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ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
У статті схарактеризовано змістові засади патріотичного вихованнѐ школѐрів
у Республіці Польща. Показано, що патріотичне вихованнѐ здійсняютьсѐ під час уроків
історії, суспільствознавства, краюзнавства, польської мови, виховних годин. Окреслено
форми патріотичного вихованнѐ в польських школах, а саме: участь у різноманітних
конкурсах і змаганнѐх історико-патріотичного та туристично-краюзнавчого
спрѐмуваннѐ; подорожі й екскурсії до визначних місць країни; зустрічі з видатними
особистостѐми; участь у роботі громадських організацій (організаціѐ патріотичних
акцій, виставок, урочистостей); ознайомленнѐ з діѐльністя державних інституцій та
органів місцевого самоврѐдуваннѐ тощо.
Ключові слова: патріотизм, патріотичне вихованнѐ, школѐрі, Республіка
Польща.

Постановка проблеми. В умовах загостреннѐ економічної,
соціальної, духовної та культурної кризи актуалізуютьсѐ проблема
патріотичного вихованнѐ дітей та молоді, оскільки патріотизм, ѐк моральна
цінність і сукупність соціально-політичних відносин, ю потужним засобом і
необхідноя умовоя длѐ захисту національних інтересів, відродженнѐ та
зміцненнѐ української нації. Необхідність цілеспрѐмованої державної
політики у сфері національно-патріотичного вихованнѐ молоді обумовлена
потребоя консолідації всього українського суспільства длѐ подоланнѐ
викликів, що постали перед країноя, що підтверджуютьсѐ положеннѐми,
сформульованими в низці державних документів: Законах України «Про
освіту» (2017), «Про повну загальну середня освіту» (2020); Концепції
«Нова українська школа» (2016), Концепції національно-патріотичного
вихованнѐ в системі освіти України (2019), Указі президента «Про Стратегія
національно-патріотичного вихованнѐ» (2019) тощо.
Головним завданнѐм закладів освіти, сформульованим в означених
документах, визначено вихованнѐ дітей у дусі патріотизму, глибокого
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розуміннѐ історії свого народу, національної ідентичності, самобутності,
насамперед через створеннѐ відповідного виховного середовища. На нашу
думку, розв’ѐзаннѐ окресленого завданнѐ передбачаю вивченнѐ позитивного
педагогічного досвіду, зокрема й зарубіжного. У цьому контексті вартим
уваги ю досвід Республіки Польща, де патріотичне вихованнѐ ѐвлѐю собоя
комплексну цілеспрѐмовану діѐльність, побудовану на сучасних досѐгненнѐх
теорії потреб, теорії цінностей і теорії особистості.
Аналіз актуальних досліджень. Зважаячи на своя актуальність,
проблема патріотичного вихованнѐ дітей та молоді привертаю увагу багатьох
учених. Різні аспекти патріотичного вихованнѐ в Республіці Польща стали
предметом наукового інтересу низки українських та польських дослідників, а
саме: патріотичне вихованнѐ студентської молоді в українських і польських
закладах вищої освіти (В. Герасимчук); національно-патріотичне вихованнѐ
громадських організацій Республіки Польща (В. Белан); національнопатріотичне вихованнѐ школѐрів у країнах східної Європи (Н. Вишнівська);
державно-патріотичне вихованнѐ у період Другої Речі Посполитої (1918 –
1939 рр.) (Л. Солѐрчик); закордонний досвід патріотичного вихованнѐ
(Ю. Афанасьюва); історична політика Польщі у ХХІ ст. (Ю. Толмачова та
К. Кузіна); свідомість і історична пам’ѐть в процесі патріотичного вихованнѐ
(Е. Осевська); досвід громадѐнського вихованнѐ країн ЄС в Україні
(І. Дзябенко); регіональна і патріотична освіта в багатокультурних умовах
(А. Стюпнік та П. Мазур) та ін.
Мета статті – схарактеризувати змістові засади патріотичного
вихованнѐ школѐрів у Республіці Польща.
Методи дослідження. Досѐгненнѐ мети передбачало застосуваннѐ
низки методів: загальнонаукових – аналіз, синтез, абстрагуваннѐ й
узагальненнѐ, що уможливили вивченнѐ стану патріотичного вихованнѐ в
Республіці Польща; конкретно-наукові – метод термінологічного аналізу,
що забезпечив аналіз проблеми патріотичного вихованнѐ в педагогічній
теорії; структурно-логічний аналіз – дозволив окреслити засоби
патріотичного вихованнѐ польських школѐрів.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти безпосередньо до
характеристики змістових засад патріотичного вихованнѐ школѐрів у
Республіці Польща, вважаюмо за доцільне розкрити сутність базових понѐть
даної наукової розвідки – «патріотизм» і «патріотичне вихованнѐ».
Будучи складним багатогранним ѐвищем і одніюя з найважливіших
та найбільш значущих цінностей, патріотизм поюдную в собі соціальні,
політичні, духовні, культурні, історичні та багато інших компонентів,
проѐвлѐячись, у першу чергу, емоційно-піднесеним ставленнѐм до
Батьківщини. Патріотизм ю важливоя складовоя духовного багатства
особистості, що характеризую високий рівень її соціальної значущості.

4

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

Згідно з визначеннѐм, поданим в Українському педагогічному
словнику, патріотизм ѐвлѐю собоя «одне з найглибших громадѐнських
почуттів, змістом ѐкого ю лябов до Батьківщини, відданість своюму народові,
гордість за надбаннѐ національної культури. Патріотизм виѐвлѐютьсѐ в
практичній діѐльності, спрѐмованій на всебічний розвиток своюї країни, захист
її інтересів. Вихованнѐ патріотизму – важлива складова виховної діѐльності
школи. У процесі вивченнѐ різних навчальних предметів в учнів формуятьсѐ
патріотичні поглѐди і переконаннѐ» (Гончаренко, 1997, с. 249).
В енциклопедії освіти патріотизм трактуютьсѐ ѐк «суспільний
моральний принцип діѐльного ставленнѐ до свого народу, що
віддзеркаляю національну гордість і лябов до вітчизни, громадѐнську
відповідальність за її доля, а також емоційне підпорѐдкуваннѐ особистістя
свого життѐ спільним національним інтересам і виѐвлѐютьсѐ в готовності
служити Батьківщині й захищати її від ворогів» (Кремень, 2008, с. 356).
У Законі Республіки Польща «Про систему освіти» від 1 вереснