний, або до музичного образу – літературний.
Порівняячи образи творів різних видів мистецтва та засоби виразності,
ѐкими користувалисѐ митці, діти глибше сприймаять навчальний матеріал,
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усвідомляячи спільне, різне та протилежне не лише в конкретно
визначених творах, але й видах мистецтва взагалі.
Метод паралельного навчаннѐ мистецтв сприѐю вивчення
загальних мистецьких понѐть, порівнѐння їх значень у різних видах
мистецтва з опороя на конкретні художні приклади та поглиблення
розуміннѐ учнів мистецьких ѐвищ та зв’ѐзків між ними (Масол, 2006, с. 54).
За допомогоя методу вербалізації змісту художніх творів
можливо спонукати учнів до художньо-образного мисленнѐ, що сприѐю
глибшому усвідомлення змісту твору, залучення до словесного
коментуваннѐ образного змісту мистецького твору, активізації уваги,
стимуляваннѐ багаторазового сприйманнѐ образу (Падалка, 2008, с. 181).
Метод маляваннѐ музичних образів використовуютьсѐ під час
слуханнѐ музичних творів, що сприѐю глибшому усвідомлення учнѐми
музичних образів, запам’ѐтовування змісту творів. Набуттѐ навичок
відтвореннѐ власних вражень від сприйнѐтої музики засобами
образотворчого мистецтва. Крім сяжетного маляваннѐ музичних образів
також учнѐм слід пропонувати виконаннѐ завданнѐ з «кольоромузики» –
передачі настроя в абстрактних кольорових композиціѐх.
Важливе місце в нашому дослідженні займаять методи, що
сприѐять інтегрованому навчання, формування цілісної картини світу
(Масол, 2006, с. 63). На інтегрованих уроках збільшуютьсѐ кількість завдань
на зіставленнѐ й порівнѐннѐ різних видів мистецтва (музичних,
образотворчих, літературних, хореографічних), суголосних за емоційним
настроюм та різних за тематикоя, а також на порівнѐннѐ тематично
споріднених мистецьких творів, різних за емоційним забарвленнѐм. На
уроках під час опануваннѐ музики ми радимо використовувати репродукції
картин, що сприѐтиме розвитку образного мисленнѐ.
Методичний прийом озвучуваннѐ картини відповідно настроѐм
музичних творів сприѐю емоційно-естетичному виховання дітей. Прийом
«музичний живопис» використовуюмо під час сприйманнѐ програмної
музики. Учнѐм пропонуютьсѐ підібрати кольори відповідно до тембровоінструментальної характеристики, динаміки твору.
Метод створеннѐ художніх образів сприѐю формування
самостійності, розвитку вмінь, навичок мистецької діѐльності учнів. Г. М.
Падалка поѐсняю сутність даного методу так: «Зміст методу залученнѐ учнів
до творчої діѐльності полѐгаю в досѐгненні максимальної активності
мистецьких можливостей учнѐ. У процесі твореннѐ задіѐно цілісний комплекс
мистецьких психологічних важелів – уѐву, фантазія, емоційно – художні
переживаннѐ, інтелектуальне осмисленнѐ» (Падалка, 2008, с. 196-199).
Крім вищезазначених методів можуть бути застосовані такі: метод
художнього іляструваннѐ словесних поѐснень, метод демонстрації художніх
творів, сугестивний метод, загально-дидактичні методи аналізу та порівнѐннѐ.
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Метод художнього іляструваннѐ словесних поѐснень полѐгаю у
демонстрації художніх творів з метоя поѐсненнѐ, аргументації завдѐки
конкретним мистецьким прикладам словесно вираженої думки (Падалка,
2008, с. 185). Метод демонстрації художніх творів полѐгаю в наданні
зразка того художнього результату, до ѐкого прагне учень. Учнѐм задаютьсѐ
оріюнтир мистецького пошуку, демонструютьсѐ образ, ѐкий маю бути
відтворений (Падалка, 2008, с. 183). Сугестивний метод полѐгаю в
стимуляванні емоційної сфери учнів, застосовуютьсѐ ѐк налаштуваннѐ на
необхідні відчуттѐ, що підсвідомо навіяятьсѐ музикоя (Масол, 2006, с. 64).
Загально-дидактичний метод аналізу допомагаю уважно розглѐнути
мистецький твір (репродукція картини, музичний твір). А метод
порівнѐннѐ – порівнявати образи творів різних видів мистецтв, або ж
твори одного виду мистецтва.
Інформаційні блоки на уроці маять бути пов’ѐзані одніюя темоя
(наприклад – весна в живописі, музиці, літературі, хореографії, театрі).
Інтегровані елементи взаюмопов’ѐзані одніюя метоя уроку (наприклад –
сформувати цілісне уѐвленнѐ учнів про відображеннѐ краси Весни
засобами різних видів мистецтв; створеннѐ в уѐві учнів цілісного
художнього образу). Під час інтегрованого уроку варто пропонувати до
виконаннѐ спільні завданнѐ з різних навчальних дисциплін та видів
мистецтв, ѐкі інтегруятьсѐ.
Поліхудожні, продуктивні завданнѐ, що виконуять учні на уроках також
сприѐять усвідомлення ними інтегративних зв’ѐзків (наприклад –
відобразити в малянку музичний образ весни, створений А. Вівальді та
підібрати вірш або казку до музики, ѐку прослухали). Так, розглѐдаячи образ
весни на репродукціѐх картин, порівняячи їх із музичними образами,
добираячи рухи, жести, щоб передати веснѐний настрій, слова, ѐкими
можливо виразити красу та стан природи, учні глибше пізнаять це ѐвище,
усвідомляячи особливості виражальних засобів різних видів мистецтва.
Виконуячи поліхудожні завданнѐ, діти набуваять досвіду музичної,
художньої, літературної діѐльності, танцяять, рухаятьсѐ під музику,
підбираять відповідні жести, рухи.
Пізнаячи особливості мистецтва, молодші школѐрі одночасно
набуваять власного позитивного досвіду практичної мистецької діѐльності,
виѐвлѐять активність під час виконаннѐ завдань, ѐкі їм подобаятьсѐ,
приносѐть насолоду та радість. Так, у процесі навчальної діѐльності, діти
дізнаятьсѐ, що в кожному творі закодована інформаціѐ, думки, почуттѐ
митців і про те, що ця інформація можливо «прочитати», ѐкщо вони
розумітимуть мову мистецтв (за допомогоя основних виражальних
засобів). Учні також дізнаятьсѐ, що сконцентрована цѐ інформаціѐ в
образі, ѐкий створяю митець. У кожному музичному, художньому,
літературному, хореографічному творі ю образ, основа творіннѐ митцѐ.
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Розуміячи це, діти намагаятьсѐ запам’ѐтати «іноземні» слова (мистецькі
терміни, понѐттѐ) щоб розуміти задум митців, правильно виконувати
завданнѐ. Учні свідомо починаять застосовувати звуки, тембр, темп, лінія,
колір, композиція, слово, ритм, риму, жести, рухи, намагаячись передати
сприйнѐтий ними образ, а пізніше – створити свій власний.
Розуміннѐ художнього образу в учнів відбуваютьсѐ на основі низки
асоціацій, порівнѐннѐ власного досвіду, своїх уѐвлень, почуттів із тим, що
закладено митцем у змісті твору. Під час сприйманнѐ й осѐгненнѐ художніх
образів у дітей розвиваютьсѐ пам’ѐть, асоціативне, образне мисленнѐ,
формуютьсѐ культура почуттів. Пропонуячи учнѐм на уроці різні види
мистецтв та мистецько-творчої діѐльності, педагог одночасно допомагаю їм
опанувати таким понѐттѐм, ѐк композиціѐ. Так, наприклад, розглѐдаячи
картину чи ілястрація, аналізуячи її композиція, длѐ порівнѐннѐ можна
використати музичний твір, наводѐчи приклади композиційного рішеннѐ
композитора.
У процесі викладаннѐ мистецтва проводѐтьсѐ такі типи уроків: урокгра, урок-екскурсіѐ, урок-подорож, урок-казка, урок-вистава, урокестафета, урок-діалог, урок-вернісаж (Масол, 2006, с. 59). Протѐгом всього
експерименту було передбачено проведеннѐ системи уроків, ѐкі мали
різну типологічну структуру. Так, були застосовані такі типи уроків:
інтегрований урок, урок – літературно- музичний салон, урок – концерт,
урок розвитку творчих здібностей; урок уведеннѐ в тему, урок розширеннѐ
й поглибленнѐ теми, урок узагальненнѐ теми, урок повтореннѐ і
закріпленнѐ матеріалу, урок комплексного застосуваннѐ отриманих знань
та вмінь учнів, урок систематизації та узагальненнѐ знань, умінь учнів, урок
перевірки й контроля освітніх результатів, комбінований урок.
На другому етапі формувального експерименту впроваджуваласѐ
така педагогічна умова – діалогічна взаюмодіѐ вчителѐ й учнів, що
передбачаю реалізація педагогічної підтримки в мистецькій діѐльності
школѐрів з урахуваннѐм їх індивідуальних особливостей.
Проблему педагогічної підтримки учнів ми розглѐдаюмо в межах
здійсненнѐ гуманістичного, особистісно-оріюнтованого, індивідуального
підходів. Під час здійсненнѐ навчальної, мистецької, творчої діѐльності учнів
ми намагалисѐ враховувати задатки, психофізіологічні особливості учнів.
Кожна дитина ю неповторноя в своїй індивідуальності, що
характеризуютьсѐ комплексом інтелектуальних, вольових, моральних,
соціальних ѐкостей, завдѐки ѐким одна дитина відрізнѐютьсѐ від інших.
Індивідуальні особливості виникаять на підґрунті власного досвіду, шлѐху
розвитку та типологічних особливостѐх нервової діѐльності.
До них відносѐть відчуттѐ, мисленнѐ, пам’ѐть, інтереси, нахили,
темперамент, характер. Індивідуальні особливості впливаять на розвиток
особистості, зумовляять формуваннѐ всіх ѐкостей. Сучасна вітчизнѐна
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педагогіка ґрунтуютьсѐ на ідеѐх гуманізму, у межах ѐких індивідуальний
підхід займаю важливе місце. Принцип індивідуального підходу полѐгаю в
керуванні процесом розвитку дитини, заснованим на врахуванні
спеціальних особливостей дитини.
Здійсненнѐ індивідуального підходу передбачаю пристосуваннѐ форм
і методів педагогічного впливу до індивідуальних особливостей учнів, що в
своя чергу надаю можливість досѐгати більш високого рівнѐ розвитку
особистості. І. Подласий вважаю, що індивідуальний підхід створяю
найбільш сприѐтливі можливості длѐ розвитку пізнавальних сил,
активності, нахилів, обдарованості кожного учнѐ. Особливо важливим
здійсненнѐ індивідуального підходу ю длѐ дітей із проблемами в розвитку,
ѐкі важко навчаятьсѐ, а також – обдаровані (Отич, 2007).
У межах сучасної педагогічної системи загальноосвітньої школи
головноя цінністя э особистість учнѐ, тому методика викладаннѐ
навчальних дисциплін маю відповідно враховувати індивідуальні
особливості та інтереси учнів. Отже, базуячись на тому, що в кожному
учневі ю особливе, неповторне й керуячись тим, що індивідуальні
особливості впливаять на розвиток особистості, ми намагалисѐ виѐвити
індивідуальні особливості під час навчальної, мистецької, творчої
діѐльності та надати можливість кожній дитині проѐвити свої особливості,
йти шлѐхом власного розвитку.
З ціюя метоя учнѐм постійно пропонувалисѐ завданнѐ та види
діѐльності за вибором. Так, на уроках діти мали змогу обирати різні види
завдань на одну тематику. Наприклад: створити образ весни засобами
«улябленого» виду мистецтва, передати зміст прослуханого музичного
твору засобами різних видів мистецтв, що надаю широкі можливості длѐ
проѐву індивідуальних інтересів, можливостей, здібностей кожного учнѐ.
У межах особистісно-оріюнтованого навчаннѐ домінантоя виступаю
діѐльність самого учнѐ, його навчаннѐ, розвиток, проѐв внутрішнього
неповторного потенціалу. Результатом навчальної діѐльності маять бути
новоутвореннѐ особистості, створеннѐ індивідуального образу лядини.
Длѐ нашої практично-дослідної роботи актуальноя виѐвилась позиціѐ
А. Хуторського, ѐкий поѐсняю, що дидактичні функції одного й того самого
навчального матеріалу в знаннюво-оріюнтованому й особистіснооріюнтованому навчанні ю різними, оскільки в першому випадку зміст
передаютьсѐ учнѐм длѐ засвоюннѐ, а за умов особистісно-оріюнтованого
навчаннѐ – длѐ створеннѐ їх особистого змісту освіти. На його думку, длѐ того,
щоб навчальна інформаціѐ набула особистого характеру слід спочатку
сформувати відповідну мотивація, враховуячи індивідуальні особливості
кожного учнѐ. Особистісні знаннѐ, досвід створяятьсѐ на основі досвіду
дитини в результаті її діѐльності. Тому організаціѐ та здійсненнѐ загальної
освіти маю поюднуватисѐ з організаціюя індивідуальної діѐльності учнѐ. Так, А.
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Хуторський вводить понѐттѐ «індивідуальна освітнѐ траюкторіѐ», у зміст ѐкого
вкладаю такі компоненти: індивідуальну мету, плануваннѐ, темп навчаннѐ
особистісний компонент змісту освіти, вибір оптимальних форм і методів
навчаннѐ, системи контроля й оціняваннѐ (Хуторський, 2005, с. 76).
Особистісний сенс полѐгаю в усвідомленні учнем себе ѐк суб’юкта
навчаннѐ, ѐк неповторну індивідуальність. Діѐльність, що веде до
створеннѐ освітніх продуктів, виѐвлѐю та сприѐю розвиткові здібностей
учнів, виробленнѐ індивідуальної освітньої траюкторії. Але чисельні
приклади сучасної шкільної практики свідчать про те, що знаннѐ
сприймаятьсѐ в ѐкості самоцілі, а учні перетворяятьсѐ на інструмент
досѐгненнѐ абстрактних завдань – виконаннѐ програми, засвоюннѐ
матеріалу, що не даю можливості їм стати повноправними суб’юктами
навчального процесу, а індивідуалізаціѐ навчаннѐ в школі знаходитьсѐ на
початковому стані.
Ми вважаюмо, що в умовах сучасної гуманістичної, особистіснооріюнтованої освіти одним із провідних завдань школи ю сприѐннѐ та
підтримка особистісного розвитку відповідно до індивідуальних
особливостей учнів, формуваннѐ унікальної особистості. Методика
інтегрованого навчаннѐ молодших школѐрів передбачаю врахуваннѐ
індивідуальних особливостей учнів, відповідно до їх потреб, інтересів і сприѐю
вироблення індивідуальної освітньої траюкторії школѐрів. ак зазначаю
А. Хуторський, у сучасній дидактиці розроблені два шлѐхи організації
індивідуального навчаннѐ: диференціаціѐ, відповідно до ѐкої учнѐм
пропонуютьсѐ індивідуально вивчати матеріал за ступенем складності,
спрѐмованості та інший шлѐх – пропонуютьсѐ можливість створеннѐ власної
освітньої траюкторії навчаннѐ. Другий шлѐх вимагаю розробки різних
унікальних моделей навчаннѐ учнів, що відповідаять особистісному
потенціалу дитини.
Під індивідуальноя траюкторіюя освіти А. Хуторський розглѐдаю
результат реалізації особистісного потенціалу учнів через здійсненнѐ
відповідних видів діѐльності, а елементами індивідуальної освітньої
діѐльності учнѐ називаю: сутність діѐльності (навіщо навчатисѐ),
формуляваннѐ мети (передбаченнѐ результату), план діѐльності та його
реалізаціѐ, рефлексіѐ (усвідомленнѐ власної діѐльності), самооцінка
(Хуторський, 2005, с. 89). Умовоя здійсненнѐ завдань особистіснооріюнтованого підходу називаю збереженнѐ індивідуальних особливостей
учнів, їх унікальності. З ціюя метоя А. Хуторський радить застосовувати такі
способи: індивідуальні завданнѐ, організаціѐ парної, групової роботи,
формуляваннѐ завдань, що передбачаять індивідуальне виконаннѐ (моѐ
зима, моѐ казка, мій художній образ тощо).
Важливим завданнѐм методики інтегрованого навчаннѐ школѐрів ю
забезпеченнѐ зони длѐ індивідуального творчого розвитку кожного учнѐ,
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оскільки реалізаціѐ персональних моделей освіти – одне з завдань
особистісно-оріюнтованого навчаннѐ. Піклуячись про особистісний
розвиток учнів слід організувати умови длѐ реалізації особистісного
потенціалу кожного учнѐ.
Під особистісним потенціалом учнѐ ми розуміюмо комплекс його
здібностей: оргдіѐльнісних, пізнавальних, творчих, комунікативних. Ми
впевнені, що виѐвити, реалізувати й розвивати потенціал учнів можливо в
процесі їх активної діѐльності, руху відповідно індивідуальним
особливостѐм. Причому головну роль серед комплексу здібностей
відіграять індивідуальні творчі здібності, завдѐки ѐким діти створяять
освітні продукти діѐльності.
Під час здійсненнѐ інтегрованого навчаннѐ важливим длѐ учнів ю
усвідомленнѐ індивідуального сенсу навчальної, мистецько-творчої діѐльності, виконаннѐ завдань, ѐкі відповідаять їх індивідуальним особливостѐм;
набуттѐ навичок рефлексуваннѐ з метоя адекватного оціняваннѐ власних
результатів навчальної, мистецько-творчої діѐльності та усвідомленнѐ
можливих шлѐхів усуненнѐ помилок, корегуваннѐ своюї діѐльності.
Навчальні результати, продукти творчої діѐльності учнів ю різними,
що зумовлено індивідуальними здібностѐми, обраними видами діѐльності.
Тому під час вивченнѐ нового навчального матеріалу, набуттѐ навичок
мистецької, творчої діѐльності варто враховувати пріоритетні («уляблені»)
види діѐльності кожного учнѐ та надати їм можливість вільного вибору. Це
допоможе забезпечити під час інтегрованого уроку не одну стандартну
загальну освітня лінія, а й індивідуальні траюкторії відповідно до ѐких
створяятьсѐ особистісні освітні продукти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Здійсняячи аналіз наѐвних методів навчаннѐ мистецтву під час уроків у
початковій школі, нами з’ѐсовано, що в більшості випадків учителѐми
застосовуютьсѐ традиційний комплекс методів та прийомів. З метоя
підвищеннѐ ѐкості освітнього процесу нами визначено оптимальні методи
організації навчальної діѐльності на уроках мистецтва в початкових класах.
Комплекс таких методів, ѐк: метод порівнѐннѐ художніх образів, метод
паралельного навчаннѐ мистецтв, метод вербалізації змісту художніх
творів, метод маляваннѐ музичних образів, метод навіяваннѐ, метод
створеннѐ художніх образів, метод художнього іляструваннѐ словесних
поѐснень, метод демонстрації художніх творів маю застосовуватисѐ
вчителѐми систематично, відповідно до мети, завдань уроку.
Подальших наукових розвідок потребую необхідність виѐвленнѐ
гендерних аспектів сприйманнѐ мистецтва, специфіки проѐву творчих
здібностей дівчаток та хлопчиків молодшого шкільного віку на уроках
мистецтва. Урахуваннѐ цих особливостей дозволить посилити здійсненнѐ
індивідуального та гуманістичного підходів.
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Окрему увагу варто приділити створення методики навчаннѐ
мистецтву за індивідуальноя траюкторіюя розвитку учнів, що маю бути
забезпечено відповідним комплексом методів та прийомів у процесі
навчальної мистецької діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Данько Наталья, Кондратюк Светлана, Павлущенко Наталья. Методы
художественного образованиѐ младших школьников.
В статье рассматриваетсѐ проблема интегрированного обучениѐ искусству
младших школьников и методы его реализации. Проанализированы и обобщены
специфические методы обучениѐ искусству младших школьников. Обучение и
воспитание детей средствами искусства ѐвлѐетсѐ важной проблемой, котораѐ
требует основательного изучениѐ. Активизировать внимание детей во времѐ
уроков, сформировать устойчивый интерес к занѐтиѐм искусством помогут
нетрадиционные методы учебной деѐтельности. Основываѐсь на интегрированном
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подходе во времѐ педагогического эксперимента, мы использовали методы и
приемы, которые способствуят эффективной учебной деѐтельности.
Разработан комплекс методов и приемов интегрированного обучениѐ
младших школьников, наведены примеры использование этих методов в
практической деѐтельности в процессы проведениѐ уроков искусства.
Ключевые слова: художественное образование, интегрированное обучение,
младшие школьники, методы обучениѐ искусству, искусство, интегративные уроки,
художественнаѐ деѐтельность, уроки искусства.

SUMMARY
Danko Nataliia, Kondratiuk Svitlana, Pavlushchenko Nataliia. Methods of artistic
rducation of junior schoolchildren.
The problems of integrated education; artistic education of junior schoolchildren and
methods of its providing, specific methods of teaching art for junior schoolchildren are
analyzed and generalized in the article.
Teaching and education of children by the art’s means is very important problem
nowadays. The art has powerful pedagogical potential, helps to form the global picture of
the world and the pupils’ creative thinking.
The educational process of junior school children is the most important thing to
establish a persistent interest and positive motives during creative activity in the art.
Implementation of this will be possible if organization of art lessons is effective and if
we use profound knowledge of methodology, practical skills and the complex of specific
methods and techniques of art education.
Methods complex and techniques of integrated art education of junior school children
are developed and experimental checked.
Aspects of integrated music teaching of junior pupils and pedagogical terms of its
provision are investigated in the thesis. The process facilitates systematization of detailed
knowledge, formation of basic skills and experience and generalization. It also provides
formation of complete outlook, developed personality and quality of what was learned.
Methods of junior pupils’ integrated studying and methods of pedagogical
maintenance are developed and experimentally tested.
Key words: integrated teaching, pedagogical terms, junior pupils, step by step methods.
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ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРИ ЯК ВИРАЗНИК НЕВПИННОГО ПРОЦЕСУ
ДЕГУМАНІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ
У статті робитьсѐ спроба коротко cхарактеризувати еволяційний процес
розвитку архітектури другої половини XIX-ХХ століть. Цей період в історії світової
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цивілізації характеризуютьсѐ бурхливим розвитком капіталістичного способу
господаряваннѐ, з одного боку, і загальним падіннѐм духовності суспільства, – з
іншого. Одноманітні архітектурні споруди, у ѐких недостатньо цікавих візуальних
елементів, призводѐть до втрати зацікавленості лядини до свого середовища
проживаннѐ, а велика кількість повторяваних елементів негативно впливаю на
психіку, породжуячи нудьгу, невдоволеннѐ й роздратуваннѐ, ѐкі легко переходѐть в
агресивність .Створяячи низькохудожню штучне архітектурне середовище, лядина
стала заручником психічного дискомфорту, ѐкий проѐвлѐютьсѐ у виглѐді
різноманітних неврозів і захворявань. Дизайн, ѐкий прийшов на зміну високому
мистецтву, звичайно, вражаю своюя привабливістя, але питаннѐ «Чи виконую він
свою призначеннѐ повноя міроя і чи здатний відновити духовну рівновагу лядини?»
залишаютьсѐ відкритим.
Ключові слова: архітектура, стиль, творчість, дизайн, духовність.

Постановка проблеми. Науково-технічна револяціѐ другої половини
ХІХ сторіччѐ закінчилась утвердженнѐм капіталізму. Гроші стали
визначальним фактором світового процесу. Будучи тотальним мірилом
життѐ, вони негативно вплинули на лядську психологія. Категоріѐ
прекрасного втратила свою значеннѐ. Мистецтво, особливо в будівельній
справі, перетворилосѐ на об’юкт торгівлі. Закони краси й гармонії стали
підпорѐдковуватисѐ доцільності. Стандартизаціѐ, ѐк один із засобів швидкого
збагаченнѐ, набула тотальних масштабів. Це призвело до руйнації
мистецьких набутків, ѐкі, по-перше, позначилисѐ на різкому падінні
професіоналізму, широко відкривши двері длѐ дилетанства, по-друге,
породили велику кількість напрѐмів і спрѐмувань, ѐкі не мали під собоя
ґрунтовного естетичного опертѐ, і, по-третю, поставили художника в
безпосередня залежність від замовника, що обмежило свободу його
творчості. І, ѐк наслідок, середовище проживаннѐ лядини втратило духовне
начало, породивши в суспільстві багато негативних психологічних проблем.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐм психологічного впливу
архітектури на психологія лядини присвѐтили свої праці багато
вітчизнѐних та зарубіжних сучасних архітекторів і теоретиків мистецтва.
Багато з них бачать вирішеннѐ проблеми в межах інтелектуального
вирішеннѐ. Серед них: Тойо Іто в своїй праці «Стандартні ляди в
стандартних будинках», Л. Лябимська в праці «Гомогенні полѐ спальних
районів», Д. К. Франсіс у праці «Архітектура, Форма. Простір. Композиціѐ»,
Л. Руденко в праці «Психологічні аспекти сприйнѐттѐ» та інші.
Мета статті – виходѐчи з аналізу розвитку архітектури другої половини
ХІХ – ХХ ст., показати поступовий процес падіннѐ загальної духовності в
суспільстві і ѐк наслідок, порушеннѐ природної цілісності особистості та її
перетвореннѐ в одностороння, спрѐмовану на володіннѐ, лядину.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні соціальна привабливість
дизайну ю беззаперечноя. У будь-ѐкій області лядської діѐльності ми
стикаюмосѐ з цим понѐттѐм. Зрозуміти сутність мистецтва дизайну,
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досліджуячи лише його природу без досліджень соціуму (вимоги часу) і
дуалістичної природи лядини (душа і тіло), практично неможливо. Щоб
мати лише загальне розуміннѐ ціюї важливої теми, звернемосѐ до історії
архітектури другої половини ХІХ – середини ХХ століть, що
характеризуятьсѐ великими соціальними зрушеннѐми і стрімким
зростаннѐм капіталістичних відносин, під час ѐкого основні тенденції
розвитку дизайну архітектури проѐвилисѐ найѐскравіше.
Промисловий переворот ХІХ сторіччѐ призвів до політичного й
економічного утвердженнѐ капіталізму. Накопиченнѐ приватного капіталу
стало крахом ідеалістичного сприйнѐттѐ світу (совість, мораль, чесність) і
не залишило жодних інших зв’ѐзків між лядьми, окрім голого інтересу.
Гроші стаять еталоном життѐ.
Науково-технічна револяціѐ призвела до стрімкого росту
промисловості і швидкого зростаннѐ міст, що породило багато проблем.
Виникаю необхідність у будівництві підприюмств, контор, банків,
виставкових залів, сховищ, гаражів та інших необхідних приміщень длѐ
організації виробничого процесу, а длѐ робочої сили – великої кількості
житла. Гонитва за прибутками «Час – гроші» прискоряю ритм життѐ і
спрѐмовую його в русло жорсткого раціоналізму, прагматизму і цинізму.
Архітектура підпадаю під сильний пресинг капіталу, а архітектор з
його класичноя освітоя і творчим підходом, спрѐмованим на художній
образ будівель, використаннѐм традиційних матеріалів, дорожнечея й
довготривалістя будівництва, перестаю відповідати вимогам часу.
Замовник диктую свої умови: корисно, дешево і швидко. Традиційні методи
будівництва вступили в протиріччѐ з новими технічними досѐгненнѐми.
Розгублені архітектори, щоб ѐкось утриматисѐ на хвилѐх життѐ, працяять
за принципом «що бажаюте?» і, виходѐчи зі смаків замовника, за інерціюя,
механічно відтворяять форми різних історичних стилів. В архітектурі
утверджуютьсѐ хаос, ѐкий отримую назву еклектика.
«Вік заліза і сталі» настирно вимагаю відмови від старих естетичних
принципів. Першим теоретичним поштовхом до утвердженнѐ нової
архітектури стала книга «Бесіди» французького архітектора Віолле де
Дяка, 1860–70 рр., у ѐкій він, виступаячи борцем «за правду в архітектурі»,
вимагаю звільнити будівлі від декору, щоб «камінь залишавсѐ каменем,
дерево деревом, а залізо залізом», аби за зовнішньоя монументальністя
не ховалисѐ міщанські буржуазні традиції і пропагую нову естетику юдності
форми з призначеннѐм із застосуваннѐм нових матеріалів і відповідно
нових конструктивних методів.
Проблема прекрасного в архітектурі звужуютьсѐ до формоутвореннѐ
на основі використаннѐ нових досѐгнень науки і техніки. Раціональні
принципи, швидкість і здешевленнѐ будівництва найбільше привабляять
піонерів капіталізму. Художньо-образне звучаннѐ архітектури вимагаю
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великих затрат, що суперечить логіці ринку. Архітектори в розпачі. Замість
«краси тіла» їм пропонуютьсѐ створити «красу скелета» і не більше.
Галереѐ машин (інж. М. Контансен і арх. М. Дятер) та Ейфелева вежа,
ѐкі були показані на Паризькій всесвітній виставці в 1889 р., стали ѐскравим
прикладом «нової правдивої архітектури» і наочно показали, що в
будівництві можна обійтись без архітектора і його місце успішно займаю
озброюний новими технічними знаннѐми інженер (Гулѐницький, 1984, с. 216).
Американські інженери і архітектори «Чиказької школи» (лідер Луіс
Саллівен) першими відгукуятьсѐ на заклики часу і стаять піонерами
раціоналістичних принципів будівництва на американському континенті
(форма повинна відповідати конструкції). Страшна стихійна пожежа в Чикаго
1871 року (ще невідомо, чи була вона стихійноя) відкрила широкі двері длѐ
втіленнѐ в життѐ нового архітектурного баченнѐ. Швидка забудова міста
багатоповерховими конторськими й торгівельними будівлѐми на основі
нових технічних досѐгнень, відмови від облицяваннѐ каркасу масивом стін,
широкого використаннѐ скла і мінімум декору наочно показала могутність
нової будівельної науки (Гулѐницький, 1984, с. 223).
Адольф Лоос у 1908 році випускаю агресивну за своїм духовним
змістом книгу «Орнамент і злочин», ѐка стала теоретичним продовженнѐ
боротьби із старими естетичними нормами в архітектурі. Він закликаю
архітекторів повністя відкинути декор і зосередитись на пластичних
можливостѐх нових матеріалів з метоя виѐвленнѐ їх естетичних ѐкостей.
Лядська природа не може змиритисѐ з бездуховністя нової архітектури і
реакціюя на раціоналізм початку двадцѐтого століттѐ стаю створеннѐ
штучного стиля модерн, головноя задачея ѐкого стало одухотвореннѐ
архітектури, і наданнѐ їй живої і динамічної пластики.
Англійські художники й теоретики мистецтва Рьоскін і Моррісон
бачили одну з причин занепаду мистецтва архітектури в машинній
безликості продукції, що привело до невідворотної втрати гарного смаку і
високої майстерності. А тому методи модерну швидко знайшли свою
застосуваннѐ в будівництві. Підкреслено нетрадиційні форми й
декоративні мотиви, живописна пластика композицій із вільним
трактуваннѐм внутрішнього простору, ѐка доповнявалась формами, але
нагадували лінії стилізованих рослин придавали, архітектурі більше
теплоти та лядѐності, ніж голі одноманітні площини, що вимагали
збільшеннѐ матеріальних затрат і високої професійності, що суперечило
природі приватного капіталу: швидкості, зручності та економії будівництва,
а тому досить швидко цей стиль відійшов у минуле. Категоріѐ прекрасного
зазнала фіаско.
Щоб відновити втрачену духовну рівновагу архітекторів, прихильник
промислового будівництва, німецький архітектор Петер Беренс у 1907 році
в Кьольні організовую «Веркбунд» (спілка виробників), ѐка ставить перед
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собоя ціль – ліквідувати різниця між кустарними і промисловими
виробами і надати останнім художні ѐкості, тобто, робить спробу об’юднати
ірраціональне з раціональним, свободу творчості з доцільністя, мистецтво
з наукоя. «Веркбунд» ніби звільнѐю архітектора від тиску машинерії і
відкриваю нові горизонти длѐ його творчості, а насправді, відводить йому
вторинну роль і ставить у безпосередня залежність від виробництва.
Продовженнѐм процесу підміни творчості інтелектом під знаком
втіленнѐ в життѐ нових естетичних смаків у промисловості й будівництві,
пов’ѐзане із заснуваннѐм Вальтером Гропіусом у 1919 році «Баухаузу». Не
обмежуячись лише архітектуроя, діѐльність Баухаузу охоплявала, перш за
все, сучасне житло і предмети домашнього вжитку, розглѐдаячи будинок
ѐк юдине ціле. Вивченнѐ функцій предметів, обладнаннѐ і приміщень було
поставлене на матеріалістичну наукову основу й пов’ѐзувалосѐ з
психофізіологічними особливостѐми лядини, закономірностѐми її
поведінки і сприйнѐттѐ предметів та простору. Вишукувались нові
матеріали й конструкції, вводилисѐ стандарти та індустріальні методи
виробництва. Але ѐкщо в 1923 році девізом виставки Баухаузу був заклик
«Мистецтво і техніка – нова юдність», тобто, мистецтво ще мало ѐкесь
право на життѐ в архітектурі і предметному середовищі лядини, то згодом
прагматична науковість його витіснила і новий девіз виставки 1928 року –
«Всі речі цього світу ю продуктом формули: функціѐ помножена на
економія» поставив остаточну крапку на високому мистецтві архітектури
(Бердѐюв, 2011, с. 47). Найбільш послідовно проблемами нової архітектури
на початку ХХ сторіччѐ займавсѐ Ле Корбязью (1870-1965), використавши
теоретичні здобутки ергономіки. Переконаннѐ: техніка – носій нової лірики
лѐгло в основу його творчості. Принцип максимального здешевленнѐ
будівництва, правило «прѐмого кута», швидкість, раціоналізм,
геометризаціѐ, стандартизаціѐ й улітаризм у Корбязью виступаять у ѐкості
естетики нового мистецтва, ѐка повністя задовольнѐю потреби капіталістів і
розповсяджуютьсѐ по всій планеті. Художнѐ складова будівель зводитьсѐ
до організації композицій із простих геометричних форм доповнених
лініѐми, фактуроя і членуваннѐми площин. (Гулѐницький, 1984, с. 231).
аскравим прикладом бездуховності нової архітектури стала творчість
молодого американського архітектора ѐпонського походженнѐ Мінору
амасакі.
Використовуячи принципи Ле Корбязью (сучасність, функціональність,
комфорт) він у 1954 році, перемігши на архітектурному конкурсі
запропонував адміністрації міста Сент – Луїс проект соціального житлового
комплексу «Пряіт – Айгоу» длѐ бідних верств населеннѐ, ѐкий повинен був
стати символом юдиної Америки і ѐкий був успішно реалізований. Тридцѐть
три одинадцѐтиповерхових будинки з усіма зручностѐми зависочіли в
передмісті Сент-Луїсая Перші поверхи – підвали, сховища длѐ велосипедів,
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пральні та інші служби призначались длѐ спільного користуваннѐ. На
кожному поверсі знаходиласѐ велика склѐна галереѐ длѐ сумісного
спілкуваннѐ мешканців, або прогулѐнок дітвори в погану погоду. Навколо
комплексу були побудовані дороги, школи, лікарнѐ, магазини. Здавалось, ю
все длѐ нормального життѐ, але через кілька років цей комплекс
перетворивсѐ у класичне гетто з усіма його ознаками (бійки, грабежі,
зґвалтуваннѐ в ліфтах, торгівлѐ наркотиками тощо). Можна звинувачувати
міську владу, ѐка дала згоду на створеннѐ місцѐ сумісного проживаннѐ
нижчих верств населеннѐ, акумулявавши в одному місці всі соціальні
негативи, але американські архітектори відмітили, у першу чергу, негативну
духовну сторону подібної архітектури, ѐка виконувала роль каталізатора
лядських негативів. Неможливість унормувати лядські відносини між
мешканцѐми «Пряіт – Айгоу», змусило владу через двадцѐть років знищити
весь житловий комплекс, що було визнане найкращим, а біднѐків розселити
по благополучним районам. Але проблема дітей «Пряіт – Айгоу», ѐкі
поповнили кримінальний світ Америки продовжую існувати й сьогодні.
Раціоналістична безлика архітектура постійно породжую супротив духу,
ѐкий ѐскраво проѐвивсѐ в діѐльності німецьких експресіоністів (арх.
Мендельсон) і голандському русі «Де стиль» (арх. акоб Ауд). Архітектори цих
спрѐмувань прагнули до втіленнѐ в архітектуру незвичного, емоційного
ѐскравого художнього образу, ѐкий би відповідав новій епосі, її
індустріальному духу (динамічна пластика, незвичні поюднаннѐ форм і
розмежувань, відмова від жорстких прѐмокутних абрисів, застосуваннѐ
природних матеріалів, асиметріѐ, розробка фактури і кольору), але економічні вигоди капіталістів, з вимогами естетичного мінімалізму і максимальної
економії, руйнуять їх мрії. Художній смак, ѐк природнѐ особливість художньо
обдарованих особистостей входить у протиріччѐ з прагматичністя замовників
масового житлового будівництва, стаю предметом різноманітних спекулѐцій і
залишаютьсѐ лише в приватному будівництві.
У другій половині ХХ сторіччѐ раціональний конструктивізм
архітектури доповняютьсѐ техніцизмом, ѐкий, з одного боку, робить житло
зручнішим, а з іншого, ще більше віддалѐю мистецтво від лядини. Наука
своїми досѐгненнѐми значно полегшую наше буттѐ, привносѐчи в життѐ
лядини багато благ, але вилучаячи з лядської природи духовність,
примітивізую її і робить однобокоя. На арену історії виходить «середнѐ
лядина», длѐ ѐкої найважливішими стаять зовнішні успіхи. Не випадково
новим символом бездуховності стаю незвична будівлѐ під спекулѐтивноя
назвоя «Центр мистецтв» у Парижі» (арх. Піано і Роджерс) ѐк символ
остаточного падіннѐ мистецтва архітектури.
Типізаціѐ, стандартизаціѐ, функціоналізм і уніфікаціѐ отримуять
тотальну перемогу над мистецтвом («Міжнародний стиль» Міс ван дер
Рое) і ще більше звужуять свідомість архітекторів, перетворяячи їх у
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придаток до стандартів. Професіѐ архітектора втратила свій престиж, а
творчість – свободу.
Бажаннѐ архітекторів хоч частково розширити поле своюї творчості
виражаютьсѐ в застосуванні в будівництві різних імітацій під природні
форми або в застосуванні природних необроблених матеріалів. Гармоніѐ,
пластика, пропорції, естетика прекрасного відходѐть у минуле. Створеннѐ
емоційної виразної архітектури ѐк проѐву нових форм гуманізму
реалізуютьсѐ у працѐх окремих архітекторів і лише у приватних будівлѐх
(«Органічна архітектура» Франка Ллойда Райта)
Науково-технічний прогрес відкриваю широкі горизонти длѐ
мистецтва архітектури. Нові матеріали (сталь, залізобетон і різні штучні
матеріали) даять великі можливості. Але основним засобом виѐвленнѐ
естетичного звучаннѐ будівель залишаютьсѐ лише синтез голої форми і
конструкції (різновеликі об’юми, гіпари, (Кандела) стержнево - вантові і
пневматичні конструкції (Фрей Отто), геодезичні бані, похилі призми,
перевернуті піраміди і напівкулі (Оскар Німейюр) вкупі з дикоя еклектикоя
стилів і спрѐмувань усіх часів і народів (Хундервасер), ѐкі захопляять
лядину своюя незвичністя і ще більше дегуманізуять її.
Нові духовні ідеї стаять нездатними пробитисѐ крізь шори інтелекту і
спотвореного смаку, а тому продовжуять експлуатуватись старі або оновлені
старі стилі – постмодернізм та історизм. Відчуттѐ новизни створяютьсѐ лише
за рахунок високих технологій і нових штучних матеріалів.
Економіѐ, ѐк принцип, що суперечить духовності, конструкціѐ,
практицизм і доцільність надійно утвердились у ѐкості нової естетики.
Краса поступиласѐ зручності. Лядина віддалѐютьсѐ від природи і перестаю
відчувати прекрасне. Мистецтво втрачаю свою головне призначеннѐ:
«творити з небуттѐ буттѐ» (Платон) і перетворяютьсѐ у творчість з
необхідності. Надзвичайно швидкий розвиток науково-технічного прогресу
тримаю лядину в постійній напрузі, породжуячи незчисленні неврози й
робить нездатноя до творчого сприйнѐттѐ світу, перетворяячи її на
придаток до машин. Інтелектуал, прагматик і цинік капіталіст спочатку
купив науку, ѐк ефективний засіб свого збагаченнѐ, а через неї спрѐмував
розвиток лядини в напрѐмі матеріалізму, по краплі забираячи в неї її
духовну сутність і перетворяячи в слухнѐного «одновимірного» члена
суспільства загального достатку (Г. Маркузе) (Маркузе, 2003, с. 56).
Занехаѐна нерозумним лядським господаряваннѐм природа
втратила духовну привабливість і перетворилась на об’юкт ѐкнайбільшого
вилученнѐ з неї матеріальних благ. Моральні основи лядини виѐвилисѐ
безсилими протистоѐти тиску часу і втратили своя діюву силу. Забезпечити
ефективне
функціонуваннѐ
соціуму
стало
можливим
тільки
насильницькими засобами (законність, чітка регламентаціѐ співіснуваннѐ,
доцільність, практицизм і контроль).
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Висновки. Наш час – «час середньої односпрѐмованої лядини».
Принцип «мати» бере гору над принципом «бути» в усіх сферах лядської
діѐльності. Категоріѐ прекрасного поступилась місцем доцільності. «Нові
стилі» і архітектурні форми, у ѐких частина виробництва неухильно
поглинаю частку мистецтва, відвертаять лядину від духовного сприйнѐттѐ
світу, породжуячи стихійний супротив (Житловий хмарочос у Понферраді
(Іспаніѐ, 2015 р.), у ѐкий не бажаять заселѐтисѐ ляди). Теоретичні знаннѐ
історичних стилів, напрѐмів і концепцій перестали бути відправноя точкоя
длѐ творчих пошуків, а залишилисѐ лише длѐ цитат (Еклектичний готель у
асній Полѐні в Сочі). Перетвореннѐ мистецтва архітектури в науку
витіснило творцѐ-архітектора і його місце зайнѐв інженер-дизайнер із
науковими знаннѐми з формоутвореннѐ. Емоційність сучасної архітектури
зводитьсѐ до створеннѐ виразної форми. Звідси прагненнѐ створити такі
архітектурні форми, ѐкі би щось нагадували (Торгівельний центр із хоботом
у Бірмінгемі, галереѐ Тейт Модерн (Лондон) – зіккурат, королівський музей
Онтаріо (Торонто) – кристал, Музей Амстердама – ванну тощо). Більшість
таких «оригінальних» будівель спотворяять смак лядини і, ѐк правило,
призначаятьсѐ длѐ музеїв мистецтв. Пошуки дизайнерів від архітектури
спрѐмовані на нижню вітальне і не вимагаять ані вишуканої краси,
створеної за законами прекрасного, ані гарного естетичного смаку, ані
високої професійності. Спотворена філософіѐ раціоналізму настирно
відкидаю духовність на задвірки буттѐ, даячи лядині примарну свободу
бути рабом матеріальних благ. Високе мистецтво катастрофічно втрачаю
свою місце в науково-технічному поступі лядства. Народжуютьсѐ нове
розуміннѐ «іншої краси». Бездуховність стаю нормоя нашого життѐ,
настирно вимиваячи з лядини лядѐне.
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РЕЗЮМЕ
Жулинский Николай, Садовский Александр. Дизайн архитектуры как
показатель непрерывного процесса дегуманизации человека.
В статье делаетсѐ попытка кратко охарактеризовать эволяционный
процесс развитиѐ архитектуры второй половины XIX-ХХ веков. Этот период в
истории
мировой
цивилизации
характеризуетсѐ
бурным
развитием
капиталистического способа хозѐйствованиѐ, с одной стороны, и общим падением
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духовности общества – с другой. Однообразные архитектурные сооружениѐ, в
которых недостаточно интересных визуальных элементов, приводѐт к потере
заинтересованности человека к своей среде обитаниѐ, а большое количество
повторѐящихсѐ элементов негативно влиѐет на психику, порождаѐ скуку,
недовольство и раздражение, которые легко переходѐт в агрессивность. Создаваѐ
низкохудожественнуя искусственнуя архитектурнуя среду, человек стал
заложником психического дискомфорта, который проѐвлѐетсѐ в виде различных
неврозов и заболеваний. Дизайн, который пришел на смену высокому искусству,
конечно, поражает своей привлекательностья, но вопрос «Выполнѐет ли он свое
предназначение в полной мере и способен восстановить душевное равновесие
человека?» остаетсѐ открытым.
Ключевые слова: архитектура, стиль, творчество, дизайн, духовность.

SUMMARY
Zhulinskyi Mнkola, Sadovskyi Аleхandr. Architecture Design as an Expression of the
Continuous Process of Human Dehumanization.
The article attempts to briefly characterize the evolution of architecture’s
development in the second half of the ХІХ - ХХ centuries. This period in the history of world
civilization is characterized by the rapid development of the capitalist mode of business, on
the one hand, and general decline of the spirituality of society, on the other. Monotonous
architectural structures with minimum interesting visual elements lead to the loss of human
interest to their own environment, and a large number of recurring elements negatively
affect mental state, causing boredom, frustration and irritation, which easily turn into
aggression. Creating a low-level artificial architectural environment, the person became a
hostage of the mental discomfort, which reflects in the form of various neuroses and
diseases. Design, which has replaced the high art, of course, is striking in its attraction, but
the question “Does it fulfill its purpose to the full and is it capable of restoring a person’s
spiritual equilibrium?” remains open.
It is emphasized that our time is “the time of the average unidirectional person”. The
principle “to have” takes precedence over the principle “to be” in all spheres of human
activity. The category of the beautiful gave way to expediency. “New styles” and
architectural forms, in which part of the production steadily absorbs the share of art, divert
man from the spiritual perception of the world, generating spontaneous resistance. The
theoretical knowledge of historical styles, directions and concepts ceased to be a starting
point for creative pursuits and remained only for quotations. Transformation of art of
architecture into a science displaced the creator-architect, and his place was taken by a
designer-engineer with scientific knowledge of shaping. The emotionality of modern
architecture is reduced to the creation of an expressive form. The search for architectural
designers is directed to the lower vital and does not require any exquisite beauty created by
the laws of fine, good aesthetic taste, or high professionalism. The distorted philosophy of
rationalism angrily rejects spirituality into the courtyards of being, giving a person the
illusory freedom to be a slave to material goods. High art catastrophically loses its place in
the scientific and technological progress of mankind. A new understanding of “other beauty”
is born. Spirituality becomes the norm of our lives, vigorously washing away human beings.
Key words: architecture, style, creativity, design, spirituality.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ МУЗИКИ В
ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
Метоя статті ю окресленнѐ специфіки використаннѐ інноваційних
технологій активного навчаннѐ музики в сучасній дошкільній освіті. Длѐ досѐгненнѐ
мети розвідки застосовано загальнонаукові методи: аналіз і синтез длѐ вивченнѐ
психолого-педагогічної літератури; педагогічного досвіду в галузі вищої педагогічної
освіти; узагальненнѐ та конкретизації длѐ окресленнѐ термінологічного апарату,
формуляваннѐ висновків. Практичне значеннѐ статті полѐгаю в наведенні
конкретних рекомендацій щодо використаннѐ інноваційних технологій активного
навчаннѐ музики в дошкільній освіті. Перспективи дослідженнѐ полѐгаять в
опрацяванні питань комбінаторного використаннѐ сучасних технологій активного
навчаннѐ музики.
Ключові слова: інновації, технології, нововведеннѐ, активне навчаннѐ,
музично-педагогічні концепції, дошкільна освіта, музикуваннѐ.

Постановка проблеми. Процеси розвитку суспільства останніми
роками маять інноваційно оріюнтовані переконаннѐ. Важливі фактори
означеного спрѐмовуваннѐ лежать у площині регламентації діѐльності
системи дошкільної освіти нормативно-правовими та нормативнометодичними актами, зокрема новими державними стандартами
дошкільної освіти, Законами України «Про інноваційну діѐльність» (від
04.07.02 р. № 40- ІV), «Про пріоритетні напрѐми інноваційної діѐльності в
Україні» (від 16.01.03 р. № 433-ІV), наказами Міністерства освіти і науки
України «Про затвердженнѐ Положеннѐ про порѐдок здійсненнѐ
інноваційної освітньої діѐльності» (від 07.11.00 р. № 522; зі змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№ 1352 від 30.11.2012, Наказами Міністерства освіти і науки № 380 від
31.03.2015 № 994 від 11.07.2017), середньострокові пріоритетні напрѐми
інноваційної діѐльності загальнодержавного рівнѐ на 2017-2021 роки було
затверджено постановоя КМУ від 28 груднѐ 2016 р. № 1056 та ін.
У той самий час потреби сучасного ринку праці свідчать про
необхідність створеннѐ й розповсядженнѐ педагогічних новацій. Наприклад,
на сьогодні особливої актуальності набуваю потреба адаптуваннѐ та
розширеннѐ ідей, концепцій музичного вихованнѐ в галузі дошкільної освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Інноваційні технології досить активно
стали розроблѐтисѐ в другій половині минулого століттѐ. ак свідчить аналіз
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наукових досліджень, у вітчизнѐній практиці термін «інноваціѐ в освіті» став
використовуватисѐ в другій половині 80-х років ХХ століттѐ.
На сьогодні в педагогічних працѐх досліджено певні концептуальні
основи інноваційних процесів в освітній галузі (Л. Ващенко, Л. Буркова,
І. Дичківська,
М. Кларіна,
О. Козлова,
В. Паламарчук,
І. Підласий,
В. Сластьонін, Н. Ясуфбекова та ін.); інноваційних технологій навчаннѐ
(Л. Виготський, І. Юрмаков, О. Пюхота, Ж. Піаже, П. Підкасистий, В. Пінчук,
Г. Селевко та ін.). Проблемам розробки та втіленнѐ інноваційних освітніх
проектів та технологій у дошкільній галузі присвѐчені дослідженнѐ
Ш. Амонашвілі, Г. Альтшуллера, Г. Домана, М. Юфименка, М. Зайцева,
В. Ільченко, Т. Піроженко, В. Сухомлинського, Л. Шульги. Проблемі методів
активного навчаннѐ присвѐчені праці А. Вербицького, В. Комарова,
А. Смолкіна, О. Пометун, Л. Пироженко та ін.
Метою публікації ю висвітленнѐ характерних особливостей
(специфіки) використаннѐ інноваційних технологій активного навчаннѐ
музики в сучасній дошкільній освіті.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ
використано загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової психологопедагогічної літератури, педагогічного досвіду, абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ
й узагальненнѐ, ѐкі дали змогу визначити характерні особливості
інноваційних технологій активного навчаннѐ музики в сучасній дошкільній
освіті; конкретно-науковий метод термінологічного аналізу, що забезпечив
розкриттѐ сутності головних понѐть.
Виклад основного матеріалу. У Державному стандарті дошкільної
освіти України зведено норми й положеннѐ, що визначаять державні
вимоги до рівнѐ освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7)
років, а також сумарний кінцевий показник набутих дитиноя компетенцій
перед її вступом до школи. Зокрема, у Базовому компоненті дошкільної
освіти зазначаютьсѐ, що «…набуттѐ різних видів компетенцій дитиноя
дошкільного віку відбуваютьсѐ в різних видах діѐльності (ігровій – провідній
длѐ дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній;
образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній
і математичній; мовленнювій; соціокультурній та інших) і вимагаю
практичного засвоюннѐ дитиноя системи елементарних (доступних) знань
про себе та довкіллѐ, моральних цінностей, уміннѐ доречно застосовувати
набуту інформація» (Богуш, 2012, с. 5).
Зазначені позиції зумовляять переглѐд засобів навчаннѐ й вихованнѐ,
поѐву інноваційних педагогічних технологій. Теоретична розробка і
практичне обґрунтуваннѐ останніх знаходитьсѐ сьогодні в центрі наукових
дискусій, вражаячи багатством підходів щодо трактовки самого понѐттѐ.
Інновації в освітній галузі завжди пов’ѐзані з певними змінами в
суспільстві: політичними, соціальними, економічними. ак зазначаю
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І. Дичківська, за своїм змістом, формами й методами освіта не ю незмінним,
закостенілим феноменом, адже вона весь час реагую на нові цивілізаційні
виклики, суспільні реалії, ураховую тенденції, перспективи розвитку лядства,
національного буттѐ народу (Дичківська, 2012). Автор свідчить, що інновації в
освіті традиційно поділѐять на різні групи, серед ѐких характеризуятьсѐ
наступні: а) залежно від сфери застосуваннѐ (інновації у змісті освіти;
інновації в технології навчаннѐ та вихованнѐ; інновації в організації
педагогічного процесу; інновації в управлінні освітоя; інновації в освітній
екології); б) залежно від масштабу перетворень (там само).
Крім того, І. Дичківська розрізнѐю нововведеннѐ залежно від
інноваційного потенціалу: модифікаційні нововведеннѐ, ѐкі пов’ѐзані з
удосконаленнѐм, раціоналізаціюя, видозміноя, модернізаціюя того, що маю
аналог або прототип (це може бути програма, методика, окрема розробка
тощо); комбінаторні нововведеннѐ, ѐкі передбачаять нове конструктивне
поюднаннѐ елементів раніше відомих методик, ѐкі в такому варіанті ще не
використовувалисѐ (вони ю не будь-ѐким поюднаннѐм, а саме
конструктивним, тобто таким, за ѐкого з’ѐвлѐятьсѐ нові системні властивості і
ѐкі породжуять новий ефект); радикальні, або фундаментальні, глобальні,
базові нововведеннѐ (вони, ѐк правило, ю відкриттѐми, найчастіше виникаять
у результаті творчої інтеграції і сприѐять створення принципово нових
навчальних засобів) (Дичківська, 2012).
На нашу думку, технології активного навчаннѐ музики можна
віднести ѐк до модифікаційних, так і до комбінаторних нововведень. Поперше, вони пов’ѐзані з удосконаленнѐм, видозміноя вже відомих
методик музичного навчаннѐ й вихованнѐ, а по-друге, саме поюднаннѐ цих
методик (або їх елементів) впливаять на ефективне формуваннѐ музичних
компетенцій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
Інноваційні педагогічні технології дедалі більше відходѐть від
традиційного репродуктивно-технологічного навчаннѐ і, водночас,
набуваять особистісної спрѐмованості. Оріюнтаціѐ на формуваннѐ в
підростаячого поколіннѐ досвіду розумової та пошукової діѐльності надаю
їм можливості виѐвити в освітньому процесі активну позиція.
В освітній практиці педагогічна технологіѐ може функціонувати на таких
рівнѐх, зазначаю І. Дичківська: загальнопедагогічний рівень функціонуваннѐ
педагогічної технології (загальнодидактична, загальновиховна технологіѐ
репрезентую цілісний освітній процес у регіоні, закладі освіти, на певному
рівні
навчаннѐ
чи
вихованнѐ);
предметно-методичний
рівень
функціонуваннѐ педагогічної технології (йдетьсѐ про застосуваннѐ
педагогічної технології ѐк окремої методики, тобто ѐк сукупності методів і
засобів реалізації певного змісту навчаннѐ та вихованнѐ в межах одного
предмета, групи, у діѐльності педагога); локальний (модульний) рівень
функціонуваннѐ педагогічної технології (зоріюнтована на цей рівень
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педагогічна технологіѐ реалізуютьсѐ ѐк технологіѐ окремих частин навчальновиховного процесу, розв’ѐзаннѐ окремих дидактичних і виховних завдань
(технологіѐ окремих видів діѐльності, формуваннѐ понѐть, вихованнѐ
окремих особистісних ѐкостей тощо)) (Дичківська, 2012, с. 51).
У зв’ѐзку з цим правомірним ю розмежуваннѐ таких понѐть, ѐк
«освітнѐ технологіѐ», «педагогічна технологіѐ», «технологіѐ навчаннѐ
(вихованнѐ, управліннѐ)», оскільки кожне з них маю своя іюрархія цілей,
завдань, змісту.
У використанні технологій у разі активності музикуваннѐ
виступаять основоя саме останні – Технологіѐ навчаннѐ (вихованнѐ,
управліннѐ). Цей тип технології моделяю шлѐх освоюннѐ конкретного
навчального матеріалу (понѐттѐ) в межах відповідного навчального
предмета, теми, питаннѐ. За багатьма параметрами вона ю наближеноя до
окремої методики. Дидактична технологіѐ охопляю зміст, форми, методи
навчаннѐ. Специфічні зміст, форми і методи властиві й технології
вихованнѐ або управліннѐ (Дичківська, 2012, с. 52).
Зазначимо, що специфіка технологій активного навчаннѐ музики
полѐгаю в тому, що виконуячи окремі навчальні та виховні завданнѐ, вони
допомагаять у реалізації змісту навчаннѐ та вихованнѐ в межах
дисципліни «Теоріѐ та методика музичного навчаннѐ». Це відповідаю
предметно-методичному рівня функціонуваннѐ педагогічної технології.
Крім того, активні технології навчаннѐ музики виконуять загально
дидактичні та загально виховні завданнѐ цілісного освітнього процесу.
Технологіѐ навчаннѐ (вихованнѐ) відрізнѐютьсѐ від методики. Основу
технології (у нашому випадку – локального рівнѐ) складаю певний алгоритм
(тобто послідовність дій), і спосіб фіксації змістових та організаційних
процедур. На думку вчених, технологіѐ ю елементом певної методики.
Технологізаціѐ, зазначаю І. Дичківська, – це неухильне дотриманнѐ змісту і
послідовності етапів впровадженнѐ нововведень (Дичківська, 2012, с. 446).
У сфері музично-педагогічної освіти термін «технології» майже не
використовуютьсѐ. Це зумовляютьсѐ тим, що сам предмет засвоюннѐ –
музика з її духовно-творчим потенціалом – завжди чинив опір
репродуктивно-технологічному підходу.
Провідним принципом у проектуванні педагогічних технологій стаю
активність дитини, тому що навчально-виховний процес маю розвивати
особистість, прийматисѐ нея та зливатисѐ з саморозвитком і
самовихованнѐм. Саме на це ми акцентуюмо увагу у процесі підготовки
майбутніх вихователів.
На сьогодні традиційні підходи до вибору методів (або технологій)
навчаннѐ та вихованнѐ поступаятьсѐ активним, ѐкі надаять можливість
вихованцѐм самим активно брати участь у навчальному процесі. Проблема
активності особистості – одна з найактуальніших ѐк у педагогічній,
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психологічній науці, так і в освітній практиці. Сам процес навчаннѐ перестаю
мати репродуктивний характер і перетворяютьсѐ на довільну внутрішньо
детерміновану діѐльність учнів щодо накопиченнѐ й перетвореннѐ
власного досвіду.
На думку В. Круглікова, Ю. Платонова, Я Шаранова активне навчаннѐ
ѐвлѐю собоя таку організація та веденнѐ навчального процесу, ѐкі націлені
на всебічну активізація навчально-пізнавальної діѐльності завдѐки
широкому, бажано комплексному використання ѐк педагогічних
(дидактичних), так і організаційно-управлінських засобів (Кругліков, 2006;
Платонов, 2006; Шаранов, 2006).
Понѐттѐ «активні методи навчаннѐ» розглѐдали А. Смолкін,
В. Кругліков. Так, А. Смолкін даю наступне визначеннѐ цьому понѐття:
«Активні методи навчаннѐ – це способи активізації навчально-пізнавальної
діѐльності студентів, ѐкі спонукуять їх до активної розумової й практичної
діѐльності в процесі оволодіннѐ матеріалом, коли активний не тільки
викладач, але активні й студенти» (Смолкін. 1991, с. 30). Тобто, необхідна
активність тих, кого навчаять, їхнѐ інтенсивна діѐльність і практична
підготовка в процесі навчаннѐ й застосуваннѐ знань, сформованих умінь й
навичок. Саме активні методи навчаннѐ, спрѐмовані на залученнѐ молоді до
самостійної пізнавальної діѐльності, можуть викликати особистісний інтерес
до вирішеннѐ певних пізнавальних завдань та бажаннѐ застосувати
отриманні знаннѐ.
А. Смолкін пропоную класифікація активних методів навчаннѐ, серед
ѐких розрізнѐю імітаційні методи, коли пізнавальна діѐльність базуютьсѐ на
імітації професійної діѐльності, та неімітаційні (проблемні лекції,
проблемно-активні практичні занѐттѐ і лабораторні роботи, семінари і
дискусії, курсове і дипломне проектуваннѐ, навчальна практика,
стажуваннѐ, конференції, олімпіади), оріюнтовані на самостійну діѐльність
У своя чергу, імітаційні методи автор поділѐю на ігрові й неігрові. Серед
ігрових зазначаятьсѐ: проведеннѐ ділових ігор, ігрове проектуваннѐ тощо,
а серед неігрових – аналіз конкретних ситуацій, вирішеннѐ ситуаційних
завдань тощо (Смолкін, 1991).
Науковці А. Нісімчук, О. Падалка, О. Шпак відносѐть активні
технології до сучасних технологій навчаннѐ. Вони зазначаять, що серед
інтенсивних освітніх технологій вкрай важливим ю напрѐм, ѐкий пов’ѐзаний
із формуваннѐм в учнів раціональних пізнавальних дій. Такі дії належать до
числа інтерактивних систем розумових дій, покликаних забезпечити учнѐм:
– засвоюннѐ навчального матеріалу на мінімальній кількості фактів,
ѐкі розкриваять досить повно його сутність;
– реальну можливість активно генерувати нові знаннѐ на основі
засвоюної інформації;
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– економне, ѐке виклячаю будь-ѐкі перевантаженнѐ, використаннѐ
потенційних можливостей логічного мисленнѐ та пам’ѐті;
– виникненнѐ твердої впевненості в тому, що навчальний матеріал
засвоюний (Нісімчук, 2000; Падалка, 2000; Шпак, 2000, с. 19-20).
Ми виходимо з того, що активні технології навчаннѐ музики маять
своя специфіку. Саме активність вимагаю постійної уваги, швидкої
реакції, діячої участі особистості всіюя своюя істотоя (тілом і думками) у
вправах. Маютьсѐ на увазі використаннѐ на занѐттѐх усіх можливих реакцій
лядини на музику, а особливо на метроритм: ходіннѐ, плесканнѐ,
стуканнѐ, тупотіннѐ, мовленнѐ, співаннѐ тощо.
Ми підтримуюмо думку відомого російського вченого, музиканта
Н. Бергер, ѐка вважаю дуже важливим зацікавити молодь серйозноя
музикоя в активній формі через музикуваннѐ, ѐке акумуляю в собі фактично
всі види лядської діѐльності, мисленнѐ, емоційних переживань. Науковець
підкресляю, що такий підхід розвиваю складну фізичну координація, ѐка без
додаткових факторів і навантажень сприѐю розвиткові інтелекту; дрібну
моторику, ѐка стимуляю швидкість мисленнѐ; уміннѐ оріюнтуватисѐ в
геометрично складному звуковисотному просторі й керувати своїми діѐми в
часі; уміннѐ слухати-відчувати-оцінявати ситуація взаюмодії з
партнерами в ансамблевому музикуванні на основі невербального контакту.
Крім того, у процесі активного музикуваннѐ, наголошую автор, формуятьсѐ
особистісні ѐкості, головні серед ѐких: креативність, можливість
самовираженнѐ через імпровізаційні форми роботи на основі відомих
елементів музичної мови й вільної індивідуальної їх комбінації, а також
уміннѐ концентруватисѐ на здійсненні дій та відповідальності за них
(наприклад, у виконанні твору й ін.) (Бергер, 2004, с. 294-295).
Вплив музики на емоційні переживаннѐ дитини, ѐкі збагачуять і
водночас формуять її психіку, широко представлений у різних системах
масового музичного (музично-естетичного) вихованнѐ. Серед їх авторів
слід назвати імена Емілѐ Жака-Далькроза, Василѐ Верховинцѐ, Едвіна
Гордона, Золтана Кодаѐ, Карла Орфа, Дмитра Кабалевського, Бориса
Трічкова, Батії Штраус та ін. На нашу думку, більшість із них варто
використовувати в сучасній дошкільній освіті серед інноваційних активних
технологій навчаннѐ музики.
Відомі педагогічні концепції ми називаюмо інноваційними
технологіѐми саме тому, що, у нашому випадку, до інноваційності можна
віднести такі позиції: адаптаційний компонент їх використаннѐ, можливість
комбінувати їх на тих чи інших занѐттѐх, творчо підходити до використаннѐ,
ураховуячи вікові особливості тощо.
Практично всі сучасні системи музичного вихованнѐ за їх характерними
рисами можна віднести і до іншого виду освітніх технологій – особистісно
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оріюнтованих, оскільки сутність музичного мистецтва полѐгаю в формуванні
духовного потенціалу особистості, її світовідчуттѐ й ціннісних оріюнтацій.
У цьому аспекті слід згадати методи мистецького навчаннѐ залежно
від розвитку особистісних художніх властивостей учнів, ѐкі виокремляю
фахівець у галузі педагогіки мистецтва, науковець Г. Падалка. На нашу
думку, досить важливим длѐ нашого дослідженнѐ ю метод, спрѐмований
на підтриманнѐ учнѐ в підвищеному тонусі в процесі мистецької діѐльності,
на мобілізація його енергетичних ресурсів длѐ навчаннѐ – цілеспрѐмована
активізаціѐ художньої діѐльності. Інертність, байдужість, нейтральне
ставленнѐ до процесу художнього пізнаннѐ різко зменшуять його
ефективність, вважаю автор (Падалка, 2008, с. 204).
Сучасні технології музичного навчаннѐ та вихованнѐ відповідаять
також критеріѐм активізації й інтенсифікації діѐльності дітей (елементарне
музикуваннѐ, релѐтивний спів, технології слуханнѐ музики та ігрові
технології). Таким чином, музична діѐльність ю завжди такоя, що цілісно
розвиваю дітей – ѐк морально-естетично, так і інтелектуально, а з
вкляченнѐм до освітнього процесу ритміки – ще й фізично.
Теоретичні та методичні основи музичної ритміки Е. Жак-Далькроза,
елементарне музикуваннѐ за системоя Карла Орфа, релѐтивний спів за
Золтаном Кодаюм, активне слуханнѐ музики за Дмитром Кабалевським або
окремі елементи цих та інших концепцій використовуятьсѐ майже в усіх
сучасних технологіѐх музично-педагогічної освіти. На нашу думку, саме в
дошкільній освіті варто використовувати їх більш активно.
Доктор педагогічних наук О. Лобова у своїх наукових розвідках щодо
розкриттѐ педагогічних основ музично-хореографічної підготовки
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти також акцентую увагу на
ці концепції музичного навчаннѐ й вихованнѐ. Науковець пропоную
студентам під час практики в закладі дошкільної освіти проводити
спостереженнѐ за організаціюя музично-хореографічної діѐльності
дошкільнѐт у дитѐчому садочку й безпосередня участь у ній, а саме:
проведеннѐ з дітьми музично-хореографічних хвилинок і рухливих ігор під
музику, розучуваннѐ танцявальних рухів, інсценізуваннѐ пісень із
елементами танця тощо (Лобова, 2017, с.12-23).
ак зазначали ми в попередніх працѐх, серед активних технологій
музичного
навчаннѐ
в
Ювропі
вирізнѐютьсѐ
ритмічно-рухова
інтерпретаціѐ музичних творів. Цѐ технологіѐ базуютьсѐ на системі
музично-ритмічного
вихованнѐ,
ѐка
була
створена
видатним
швейцарським музикантом, композитором і педагогом Емілем ЖакДалькрозом (1865-1950) на початку ХХ століттѐ. На відміну від звичайної
гімнастики, підпорѐдкованої лише метру, у ритмічних вправах,
запропонованих ним, усі рухи йшли від музики і мали розкривати її
емоційний зміст. Тобто музика стала провідним системотворним
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елементом музичних занѐть. Далькроз пропонував не вистукувати і не
виплескувати ритм, а відображати його за допомогоя пластичних рухів.
Завданнѐ педагога, на думку педагога, – навчити дітей рухатисѐ в характері
музики, передаячи темпові, динамічні, метро ритмічні особливості.
Виразноя передачея рухами характеру музики можна досѐгти втіленнѐ
образного змісту музичного твору (Пушкар, 2008).
Концепціѐ Емілѐ Жак-Далькроза містить у своїй структурі три
взаюмопов’ѐзані опорні компоненти – ритміку, сольфеджіо, імпровізація:
ритміка виконую основоположну роль, відтворяячи музичний розвиток за
допомогоя рухів тіла (саме тому методу Далькроза досить часто
називаять ритмікоя; сольфеджіо формую слух, на базі ѐкого
вдосконаляютьсѐ вокальна і рухова діѐльність дітей; імпровізаціѐ не тільки
активізую музиканта під час співу і руху, але й виступаю основноя формоя
оволодіннѐ музичними інструментами (Клячко, 2015, с. 33).
ак свідчить А. Вільчковська, рухи і музика маять значну цінність у
навчально-виховному процесі, особливо в дошкільників та учнів молодших
класів, допомагаять у реалізації таких завдань: навчальних (рухова
імпровізаціѐ формую самостійність, активність, фантазія, уміннѐ обирати
правильне рішеннѐ, творче ставленнѐ до рухової діѐльності, музичну та
емоційну вразливість); пізнавальну (слуханнѐ музики розвиваю пам’ѐть,
увагу, спостережливість та підготовлѐю до абстрактного мисленнѐ);
розвивальних (рух під музику розвиваю м’ѐзи, покращую поставу тіла,
зміцняю серцево-судинну систему, формую опірність до стресів); виховних
(виконаннѐ рухів у групі ровесників виховую дисциплінованість,
колективізм, самоконтроль, наполегливість у подоланні труднощів,
пов’ѐзаних із виконаннѐм рухів та ін.) (Вільчковська, 2008, с. 40-43).
Серед концептуальних засад системи музичного вихованнѐ Е. ЖакДалькроза В. Клячко називаю такі:
 зв’ѐзок теорії та практики, мисленнювої і чуттювої сфер особистості,
психофізичного й інтелектуального розвитку;
 випереджальний характер практичного навчаннѐ;
 поршочерговість розвитку музичного сприйманнѐ, накопиченнѐ
досвіду слуханнѐ музики;
 поверненнѐ процесу музичного вихованнѐ емоційності та розвиток
справжньої музичності;
 розвиток музичних здібностей засобами ритму (Клячко, 2015, с. 19).
Одна з самих популѐрних у Ювропі концепцій музичного вихованнѐ
носить ім’ѐ свого творцѐ – Карла Орфа. Цей видатний німецький
композитор і педагог поклав в основу своюї технології навчаннѐ музики
ідея юдності слова, руху і елементарного музикуваннѐ. Длѐ К. Орфа
клячовими засобами вихованнѐ дітей у школі була елементарна музика,
елементарний інструментарій, елементарні словесні тексти (Пушкар, 2008).
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Аналіз наукових досліджень засвідчую, що будь-ѐкий звук спричинѐю в
лядини скороченнѐ м’ѐзів. Музика дію на весь організм – він відповідаю на дії
музики. Сприйнѐттѐ й розуміннѐ музики містить у собі відчуттѐ її зв’ѐзками,
м’ѐзами, рухами, диханнѐм. Нововведеннѐм К. Орфа ю особлива форма
поюднаннѐ, взаюмозв’ѐзку музики та руху. К. Орф у «Шульверку» намагаютьсѐ
«врівноважити» музику й танок – діти вчатьсѐ показувати під своя музику
відповідну форму руху і, разом із тим, підібрати до елементарних форм рухів
й і танця відповідну музику (Ростовський, 2000, с. 9).
ак свідчить К. Завалко, у вітчизнѐній музично-виховній практиці існуять
дві музичні системи, ѐкі вирішуять принципово різні завданнѐ. Одна
націлена на вирішеннѐ завданнѐ професійного навчаннѐ, інша – на
формуваннѐ слухача. Удосконаленнѐ змісту навчального процесу в цих
системах відбуваютьсѐ за рахунок постійного нарощуваннѐ все нових і нових
тем на відносно незмінне ѐдро традиційного курсу та використаннѐ методів,
що ґрунтуятьсѐ на мистецтві інтерпретації. Дітей навчаять грі на інструменті,
розучуять твори чи знайомлѐть з ними, навчаять нотної грамоти – але в обох
системах «не навчаять мистецтву музики» (Г. Нейгауз). Автор зауважую, що
дуже ефективним у навчанні музики ю використаннѐ музично-педагогічної
системи Карла Орфа, ѐка з успіхом застосовуютьсѐ в багатьох країнах світу,
адже в її основі лежить «принцип активного музикуваннѐ» і «навчаннѐ в дії».
Дослідження ціюї системи присвѐчені роботи таких авторів, ѐк Л. Виноградов,
О. Леонтьюва, Л. Куришева, Т. Тятяннікова та інші (Завалко, 2010, с. 179-180).
Науковці зазначаять, що музикуваннѐ на основі концепції К. Орфа дозволѐю
вирішити цілий комплекс завдань ѐк музично-педагогічних, так і загальнопедагогічних.
Свій подальший розвиток ідеї К. Орфа знайшли в концепції відомого
ізраїльського педагога-музиканта Батії Штраус. Активізаціѐ слуханнѐ
музики згідно з технологіюя ізраїльського педагога здійсняютьсѐ на основі
об’юднаннѐ різних видів музичної діѐльності: прослуховуваннѐ музики,
руху (прості танцявальні форми), співів, інструментального супроводу
(необов’ѐзково на фабричних інструментах), мелоречитації. Означена
інтеграціѐ дозволѐю невербальним способом познайомитисѐ з елементами
музичної мови (ритмом, динамікоя, темпом та ін.) та з а короткий час
досѐгти поставлених педагогом цілей.
Найбільш ефективно технологіѐ Б. Штраус може використовуватисѐ в
молодших класах, а особливо – у дитѐчому садку. Музика і рух – головні
елементи методу активного слуханнѐ музики за Батіюя Штраус, сутність
ѐкого полѐгаю у внесенні ігрових елементів у сприйнѐттѐ музичних творів.
Замість нудьги слухача, ѐкий змушений слухати «механічну», незрозумілу і
складну класичну музику, активна діѐльність викликаю позитивні емоції, а
музичні твори запам’ѐтовуятьсѐ (Пушкар, 2008; Balcer, 2008).
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Ритмічно-руховоя інтерпретаціюя музичних творів, зокрема пісень,
можна вважати рухливі ігри видатного українського педагога й музиканта
Василѐ Верховинцѐ, автора методичного посібника «Веснѐночка». До
нього увійшов етнографічний матеріал, зібраний автором протѐгом
багатьох років. Крім того, методист доповнив його фольклорними
записами інших композиторів і власними творами. Разом із дитѐчими
іграми В. Верховинець використовував народні пісні, вірші, утішки,
пестушки, казки, хороводи та збагачував їх літературним, музичним і
драматичним компонентами. Іншими словами, митець прагнув
інсценізувати ігри. Педагог акцентував увагу на великому значенні забавок
та рухливих ігор длѐ: інтелектуального розвитку; стимуляваннѐ фантазії,
творчості; формуваннѐ вмінь керувати власними емоціѐми та почуттѐми;
позитивного психологічного стану; фізичного розвитку дитини; вихованнѐ
приѐтельських стосунків між дітьми, між учнѐми та вчителѐми; здійсненнѐ
морального та естетичного вихованнѐ (Верховинець, 1989, с. 5-24).
Отже, ідеї, головні думки, окремі елементи означених технологій
можна використовувати на занѐттѐх з музичного вихованнѐ в закладах
дошкільної освіти та під час підготовки майбутніх вихователів цих закладів.
У цьому напрѐмі і працяять викладачі Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, зокрема кафедри
дошкільної і початкової освіти. Посилаячись на розробки Лабораторії
трансферу естетичних технологій у дошкільній та початковій освіті, діячої
при Навчально-науковому Інституті педагогіки і психології Сумського
державного педагогічного інституту (СумДПУ) імені А. С. Макаренка,
наголошуюмо на важливості того, що у процесі використаннѐ інноваційних
активних технологій навчаннѐ музики в майбутніх вихователів формуютьсѐ
художній смак, розвиваятьсѐ творчі здібності, почуттѐ прекрасного в
мистецтві та дійсності, виховуютьсѐ увага зосередженість, прагненнѐ
досѐгти мети, вироблѐютьсѐ злагодженість дій усього колективу. Ці ѐкості
студенти зможуть виховувати у своїх вихованців.
Висновки. З’ѐсовано характерні особливості інноваційних технологій
активного навчаннѐ музики в сучасній дошкільній освіті, а саме:
 відносѐтьсѐ ѐк до модифікаційних, так і до комбінаторних
нововведень;
 відповідаять предметно-методичному рівня функціонуваннѐ
педагогічної технології;
 спонукаять до активізації навчально-пізнавальної діѐльності;
 забезпечуять перевагу практичної музично-естетичної діѐльності
над загальнотеоретичноя;
 дозволѐять комплексно використовувати сучасні технології
музичного вихованнѐ.
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Подальшого дослідженнѐ потребуять питаннѐ комбінаторного
використаннѐ сучасних технологій активного навчаннѐ музики:
елементарного музикуваннѐ, ритмічно-рухової інтерпретації музичних
творів, активного слуханнѐ музики.
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РЕЗЮМЕ
Пушкарь Лариса. Инновационные технологии активного обучениѐ музыке в
современном дошкольном образовании.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение специфики использованиѐ инновационных
технологий активного обучениѐ музыке в современном дошкольном образовании. Длѐ
достижениѐ цели исследованиѐ применѐлись общенаучные методы: анализ и синтез
длѐ изучениѐ психолого-педагогической литературы, педагогического опыта в области
высшего педагогического образованиѐ; обобщениѐ и конкретизации длѐ очертаниѐ
терминологического аппарата, формулированиѐ выводов. Практическое значение
статьи заклячаетсѐ в приведении конкретных рекомендаций по использования
инновационных технологий активного обучениѐ музыке в дошкольном образовании.
Перспективы исследованиѐ свѐзаны с разработкой вопросов комбинаторного
использованиѐ современных технологий активного обучениѐ музыке.
Ключевые слова: инновации, технологии, нововведениѐ, активное обучение,
музыкально-педагогические концепции, дошкольное образование, музицирование.

SUMMARY
Pushkar Larуsa. Innovative technologies of active music learning in preschool education.
The innovative aspects of technologies of active music learning in the system of
preschool education are analyzed in the article; the most up-to-date concepts of music
education and upbringing in the context of the adaptation component to the requirements of
the present are highlighted.
The purpose of the article is to outline the specifics of the use of innovative
technologies of active music learning in modern preschool education. To achieve the goal of
the research, we use common scientific methods: analysis and synthesis for the study of
psychological and pedagogical literature on the problem of the study, pedagogical
experience in the field of higher pedagogical education; generalization and concretization for
the definition of the terminology apparatus, formulation of conclusions.
The practical significance of the article is to provide specific recommendations for the
use of innovative technologies of active music learning in modern preschool education. The
use of these technologies contributes to the formation of future teachers’ artistic taste,
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develops creative abilities, a sense of beauty in art and reality, develops attention, desire to
achieve the goal, works out coordinated actions of the whole team. The students will be able
to bring up these qualities in their students.
Thus, the characteristic features of innovative technologies of active music learning in
modern preschool education are determined, namely: they are connected with both
modification and combinatorial innovations; they correspond to the subject-methodological
level of pedagogical technology functioning; encourage activation of educational and
cognitive activity; provide the advantage of practical musical and aesthetic activity over the
theoretical; allow the use of modern technologies of music education.
The prospects of the study are to investigate the issues of combinatorial use of
modern technologies of active music learning: elementary music-making, rhythmic-motor
interpretation of musical works, active listening to music.
Key words: innovations, technologies, active training, musical-pedagogical concepts,
preschool education, music-making.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS AND METHODS OF GAINING ARTISTICEMOTIONAL EXPERIENCE BY FUTURE MUSICAL ART TEACHERS
The article presents scientific justification of the pedagogical conditions that make up
experimental methodology for designing future musical art teachers piano training in order
to gain artistic-emotional experience. The process of phased implementation of the proposed
pedagogical conditions is highlighted. Methodological support for this process is presented.
Statistical results of an experimental study on verification of effectiveness of the developed
experimental methodology are presented.
Key words: artistic-emotional experience, future musical art teachers, pedagogical
conditions, methods, piano training, design, experiment.

Introduction. Orientation of future musical art teachers training is
determined by the specificity of functioning of musical communication, which is
realized through the emotional sphere of personality. This determines the
relevance of musical-pedagogical techniques development aimed at forming skills
of emotional-reflexive analysis of musical works. However, realization of the
educational potential of musical art correlates with the level of awareness,
systematicity and depth of such an analysis. It should be noted that an individual
in the music-perceptual process can state presence of emotional coloring of the
work, perceiving the minor mood as a sign of sad mood, or notice the joyful
nature of the play created in the dance genre (identifying the lively pace,
corresponding metrorhythm, etc.). At the same time, the outlined type of analysis
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is often superficial, so that it does not provide implementation of either
communicative or educational functions of music. As E. Abdullin rightly points out,
it is crucial for music pedagogy that the educational function of music is realized in
the process of cognition through the reflection of one’s own aesthetic and artistic
emotions (Abdullin, 2019, p. 77). Thus, the issue of availability in the personality of
a fund of such emotions, structured in the context of functionality for
reproduction of perceptual-analytical, interpretive, creative and other types of
musical activity, is actualized. In the study, such a fund is considered as artisticemotional experience, as a complex of “... standards of emotional response” to
artistic-musical events and phenomena, textualized by means of certain musicalsemantic means (Zhou Ye, 2018, p. 120). Acquiring a personalized experience is a
process that requires purposeful pedagogical influence from music education
professionals who have received appropriate training. Previous research has
established that such training should be designed as an integrated process aimed
at gaining by future musical art teachers of artistic-emotional experience and
acquisition of appropriate competences that will facilitate gaining of such
experience by students. In the outlined context, the study proposes a
methodology of designing piano training of future musical art teachers for gaining
their artistic-emotional experience. However, the components of such a
methodology, in particular, special pedagogical conditions, developed in
accordance with the defined structure of the studied construct and appropriate
methodological support for their implementation should be specified.
The analysis of literary sources has revealed that the category of artisticemotional experience of future musical art teachers and pedagogical conditions of
its purposeful acquisition did not become the subject of scientific research in the
field of art pedagogy. In connection with this, we have analyzed the works in which
scientists define pedagogical conditions aimed at updating artistic emotions in
order to realize certain educational functions of music in the musical-educational
process. Among them, H. Panchenko defines the effectiveness of activation of
students’ emotional-motivational sphere, which stimulates development of their
personal and professional qualities “in the context of development of future
musical art teachers’ creative abilities” (Panchenko, 2008, p. 14).
A. Hordova defines a number of psychological and pedagogical conditions
aimed at stimulating students to creative expression of emotions during music
lessons, which, according to the scientist, provides “support for emotional wellbeing and correction of the emotional sphere” (Hordova, 2011, p. 19). Among
them the researcher distinguishes “creation of social situation of development of
cultural and creative skills of creative expression”, “organization of joint
interaction, in the process of which there is a need for creative manifestations”,
“facilities for joint music-playing activities” (Gordova, 2011, p. 11).
L. Kotova, expressing the importance of actualization of the emotional
component of artistic-musical communication in the performing process,
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introduces a pedagogical condition to the methodology of forming
instrumental-performing reliability, which stimulates concentration on the
“emotional-figurative content of musical works” (Kotova, 2001, p. 8).
I. Mohilei’s research has made it possible to find out that pedagogical
conditions, the effectiveness of which is aimed at providing an “emotionalmoral atmosphere of the educational process”, which takes into account
individual characteristics of students, promotes formation of emotional
personality culture (Mogiley, 2000, p. 9).
V. Voievodin, distinguishing the emotional component in the structure of
creative potential of the future musician-performer, proves that introduction of
the pedagogical condition of “spiritual atmosphere” contributes to
actualization of emotional-value attitude to the work of musical art, which is a
prerequisite for creativity (Voievodin, 2007, p. 12).
The scientists also considered pedagogical conditions of formation of
varieties of artistic experience in the musical-educational process. Thus, Zhu
Peng determines that pedagogical conditions aimed at optimization of
“teacher-student interaction” and independently initiated by future musical art
teachers creative expanding of their own art thesaurus, will contribute to the
formation of artistic-performing experience (Zhu Peng, 2018, p. 137).
O. Rebrova proved that actualization of the pedagogical condition
“purposeful use of poly-artistic and multicultural environments” in the artisticeducational process provides a professionally significant enrichment of the
artistic-mental experience of future music and choreography teachers
(Rebrova, 2015, p. 103).
O. Kuldyrkaieva in the process of exploring the factors of “deepening
artistic-aesthetic experience” of future music teachers, considers it advisable to
introduce pedagogical conditions aimed at forming “future music teachers’
readiness to project artistic-creative activity on the basis of art-management
technologies” (Kuldyrkaieva, 2013, p. 87). Such conditions, developed by the
scientist, are aimed at forming awareness of future music teachers about
modern designing intercultural arts and educational technologies, as well as
gaining experience of their use.
Thus, pedagogical conditions aimed at actualization of an emotional
component in art education are introduced in order to stimulate creativity,
intensification and optimization of the processes of artistic-pedagogical
communication. Acquisition of varieties of professionally significant artistic
experience of future musical art teachers is ensured by introduction of
pedagogical conditions based on stimulating students to reproduce artistic and
creative activities and providing appropriate methodological support of the
process. However, substantiation of pedagogical conditions for acquiring
artistic-emotional experience by students and ability of its formation in
students, also necessitates the study of artistic-emotional component of
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artistic-pedagogical communication, as a factor affecting the quality of artisticcreative processes of art education.
The aim of the study is to substantiate pedagogical conditions of
acquisition by the future musical art teachers of artistic-emotional experience
and to highlight the process of step-by-step implementation of such conditions
with the help of appropriate methodological support.
Research methods: theoretical analysis of literary sources;
systematization of the obtained knowledge; theoretical modeling; statistical
analysis of empirical research results.
Results. As emotions play an important role in a person’s life, the
function of emotions is also important in the processes related to artisticcommunicative activity. This is confirmed by scientists who study such
processes in terms of music psychology. In particular, the work of I. Peretz, W.
Aubé, and J. Armony (Peretz et al., 2010) draws attention to the fact that the
role of emotions has recently been rethought. In the course of neurobiological
research it is experimentally proved that emotions have a significant influence
on the course of cognitive processes, because they act as a built-in mechanism
for determining the value of all the phenomena with which the individual
interacts – from subject-material to completely abstract, such as ideas,
concepts, art, etc. However, the quality of artistic-musical perception,
according to scientists, depends not only on the ability to recognize emotions,
but also on the ability of their personal “experience”, and that is why it is
necessary to have appropriate experience (Peretz et al., 2010, p. 103).
The thorough study by P. Juslin (Juslin, 2013) has established that an
important condition that provides personal experience of musical emotions is
activation of three components of the experience – visual images, episodic
memory and musical expectation. It is noteworthy that such activation is
evolutionary in nature, because the emotions that arise from association of
music with certain life events and evoke visual and sensory associative
memories, approach physiological in nature. However, artistic emotions arise in
response to justification (or lack) of expectations of certain purely musical
events. Such expectations are generated in the process of musical perception
under the condition of formation of the mental representations on the artisticsemantic patterns of the construction of musical structures. Formation of such
representations, according to the results of studies of the scientist, occurs in
the process of gaining experience of perception and aesthetic evaluation of
artistic phenomena by the criteria of beauty, expressiveness, novelty,
emotional fullness, skill, informativeness, style, sublime. Actualization of such
representations is a sign of the achievement of the “aesthetic threshold”,
beyond which complex artistic emotions arise, such as: nostalgia, pride,
excitement, admiration, etc. (Juslin, 2013, p. 261).
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Thus, presence of artistic-emotional experience is characterized by
formation of analytical-perceptual abilities and ability to learn music work
through artistic-aesthetic evaluation. In this connection, the main pedagogical
condition that was introduced at the first actualization-preparatory stage was
to stimulate generation and differentiation of artistic-aesthetic emotions in
musical-perceptual and artistic-analytical processes.
The effectiveness of this condition was aimed at developing the ability to
identify artistic emotions and awareness of the musical and artistic factors of
their emergence, which is why appropriate methods were used. In particular,
the method of reflexive segregation of artistic emotions, developed on the
basis of the methodology of T. Schäfer and P. Sedlmeier (Schäfer & Sedlmeier,
2009), aimed at forming the ability to differentiate emotions in the musicalperceptual process by reflecting attitudes to artistic-musical events and
defining their value.
Raising awareness of artistic-musical factors associated with emergence
of certain emotions was formed through the method of emotional verification
of artistic-musical information, developed on the basis of a study by I. Scheffler
(Scheffler, 2010). The basis for the method was the scientist’s conception of the
existence of emotions and cognition in the form of a dichotomous
conglomerate, in which emotions function as subjective parameters for
evaluating artistic phenomena (Scheffler, 2010, p. 5). During application of the
method, students analyzed and drafted cross-artistic projects-explications of
piano works. The main task was to determine artistic-musical factors of the
emergence of artistic emotions that evoke a representative emotional
understanding, during which the dramatic-emotional event of the work is
perceived as a clear analogue of reality.
Thus, emotions play a significant role in the formation of artisticaesthetic value orientations of the individual. However, the definition of
pedagogical conditions for the acquisition of artistic-emotional experience
involves taking into account the factor of subjectivity of emotional reactions,
which causes attention to the issue of authenticity of artistic-emotional
interpretation of musical-phenomenological contexts. Scientists note that the
degree of authenticity of emotional reactions is determined by the degree of
intensity of the desire of the individual to feel relevant emotions in the process
of perception and interpretation of musical works. In particular, W. Thomson
and L. Quinto (Thompson & Quinto, 2012) have found that emotions act as
“somatic markers” in the process of learning about artistic images. Such
markers are accumulated in experience as a set of reference mental
representations of the emotional meanings of artistic images (Thompson &
Quinto, 2012, p. 359). However, the condition of realization of this process is
presence of personality intentions, which is manifested by purposeful intention
and action to check the patterns of musical information for their compliance
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with the established standards of artistic-affective interpretation (Thompson &
Quinto, 2012, p. 369).
Thus, acquisition of artistic-emotional experience is determined by the
degree of desire of the individual to identify elements of the variant musicalsemantic complex (such as tempo, intonation, rhythm, harmony, dynamics,
etc.) as those that have become associated with a certain emotional color. This
process is accompanied by formation of sample representations of emotional
connotations contained in musical patterns. In connection with this, the second
pedagogical condition, which was introduced at the mental-cumulative stage,
was direction of the musical-analytical activity at formation and
systematization of mental representations regarding artistic-emotional
connotations of the elements of musical vocabulary.
Implementation of this condition was carried out by methods aimed at
mental-auditory analysis and systematization of the artistic-meaningful
relationships between certain musical constructions and emotions. Such is the
method of synchronization of musical-affective standards, the basis of which is
the study of W. Thomson and L. Quinto (Thompson & Quinto, 2012). The
application procedure was to initiate the analysis of elements of the program
music piece with their subsequent synchronization with the program proposed
by the author. Also at this stage the method of composing artistic-emotional
projects of piano works was used, in the framework of which students designed
thematic projects according to the algorithm of “development of project
activity of future teachers”, proposed in the study of O. Rebrova and N.
Tatarintseva (Rebrova & Tatarintseva, 2013, p. 157).
The definition of the third pedagogical condition was aimed at forming
aspects of experience that are functional in the context of providing pedagogical
and creative processes for the professional activity of future musical art teachers.
These processes are characterized by a certain specificity, which requires the
teacher to possess a number of psychological and praxeological skills. First of all,
self-correction skills require presence of a stress component in the structure of
artistic-creative performing activity. The results of studies of scientists in this area
have proved that stress negatively affects the artistic-emotional aspect of such
types of artistic-pedagogical activities as musical performance and pedagogical
verbalization. In particular, a study by S. Kruse-Weber and R. Parncutt (KruseWeber & Parncutt, 2014) found that the level of stress in music performance
cuold be compared to that in “... high-risk disciplines such as aviation and
medicine” (Kruse-Weber & Parncutt, 2014, p. 7). This is due to the fact that all
these activities are complex dynamic systems, functioning in which requires a
specialist to quickly process large amounts of data. In response to the threat of
errors that are perceived by the individual as being likely to lead to serious and
irreversible consequences, the level of psychological stress increases. This factor
influences the quality of performing activity, including the level of artistic304
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emotional embodiment of the images of the work and the process of “generating
artistic meaning based on available information and experience” (Kruse-Weber &
Parncutt, 2014, p. 3). According to scientists, correction of the situation is possible
through enhancing the role of declarative learning, which, in comparison with
procedural, promotes acquisition of metacognitive skills in managing their own
effectiveness in the process of performing activity. The above-mentioned
management with the help of metacognitive skills envisages planning, monitoring,
and evaluating one’s own creative activity in real time. These skills are formed in
the process of declarative learning as a complex awareness of the causes of errors
and the psychological correlation of expectations, thoughts and emotions (KruseWeber & Parncutt, 2014).
The problem of the functionality of declarative and procedural knowledge is
considered in the study of S. Schmidt (Schmidt, 2017) in the context of
extrapolation of experience in the process of musical-creative activity. In
particular, the scientist has determined that such a priori activity is based on the
process of extrapolation of experience, since no sound or harmony separated
from the context, actualized through imagination, is meaningless. Instead,
activation of experience-based structures automatically brings about associative
ideas that streamline sounds into a musical mental model. The components of
such a model are semantic music schemes, artistic concepts, genre-style
categories and related emotional experiences. Emotions in musical mental
models, as it has been proved by the scientist, function as declarative knowledge,
because they indicate and differentiate the meaning of each of the components of
the identified models. The process of extrapolation is mental generation of ideas
about possible future musical events, their artistic significance, and artisticconceptual significance of their relationships. This mental process occurs
automatically due to the functioning of the formed experience, in which artistic
emotions play the role of declarative knowledge (Schmidt, 2017).
Therefore, self-regulation during music-pedagogical performing activity
(performing or verbal) is carried out through artistic emotions. In this regard, it is
important to create pedagogical conditions aimed at forming self-regulation skills
in the process of musical-pedagogical and creative activity by designing mental
models in which artistic-emotional experience functions as declarative knowledge.
This fact actualizes the problems of projective activity of students, which, in
particular, was investigated by O. Rebrova and N. Tatarintseva. Scientists conclude
that “projective activity facilitates transformation of the process of learning into a
process of self-learning”, promotes creative personal development and involves
mastering a number of projective competences, focused on “predicting the
quality of educational activity” (Rebrova & Tatarintseva, 2013, p. 157).
The above mentioned proves the expediency of orientation towards
formation of self-design skills, based on the mechanism of actualization of
artistic-emotional experience. O. Novska’s study indicates that an important
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component of the self-design process is activation of the project imagination,
which provides prediction of the desired result of the activity. According to the
researcher, such imagination functions with the support of experience, the
knowledge of which is the basis for the formation of the “image of a new state
of the object” (Novska, 2015, p. 17).
Thus, based on artistic-emotional experience, the process of self-design
of music-pedagogical performing activity involves formation of an image of
performance (musical-performing or/and verbal-pedagogical) as a sequence of
emotional states associated with certain artistic-musical events. In this way, the
declarative-regulating function of a certain kind of experience is realized,
providing a further process of opening and performing presentation of the
artistic-emotional content of a musical work. In this regard, it is important to
acquire the skills of artistic-emotional self-design, which determines the
expediency of actualization of the declarative function of artistic emotions in
the process of self-projecting of creative musical-pedagogical activity at the
creative-affective stage of the pedagogical condition.
Among the methods of ensuring introduction of the third pedagogical
condition is the method of emotional-intellectual design of artistic-musical
interaction, developed on the basis of the studies of M. Brackett and coauthors (Brackett et al., 2006). In the study of scientists, emotional intelligence
is considered in the context of its functionality for predicting theoretically
related behavioral outcomes. The purpose of application of the method is
formation of skills of self-design of a complex process of artistic-musical
interaction, which is realized during artistic-emotional communication with a
work of musical art and during pedagogical interaction aimed at enriching
students’ artistic-emotional experience. The procedure of application of the
method foresees development of pedagogical and creative projects by future
music art teachers. Within the framework of the projects, students made
mental artistic-emotional models of performing piano works and artisticmethodological explications for their implementation. Presentation of the
projects took place during teaching practice.
The effectiveness of the experimental methodology was tested by
performing diagnostic tests at the end of each stage. The final calculation of the
results of the diagnostics has made it possible to reveal the discrepancy
between the indicators of the levels of formation of future musical art
teachers’ artistic-emotional experience in the samples. In particular, it was
found that in the experimental group, the number of respondents who had
reached a high level had increased to 16,67 %, compared to 3,33 % who had
been diagnosed before the experiment began; a sufficient level was found in
53,33 % (compared to 10 % before the beginning); however, the percentage of
average respondents decreased from 36,67 % (initially) to 23,33 % (at the end);
low from 50 % to 6,67 %. The tests used to make identical diagnostics in the
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control group showed significantly less intense growth of indicators at the end
of the experiment, although the results were almost identical in both samples
before the start. Thus, the high level was diagnosed in 10 % (3,33 % before the
beginning); sufficient – in 16,67 % (13,33 % before the beginning); average – in
33,33 (30 % before the beginning); low – in 40 % (53,33 %). Checking the
statistics by Fisher’s criterion confirmed the significance of the discrepancies
between the results of the samples in the value of φ * emp = 3,47, which
testified to the effectiveness of the proposed experimental methodology.
Conclusions. The study substantiates pedagogical conditions that make
up the methodology of designing the piano training of future musical art
teachers with the purpose of gaining artistic-emotional experience. The
following conditions are proposed: stimulation of generation and
differentiation of artistic-aesthetic emotions in music-perceptual and artisticanalytical processes; direction of musical-analytical activity on formation and
systematization of mental representations concerning artistic-emotional
connotations of elements of musical vocabulary; actualization of the
declarative function of artistic emotions in the process of self-projecting of
creative musical-pedagogical activity.
It is found out that implementation of these conditions is provided with
appropriate methodological support, in particular such methods as reflexive
segregation of artistic emotions; emotional verification of artistic-musical
information; synchronization of musical-affective standards; designing artisticemotional projects of piano works; emotional-intellectual design of artisticmusical interaction.
The results of the experiment, verification of which by Fisher test has
shown significance of the indicators growth dynamics due to introduction of
experimental methods of designing future musical art teachers’ piano training
in order to gain artistic-emotional experience, proved its effectiveness.
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АНОТАЦІЯ
Чжоу Є. Педагогічні умови та методи набуттѐ художньо-емоційного досвіду
майбутніми вчителѐми музичного мистецтва.
У статті обґрунтовано педагогічні умови, що складаять експериментальну
методику проюктуваннѐ фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва з метоя набуттѐ ними художньо-емоційного досвіду. У ѐкості таких
умов запропоновано: стимуляваннѐ генерації та диференціації художньоестетичних емоцій у музично-перцептивному та художньо-аналітичному процесах;
спрѐмуваннѐ музично-аналітичної діѐльності на формуваннѐ й систематизація
ментальних уѐвлень про художньо-емоційні конотації елементів музичної лексики;
актуалізаціѐ декларативної функції художніх емоцій у процесі самопроюктуваннѐ
творчої музично-педагогічної діѐльності.
Установлено, що впровадженнѐ зазначених умов доцільно здійснявати
методами: рефлексивної сегрегації художніх емоцій; емоційної верифікації художньомузичної інформації; синхронізації музично-афективних еталонів; складаннѐ
художньо-емоційних проюктів фортепіанних творів; емоційно-інтелектуального
проюктуваннѐ художньо-музичної взаюмодії.
Висвітлено результати експерименту, перевірка ѐких, згідно з критеріюм
Фішера, виѐвила значимість динаміки зростаннѐ показників у експериментальній вибірці
внаслідок упровадженнѐ вищезгаданої методики. Зокрема, отримане емпіричне
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значеннѐ φ * ЕМП = 3,47, ѐке вказую на значущість відмінностей у результатах
експериментальної та контрольної груп, підтвердило ефективність запропонованої
методики проюктуваннѐ фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва з метоя набуттѐ ними художньо-емоційного досвіду.
Ключові слова: художньо-емоційний досвід, майбутні вчителі музичного
мистецтва, педагогічні умови, методи, фортепіанна підготовка, проектуваннѐ,
експеримент.

РЕЗЮМЕ
Чжоу Е. Педагогические условиѐ и методы приобретениѐ художественноэмоционального опыта будущими учителѐми музыкального искусства.
В статье представлено научное обоснование педагогических условий,
составлѐящих экспериментальнуя методику проектированиѐ фортепианной
подготовки будущих учителей музыкального искусства с целья приобретениѐ ими
художественно-эмоционального опыта. Освещен процесс поэтапного внедрениѐ
предложенных педагогических условий. Представлено методическое сопровождение
указанного процесса. Приведены статистические результаты проведенного
экспериментального исследованиѐ по проверке эффективности разработанной
экспериментальной методики.
Ключевые слова: художественно-эмоциональный опыт, будущие учителѐ
музыкального искусства, педагогические условиѐ, методы, фортепианнаѐ
подготовка, проектирование, эксперимент.
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИХ
НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ
У статті здійснено аналіз сучасних наукових досліджень щодо проблеми
співвідношеннѐ фахової та педагогічної підготовки майбутніх учителів
хореографічного мистецтва ѐк цілісної, багаторівневої, різновекторної художньопедагогічної системи, у результаті ѐкого з’ѐсовано, що підготовка майбутніх
учителів хореографічного мистецтва маю біфункціональність та поліфонічний
характер, що полѐгаю у складному діалектичному поюднанні її професійнопедагогічної та фахово-хореографічної складових. Виокремлено основні положеннѐ
представлених у науковому полі мистецької освіти досліджень, ѐкі акцентуять
увагу на необхідності забезпеченнѐ збалансованості професійної підготовки
майбутніх учителів хореографічного мистецтва, посиленнѐ її педагогічної
спрѐмованості, що посідаю клячові позиції у процесі стимуляваннѐ розвитку
професійного інтересу до педагогічної діѐльності у студентів хореографічного фаху.
Ключова слова: професійна підготовка, хореографічне мистецтво,
педагогічна спрѐмованість, професійний інтерес, майбутні учителі хореографії.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку хореографічної освіти
актуалізую питаннѐ підготовка педагога-хореографа нової формації, що
відображаю суспільний попит на вмотивованого на педагогічну професія
вчителѐ-професіонала, ѐкий не лише володію необхідними фаховими й
педагогічними компетенціѐми, а і виѐвлѐю розвинений професійний інтерес
до навчаннѐ і вихованнѐ дітей основам хореографічного мистецтва, маю
сформовану педагогічну позиція щодо художньо-естетичного вихованнѐ
молоді. Підготовка майбутніх учителів хореографічного мистецтва становить
самостійну, цілісну, багаторівневу, різновекторну художньо-педагогічну
систему, що проектую процес професійно-творчого та особистісного
становленнѐ й зростаннѐ фахівцѐ. Аналіз наукової літератури і практичної
діѐльності закладів вищої мистецької освіти вказую на її поліфонічний
характер та біфункціональність, що полѐгаю у складному діалектичному
поюднанні професійно-педагогічної та фахово-хореографічної складових.
Метою статті ю висвітленнѐ результатів аналізу представлених у
науковому полі мистецько-педагогічної освіти досліджень, у ѐких
обґрунтовуютьсѐ необхідність педагогізації професійної підготовки
майбутніх учителів хореографічного мистецтва, узагальняятьсѐ підходи
щодо шлѐхів стимуляваннѐ їх мотиваційної спрѐмованості, ціннісних
оріюнтацій, професійного інтересу до педагогічної діѐльності.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами було
використано такі методи дослідженнѐ: загальнонаукові – аналіз, синтез,
узагальненнѐ; конкретно-наукові – метод термінологічного аналізу, системноструктурний та системно-функціональний аналіз, що дали змогу забезпечити
розкриттѐ сутності досліджуваних педагогічних ѐвищ за допомогоя виѐвленнѐ
та уточненнѐ значень і смислів основоположних понѐть.
Аналіз актуальних досліджень. Наукові розвідки Л. Андрощук,
О. Барабаш, О. Бережної, Т. Благової, Н. Буль, О. Бурлі, Я. Богачової,
О. Бондаренко,
Я. Волкової,
Я. Герасимової,
Н. Добролябової,
Д. Корабельникової,
С. Куценко,
Л. Макарової,
О. Мартиненко,
Т. Мацаренко, Л. Мітакович, В. Никитина, Т. Осипової, О. Палилей,
Г. Полѐкової, Я. Ростовської, Т. Сердяк, І. Спінула, О. Таранцевої,
В. Шеремети, Я. Шмакової, А. Чернишової, Т. Фурманової, М. Яр’ювої та
інших авторів охопляять широкий спектр проблем професійної підготовки
фахівців-хореографів, контрапунктом до чого ю педагогічна складова.
Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ історіографії проблеми
показало наѐвність різних підходів до її продуктивного розв’ѐзаннѐ. Розкриюмо їх евристичні можливості в контексті аналізу існуячого в мистецькій
освіті досвіду підготовки майбутніх учителів хореографічного мистецтва.
Н. Добролябова та О. Школа правомірно акцентуять увагу на
прагненні багатьох студентів-хореографів реалізуватисѐ передусім ѐк
виконавці та відповідно спрѐмовані на фахову хореографічну підготовку,
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формуваннѐ виконавської майстерності, недооціняячи при цьому роль і
значеннѐ власне педагогічної складової професійної компетентності
(Добролябова та Школа, 2018, с. 39).
Л. Мітакович слушно наголошую на специфіці хореографічного
мистецтва, ѐке у вузькому сенсі полѐгаю в руховому (танцявальному)
виглѐді передавати ідейний задум автора твору за допомогоя тіла й
акторської гри. Проте хореографічна освіта передбачаю і оволодіннѐ
студентами педагогічними знаннѐми та вміннѐми, розвиток їх творчих
здібностей та вмінь створявати власний хореографічний продукт. Тому
підготовка педагога-хореографа, на думку автора, повинна відбуватисѐ
інтегрувати педагогіку та мистецтво танця, а професійні завданнѐ
хореографічної освіти диференціяятьсѐ на загальнопедагогічні та
специфічні (Митакович, 2009, с. 185-189).
Т. Сердяк зазначаю, що професіоналізм педагога-хореографа
обумовляютьсѐ широкоя професійноя ерудиціюя й уміннѐм вільно
викладати навчальний матеріал, ураховувати психологічні можливості
учнів, володіти ситуаціюя та демократичністя спілкуваннѐ з вихованцѐми,
мати елегантний зовнішній виглѐд, швидко реагувати на ситуація, бути
спритним, швидко й чітко формулявати конкретні цілі, щоб контролявати
розуміннѐ учнѐми навчального матеріалу. Це, на думку автора, можливо
лише тоді, коли підготовка хореографа у педагогічному закладі вищої
освіти спрѐмована на оволодіннѐ системоя психолого-педагогічних знань
та усвідомленнѐ їх значеннѐ длѐ організації навчального процесу з учнѐми
різних освітніх установ. Підготовка викладача танця у педагогічному
закладі вищої освіти маю забезпечити його кваліфікація в галузі
хореографії й водночас засвоюннѐ сучасних знань з педагогіки відповідно
до його професійної діѐльності (Сердяк, 2011, с. 389).
А. Чернишова професійно-педагогічну підготовку майбутніх учителів
початкових класів до викладаннѐ хореографії розглѐдаю ѐк багатогранний,
цілеспрѐмований
процес
оволодіннѐ
майбутніми
вчителѐми
загальнонауковими,
професійно-педагогічними,
професійнохореографічними знаннѐми та вміннѐми длѐ успішного здійсненнѐ
професійно-педагогічної діѐльності, використаннѐ ѐких спрѐмоване на
естетичне вихованнѐ дітей, оздоровленнѐ підростаячого поколіннѐ,
всебічний розвиток їх особистості та урізноманітненнѐ змісту освіти
(Чернишова, 2017, с. 164).
Я. Шмакова
тлумачить
професійно-педагогічну
спрѐмованість
особистості майбутнього фахівцѐ-хореографа ѐк особистісну характеристику,
що вклячаю професійно-педагогічні ѐкості, художньо-естетичні потреби,
інтереси, ідеали, а також знаннѐ, уміннѐ, навички, ѐкі формуятьсѐ під
впливом професійного середовища й забезпечуять успішність процесу
освоюннѐ педагогічної діѐльності та духовно-моральне становленнѐ
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особистості студентів (Шмакова, 2010, с. 16). Дійсно, це професійне
новоутвореннѐ майбутніх викладачів-хореографів визначаю головні мотиви їх
навчаннѐ в закладах вищої мистецької освіти, позитивно впливаячи на
успішність оволодіннѐ курсом гуманітарних, загальнопрофесійних,
спеціальних дисциплін та відображаю емоційне «позитивне» ставленнѐ
майбутнього викладача-хореографа до своюї професії, стійкий інтерес до неї
та бажаннѐ займатисѐ педагогічноя діѐльністя.
Я. Шамкова переконливо визначаю стадії розвитку професійної
спрѐмованості майбутнього викладача-хореографа: поѐва інтересу до
професії ѐк відображеннѐ потреби до її оволодіннѐ; формуваннѐ стійкого
інтересу до професійної діѐльності та її об’юкту; формуваннѐ потреби в
педагогічній діѐльності й відповідальності за її виконаннѐ; набуттѐ
комплексу професійно значущих ѐкостей особистості, що об’юднуятьсѐ
педагогічноя спрѐмованістя; формуваннѐ цілеспрѐмованості в оволодінні
основами педагогічної майстерності ѐк фундаментом готовності до
здійсненнѐ педагогічної діѐльності.
В. Шеремета, аналізуячи освітньо-кваліфікаційні вимоги підготовки
педагогічних кадрів у галузі хореографічного мистецтва, вважаю, що в
основу логіки і змісту спеціальної підготовки покладено ѐк оволодіннѐ
загальними принципами створеннѐ хореографічного твору, так і
специфічними педагогічними методами, оскільки хореограф ю не тільки
творцем але й учителем. Головним же в підготовці спеціалістівхореографів, на думку автора, ю розкриттѐ індивідуальності, вихованнѐ
хореографа-творцѐ з високим інтелектом, абстрактним і парадоксальним
мисленнѐм, можливостѐми виразу внутрішнього світу через індивідуальну
форму руху, а також оволодіннѐ педагогічними прийомами передачі своїх
ідей та задумів учнѐм (Шеремета, 2011, с. 208-209).
Привертаять увагу також дослідженнѐ, у ѐких розкриваютьсѐ
проблема співвідношеннѐ професійної та фахової компетентності
майбутніх учителів хореографічного мистецтва. У низці досліджень цього
напрѐму
слід
особливо
виокремити
розвідки
О. Бережної,
Д. Корабельникової,
Л. Макарової,
О. Мартиненко,
І. Спінула,
Т. Фурманової, М. Яр’ювої та ін. Так, І. Спінул підкресляю, що процес
підготовки вчителѐ хореографії необхідно спрѐмовувати на формуваннѐ
особистості фахівцѐ нового поколіннѐ, ѐкий маю поюднувати в собі високий
професіоналізм фахівцѐ-хореографа, педагога-вихователѐ та менеджера;
добре оріюнтуватисѐ в психології вихованців; володіти мистецтвом
керівництва хореографічним колективом (Спінул, 2011, с. 272). Автор
розглѐдаю професійну компетентність майбутнього вчителѐ хореографії ѐк
інтегроване утвореннѐ в цілісній професійній структурі особистості
студента, що ю одним із проѐвів його професійного розвитку та професійнопедагогічної культури, показником сформованості професійно необхідних
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ѐкостей і характеристик на засадах системи психолого-педагогічних та
фахових знань, умінь і навичок, досвіду емоційно-ціннісного ставленнѐ до
ѐвищ хореографічного мистецтва відповідно до суспільних вимог та
цінностей, що зумовляять необхідний рівень готовності до здійсненнѐ
хореографічно-педагогічної діѐльності, забезпечуять високий рівень
самоорганізації та професійної самореалізації (Спінул, 2011, с. 275).
О. Мартиненко визначаю професійну компетентність учителѐ
хореографії властивістя особистості, що виѐвлѐютьсѐ в здатності до
педагогічної, виконавської та балетмейстерської діѐльності та вклячаю
професійно-педагогічні ѐкості, художньо-естетичні потреби, інтереси,
знаннѐ, уміннѐ та навички, ѐкі формуятьсѐ під впливом професійного
середовища і сприѐять успішності процесу засвоюннѐ теорії, методики та
практики
педагогіко-хореографічної
діѐльності,
духовно-творчому
становлення особистості майбутнього фахівцѐ (Мартиненко, 2015, с. 10).
М. Яр’юва та Л. Макарова професійну компетентність викладачахореографа визначаять ѐк інтегративну властивість особистості, що відбиваю
юдність теоретичної, практичної й морально-психологічної готовності
педагога до професійної діѐльності та містить сукупність психологопедагогічних, методичних і спеціально-предметних знань, виконавських
умінь, особистісних характеристик, що забезпечуять ефективну педагогічну
діѐльність. Сутність розвитку професійної компетентності педагогахореографа, на думку авторів, полѐгаю в освоюнні особистістя професійних
ролей (викладача, вихователѐ, виконавцѐ) на основі поглибленнѐ знань,
умінь, розвитку професійної мотивації длѐ забезпеченнѐ творчої
самореалізації у професійній діѐльності (Ярьева та Макарова, 2011, с. 109).
Т. Фурманова вважаю, що одним із засобів формуваннѐ професійних
компетентностей майбутніх учителів хореографії ю впровадженнѐ
міжпредметних зв’ѐзків. У широкому сенсі автор розглѐдаю
міждисциплінарні зв’ѐзки ѐк принцип дидактики, що сприѐю координації,
систематизації навчального матеріалу, формую у майбутніх фахівців
загальнонаукові або загальнопредметні знаннѐ, навички та засоби їх
отриманнѐ в різних видах діѐльності. У вузькому (предметному) сенсі – це
принцип дидактики, ѐкий виконую інтегративну та диференційовану
функції в процесі викладаннѐ окремого предмета та виступаю засобом
поюднаннѐ знань у цілісну систему, що сприѐю розширення межі цього
предмета без втрати його ѐкісних особливостей (Фурманова, 2016, с. 141).
На думку Д. Корабельникової, фахова компетентність учителѐ
хореографії – це здатність до освітньої діѐльності на основі сформованих
хореографічних, виконавських та педагогічних знань, умінь та навичок,
досвіду емоційно-ціннісного ставленнѐ до ѐвищ хореографічного
мистецтва відповідно до суспільних вимог та цінностей. Структура фахової
компетентності майбутнього вчителѐ-хореографа складаютьсѐ з трьох
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компонентів:
когнітивного
(фахові
знаннѐ),
практично-творчого
(хореографічні та педагогічні вміннѐ), ціннісно-оріюнтаційного (ціннісні
оріюнтації особистості у професійній сфері), ѐкі забезпечуять успіх
педагогічної діѐльності (Корабельникова, 2010, с. 118-121).
Звужуячи проблему дослідженнѐ у сферу педагогічної творчості та
педагогічної діѐльності, наведемо найбільш переконливі, на нашу думку,
дослідженнѐ з цього питаннѐ Г. Полѐкової, Я. Богачової та ін. Так,
Г. Полѐкова, спираячись на загальноприйнѐті в педагогічній науці критерії,
пропоную такий підхід до аналізу творчої педагогічної діѐльності вчителѐ
хореографії: сумісність у процесі спілкуваннѐ педагога з учнѐми ґрунтуютьсѐ
на принципах взаюмної доброзичливості, принциповості й відповідальності;
розробка принципово нових підходів до навчаннѐ хореографії, вихованнѐ і
розвитку учнів у процесі занѐть хореографіюя; раціоналізаціѐ та модернізаціѐ
змісту, форм, методів та засобів навчально-виховного процесу у світлі
реформуваннѐ освіти, зокрема з метоя розвитку творчих можливостей учнів,
їх талантів та обдарованості; комплексне і варіантне використаннѐ у
професійній діѐльності всіюї сукупності теоретичних знань і практичних
навичок; баченнѐ нової проблеми в зовнішню знайомій ситуації, знаходженнѐ
варіантних шлѐхів її вирішеннѐ (особливо в постановочній роботі);
проведеннѐ систематичного самоаналізу професійної діѐльності, науководослідної роботи по творчому узагальнення власного досвіду й досвіду своїх
колег (ѐк у навчальній роботі, так і у концертно-конкурсній діѐльності);
володіннѐ формами і методами управліннѐ творчоя навчальноя діѐльністя
учнів з метоя розвитку їх творчих можливостей; реалізаціѐ на практиці
принципів педагогіки співробітництва (особливо під час репетиційної та
концертної діѐльності); оригінальне конструяваннѐ навчально-виховного
процесу, що виражаютьсѐ у власних хореографічних постановках (Полѐкова,
2008, с. 55-59).
Я. Богачова, досліджуячи проблему формуваннѐ професійної
готовності педагога-хореографа до практичної (педагогічної) діѐльності,
характеризую її специфіку, ѐка полѐгаю у творчому характері вирішеннѐ
практичних завдань і переважному значенні коригувальних можливостей
мистецтва танця в розширенні гуманістичного характеру взаюмодії,
толерантності в поюднанні з професійноя компетентністя, сукупністя
психолого-педагогічних знань і особистісних ѐкостей (Богачова, 2007, с. 12).
Натомість О. Барабаш, Т. Благова, Н. Буль, О. Бурлѐ, С. Куценко та ін.,
сконцентрувалисѐ на дослідженні проблематиці педагогічної майстерності
майбутніх учителів хореографічного мистецтва. У дослідженні О. Бурлѐ
запропоновано визначеннѐ понѐттѐ педагогічної майстерності ѐк комплексу
професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, необхідних хореографу, щоб
ефективно застосовувати обрані ним методи педагогічного впливу ѐк на
окрему особистість, так і на дитѐчий колектив в цілому (Бурлѐ, 2004, с. 5).
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Розглѐдаячи процес формуваннѐ педагогічної майстерності керівника
дитѐчого хореографічного об’юднаннѐ, автор наголошую на тому, що
ефективність цього процесу обумовляютьсѐ теоретично обґрунтованим
змістом професійно необхідних педагогічних ѐкостей, що відбиваять мету,
завданнѐ і зміст позашкільної художньо-естетичної роботи з дітьми.
Дослідник підкресляю, що рівень педагогічної майстерності визначаютьсѐ
рівнозначним володіннѐм основних видів професійної діѐльності керівника:
управліннѐ, навчаннѐ, вихованнѐ та творчій діѐльності (Бурлѐ, 2004, с. 13).
Майстерність хореографа Н. Буль характеризую ѐк високий рівень
педагогічної діѐльності, важливим фактором ѐкого ю передумови, що
сприѐять досѐгнення високого рівнѐ ціюї роботи: це, перш за все, порѐд із
покликаннѐм педагога – ѐскраво виражене позитивне ставленнѐ до учнів.
Зовнішньо майстерність хореографа проѐвлѐютьсѐ у вирішенні різноманітних
педагогічних завдань, високому рівні організації навчально-виховного
процесу. Автор робить висновки, що педагогічна майстерність хореографа –
це структурне утвореннѐ з численними елементами, багатопланове,
багатоаспектне, поліфункціональне ѐвище в педагогічній діѐльності.
Відповідаячи вимогам сьогоденнѐ, педагогічна майстерність хореографа ю
системоутворявальним фактором професійної підготовки майбутніх учителів
до практичної діѐльності (Буль, 2010).
О. Барабаш вважаю що сутність педагогічної майстерності полѐгаю в
особистості вчителѐ, його позиції, здатності виѐвлѐти творчу ініціативу, умінні
реалізовувати свої фахові уміннѐ та здібності в ролі постановникабалетмейстера,
володіти
такими
професійними
ѐкостѐми,
ѐк
комунікативність, педагогічна інтуїціѐ, самовладаннѐ, педагогічний оптимізм
(Барабаш, 2012, с. 7). Складовоя педагогічної майстерності вчителѐ
хореографії, на думку автора, ю педагогічна техніка, ѐка, насамперед, ѐвлѐю
собоя групу вмінь педагога керувати своюя поведінкоя (Барабаш, 2012, с. 8).
О. Барабаш підкресляю що педагогічна майстерність необхідна майбутньому
вчителеві хореографії длѐ забезпеченнѐ високого рівнѐ освіченості (знаннѐ
історії хореографічного мистецтва, теорії та практики викладаннѐ класичного,
народно-сценічного, сучасного, бального танців, постановка хореографічних
номерів), вихованості та розвитку учнів (індивідуальний підхід до кожної
особистості), постійного руху до самовдосконаленнѐ (опануваннѐ новими
сучасними танцявальними стилѐми, ознайомленнѐ з методичними
розробками тощо) (Барабаш, 2012, с. 9).
С. Куценко, скеровуячи свої дослідженнѐ в русло проблем педагогічної
майстерності вчителѐ хореографії, називаю такі її компоненти: професійна
компетентність (наѐвність загальних психолого-педагогічних знань,
принципів, форм, методів навчаннѐ й вихованнѐ); здатність до ѐкісного
підбору навчального матеріалу (рівень майстерності володіннѐ ним,
технологіѐми його подачі, комунікабельність, об’юктивність, педагогічна
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взаюмодіѐ, передбаченнѐ, педагогічна позиціѐ); особисті ѐкості (світоглѐд,
моральна вихованість, широкий кругозір та ерудиціѐ, духовна культура,
оптимізм, емоційний самоконтроль, витримка); педагогічна техніка (міміка,
жести, мовленнѐ, спілкуваннѐ, емоційний контроль, артистичність);
педагогічний такт (уміннѐ висловляватисѐ прийнѐтним тоном, повага й
вимогливість, стиль спілкуваннѐ з учнѐми, колегами); педагогічна творчість
(уміннѐ швидко й ефективно підбирати та застосовувати в освітньому процесі
різноманітні форми, засоби й методи педагогічного впливу на учнѐ з
оріюнтаціюя на результат творчого рівнѐ); гуманістична спрѐмованість
(визначальна характеристика майстерності педагога); культура спілкуваннѐ та
педагогічні здібності (Куценко, 2015, с. 115-116).
Т. Благова розглѐдаю педагогічну майстерність майбутніх учителівхореографів на тлі педагогічної практики, оскільки вважаю цей компонент
важливим у процесі фахової практичної підготовки з точки зору його
основного призначеннѐ – формуваннѐ у студентів умінь застосовувати в
педагогічній діѐльності науково-теоретичні знаннѐ, здобуті при вивченні
загальнопедагогічних і спеціальних фахових дисциплін (Благова, 2010, с. 245).
Окремі аспекти формуваннѐ професійної компетентності хореографів
розглѐдаять у своїх працѐх Л. Андрощук, О. Бережна, Я. Герасимова,
А. Бондаренко, Т. Мацаренко, В. Никитин, Т. Осипова, О. Палилей,
Я. Ростовська, Т. Сердяк, О. Таранцева та ін.
Важливоя характеристикоя майбутніх педагогів-хореографів, за
твердженнѐм Т. Мацаренко, ю педагогічна установка, а саме створеннѐ
внутрішньої налаштованості на здійсненнѐ педагогічної діѐльності.
Педагогічну установку автор бачить у взаюмозв’ѐзку із установкоя на
саморозвиток. Чим вище сформована установка на саморозвиток,
зауважую автор, тим сильніше виражена спрѐмованість хореографів на
педагогічну діѐльність, відбуваютьсѐ формуваннѐ адекватної оцінки
лядиноя своїх можливостей. Принагідно автор підкресляю, що
педагогічна діѐльність даю педагогам-хореографам можливість розвитку
тих здібностей, ѐкі не отримували реалізації в сценічній діѐльності:
вкляченнѐ в дослідницьку діѐльність (розвиток пізнавальних, аналітичних
здібностей, пам’ѐті, мови); управліннѐ колективом (організаторські
здібності); свобода вибору (Мацаренко, 2014).
Т. Сердяк у своюму дослідженні доводить актуальність проблеми
формуваннѐ художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії
ѐк необхідного компонента їх професійної підготовки в педагогічному
закладі вищої освіти шлѐхом досѐгненнѐ системності хореографічних та
професійно-педагогічних знань студентів засобами мультимедійного і
аудіовізуального навчаннѐ, синтетичної драматизації та опорнометодичних карт постановчої роботи (Сердяк, 2009, с. 5).
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Я. Ростовська, розроблѐячи тематику формуваннѐ педагогічних
переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної
підготовки, окресляю сутність цього понѐттѐ ѐк сукупність знань і уѐвлень про
ѐвища педагогічної дійсності, ѐкі усвідомляятьсѐ вчителем ѐк істинні та
зумовляять його діѐльно-вольову поведінку. Автор вважаю, що педагогічні
переконаннѐ - це складне особистісне утвореннѐ, ѐке характеризуютьсѐ
позитивним ставленнѐм до педагогічної діѐльності, установкоя та готовністя
до вчительської праці, стійким способом поведінки; визначаютьсѐ рівнем
розвитку педагогічних знань і формуютьсѐ на основі суспільного досвіду та
усвідомленнѐ значущості мети професійної діѐльності (Ростовська, 2005, с. 78). Дослідницѐ виділѐю педагогічні переконаннѐ методологічного та
методичного рівнів. Педагогічні переконаннѐ методологічного рівнѐ
ґрунтуятьсѐ, насамперед, на знаннѐх щодо закономірностей художнього
пізнаннѐ дійсності, природи мистецтва, його ролі у формуванні особистості;
особливостей сприйманнѐ художніх творів, їх створеннѐ і виконаннѐ тощо.
Педагогічні переконаннѐ методичного рівнѐ визначаятьсѐ теоретичними
аспектами навчаннѐ музики і хореографії і ґрунтуятьсѐ на взаюмозв’ѐзку
художньо-теоретичних знань з безпосередньоя практичноя діѐльністя
вчителѐ (Ростовська, 2005, с. 14).
На переконаннѐ Т. Осипової, у системі підготовки майбутнього
педагога-хореографа увага повинна зосереджуватисѐ на розвиткові вмінь
педагогічного управліннѐ, оскільки провідним видом його діѐльності
виступаю управлінська діѐльність ѐк культурологічний процес, що
передбачаю залученнѐ до культури управлінської діѐльності через
осмисленнѐ і прийнѐттѐ особистістя цінностей сучасної системи освіти, ѐк
процес оволодіннѐ теоретичними знаннѐми і практичними вміннѐми
педагогічного управліннѐ (Осипова, 2014, с. 11).
Під підготовкоя майбутніх педагогів-хореографів до управліннѐ
творчим колективом Т. Осипова розумію цілеспрѐмований процес передачі
знань, умінь, навичок з вирішеннѐ професійних, управлінських завдань;
досвіду креативної діѐльності, емоційно-ціннісне ставленнѐ до дійсності і до
себе. Готовність педагога-хореографа до управліннѐ творчим колективом, за
твердженнѐм автора, – це сукупність управлінських знань, умінь, професійно
значущих ѐкостей, ціннісних оріюнтацій, що забезпечуять продуктивне
педагогічне керівництво репетиційноя, виконавськоя і постановочноя
взаюмодіюя учасників творчого колективу (Осипова, 2014, с. 22).
З’ѐсовуячи шлѐхи формуваннѐ фахових умінь майбутніх учителів
хореографії засобами українського народного танця, О. Таранцева
диференціяю психолого-педагогічні та хореографічні фахові уміннѐ, ѐкими
повинні оволодіти майбутні вчителі длѐ здійсненнѐ ефективної
професійної діѐльності: володіннѐ методикоя виконаннѐ хореографічних
композицій та власним стилем виконаннѐ; проведеннѐ уроків українського
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народно-сценічного танця та створення хореографічних танцявальних
композицій; організаціѐ міжособистісних контактів і педагогічної взаюмодії
у процесі створеннѐ дитѐчого хореографічного колективу; постановка
українських народно-сценічних танців длѐ організації позакласної роботи.
Автор слушно зауважую, що ці вміннѐ сприѐять педагогічній пошуковоперетворявальній діѐльності, результатом ѐкої ю подальший професійний
розвиток та саморозвиток учителѐ (Таранцева, 2002, с. 12).
Проблемоя досліджень Л. Андрощук ю індивідуальний стиль
діѐльності вчителѐ хореографії, ѐкий, за висновками автора, відображаю
рівень його творчого самовираженнѐ та професіоналізму в педагогічній
роботі, забезпечую ефективну суб’юкт-суб’юктну взаюмодія педагога з
учнѐми в навчальному процесі, результатом ѐкої ю формуваннѐ творчої
індивідуальності школѐра. На думку Л. Андрощук, індивідуальний стиль
діѐльності вчителѐ хореографії – це модель діѐльності, ѐка базуютьсѐ на
сукупності різнорівневих властивостей індивідуальності та забезпечую
активне становленнѐ лядини в суспільстві на засадах самоактуалізації,
творчої самореалізації, суспільної діѐльності в межах особистісного
креативного вибору (Андрощук, 2013).
Вартим уваги ю дослідженнѐ Я. Герасимової, де розглѐдаютьсѐ
проблема розвитку педагогічних ѐкостей хореографів у процесі
професійної підготовки, головними передумовами розв’ѐзаннѐ ѐкої ю
розуміннѐ сутності професії педагога, наѐвність ѐкостей (здібностей), ѐкі
допомагаять стати педагогом професіоналом, проѐв інтересу до професії,
професійно-педагогічна спрѐмованість, моральні шуканнѐ особистості
тощо. До педагогічних ѐкостей особистості студента-хореографа, на думку
автора, належать такі, ѐк: відповідальність, прагненнѐ до нового,
компетентність, висока внутрішнѐ мотиваціѐ до формуваннѐ професійної
майстерності (Герасимова, 2007, с. 15).
В. Нікітин, розкриваячи тему професійно-педагогічної підготовки
балетмейстера, окресляю основні педагогічні функції балетмейстера, ѐкі
він розрізнѐю в залежності від специфіки професійної діѐльності – в
аматорському або професійному мистецтві. В аматорському мистецтві
педагогічна діѐльність проѐвлѐютьсѐ в освітній, виховній та розвиваячій
функції. У професійному мистецтві більш важливими стаять функції, ѐкі
більшоя міроя відображаять комунікативний і конструявальний види
діѐльності, а саме: освітнѐ (загальна характеристика творчого процесу),
аналітична (поѐсненнѐ внутрішнього змісту і зовнішніх проѐвів процесу
створеннѐ хореографічного твору), прогностична (передбаченнѐ тенденцій
подальшого розвитку), управлінська (визначеннѐ рекомендацій длѐ
подальшого функціонуваннѐ процесу презентації хореографічного твору і
здійсненнѐ керівництва ним) (Никитин, 2007, с. 31).
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О. Бережнаѐ наголошую на важливості вивченнѐ предметів
психолого-педагогічного циклу у процесі підготовки фахівцѐ-хореографа.
Автор підкресляю, що оскільки фахівець-хореограф у своїй діѐльності
виступаю також у ролі педагога, то доречно зверненнѐ до сутності
педагогічної творчості, ѐка ю клячовим елементом професійної творчості.
Рішеннѐ проблеми розвитку основ професійної творчості майбутніх
хореографів О. Бережна пов’ѐзую з науковим обґрунтуваннѐм понѐттѐ
«професійна творчість» ѐк ѐкості педагогічної діѐльності, що забезпечую
готовність особистості до творчого вирішеннѐ проблем, пов’ѐзаних із
проектуваннѐм і передбаченнѐм результатів діѐльності танцівників,
постановки танця. Автор робить висновки, що професійна творчість
забезпечую розвиток компетентності хореографа в спеціальних знаннѐх,
пов’ѐзаних із хореографіюя ѐк видом мистецтва і творчої діѐльності, а
також у педагогічних компетенціѐх, що дозволѐять управлѐти
танцявальним колективом, формувати соціальну позиція його учасників
(поглѐди, переконаннѐ, ціннісні оріюнтації) (Бережнаѐ, 2008, с. 22).
Подібної думки дотримуятьсѐ О. Палилей та А. Бондаренко, ѐкі
вважаять, що рішеннѐ важливої проблеми вдосконаленнѐ психологопедагогічної підготовки педагога-хореографа знаходитьсѐ в руслі актуалізації
форми і змісту циклу дисциплін психолого-педагогічного спрѐмуваннѐ, що
маю важливе значеннѐ в розробці моделі оцінки знань, умінь майбутніх
педагогів-хореографів. Автори наголошуять на тому, що підготовка педагогівхореографів повинна здійсняватисѐ на основі тісного взаюмозв’ѐзку змісту
дисциплін педагогічного та професійного циклів з урахуваннѐм
компетентнісного підходу (Палилей та Бондаренко, 2017, с. 214-215).
О. Бережна бачить розвиток творчих компетентностей хореографа
шлѐхом упровадженнѐ спеціальних знань, пов’ѐзаних із хореографіюя ѐк
видом мистецтва і творчої діѐльності, а також психолого-педагогічних
знань, що дозволѐю формувати у студентів творчість і здатність керувати
колективом танцяристів, соціальну позиція учасників танцявального
співтовариства (поглѐди, переконаннѐ, ціннісні оріюнтації). Студент, ѐкий
прагне до професійної творчості, здатний на пошук і реалізація власних
шлѐхів та методів керівництва колективом, перетвореннѐ типових
педагогічних ситуацій в творчі тощо (Бережнаѐ, 2008, с. 9).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, аналіз
вагомого за результатами теоретичного й методичного доробку
педагогічної науки дозволѐю стверджувати, що увага дослідників
зазначеної проблеми спрѐмовуютьсѐ на пошук діювих шлѐхів посиленнѐ
педагогічної складової професійної підготовки майбутніх учителів
хореографічного мистецтва. Дослідженнѐ також показало, що длѐ
підготовки педагога-хореографа нового поколіннѐ, універсального
танцяриста, дослідника і творцѐ, необхідне інноваційне ставленнѐ до
320

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 9 (93)

процесу професійної підготовки, де її педагогічна складова посідаю клячові
позиції. У цьому контексті одніюя з перспективних напрѐмів наукових
розвідок вважаюмо формуваннѐ професійного інтересу майбутніх учителів
хореографічного мистецтва до педагогічної діѐльності.
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РЕЗЮМЕ
Яо Пейчань. Проблема педагогической направленности профессиональной
подготовки будущих учителей хореографического искусства в современных научных
исследованиѐх.
В статье предпринѐто анализ современных научных исследований
касательно проблемы соотношениѐ специальной и педагогической подготовки
будущих учителей хореографического искусства как целостной, многоуровневой,
разновекторной художественно-педагогической системы, в результате которого
выѐвлено, что подготовка будущих учителей хореографического искусства имеет
бифункциональность и полифонический характер, что характеризует сложное
диалектическое единство ее профессионально-педагогической и специальнохореографической составлѐящих. Выделено основные положениѐ представленных в
научном поле художественного образованиѐ исследований, в которых
акцентируетсѐ внимание на необходимости обеспечениѐ сбалансированности
профессиональной подготовки будущих учителей хореографического искусства,
усилениѐ ее педагогической направленности, что определѐет клячевые позиции в
стимулировании процесса развитиѐ профессионального интереса к педагогической
деѐтельности у студентов хореографических специальностей.
Ключевая слова: профессиональнаѐ подготовка, хореографическое искусство,
педагогическаѐ направленность, профессиональный интерес, будущие учителѐ
хореографии.

SUMMARY
Yao Peishan. Contemporary scientific studies of the issues of pedagogical focus of the
professional training of future teachers of choreographic art.
The article represents the analysis of the contemporary scientific research of the
issues of estimation of the correlations of special and pedagogical trainings of the future
teachers of choreographic art as the integral, multi-level and multi-oriented artistic and
pedagogical system that witnesses the bifunctional and polyphonic nature of training of
future teachers of choreographic art and implies complex dialectical integrity of its
professional and pedagogical as well as specific choreographic parts. The article highlights
the key results of available artistic education scientific research which stresses on the
necessity of providing balanced professional training of future teachers of choreographic art
and focusing on its pedagogical aspect, that defines the crucial function of the latter for
promotion stable profession interest on pedagogical practices for the students of
choreographic studies.
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By using overall scientific and specific scientific research methods of analysis,
synthesis, generalization, methods of terminological, systematic structural and systematic
functional analysis, the author has reached and presents her individual multiple
interpretations of the key elements of pedagogical phenomena under investigation and also
discovered and developed the meanings and senses of the core terms.
The results of analysis of theoretical and methodological accomplishments of
pedagogical science witnessed the growing interest of researchers on finding the efficient
methods of strengthening pedagogical elements of professional education of future teachers
of choreographic art. To this respect, the task of forming professional interest to pedagogical
activities in future teachers of choreographic arts may be considered as one of important
issues for future scientific studies.
Key words: vocational (professional) training, choreographic art, pedagogical focus,
professional interest, future teachers.
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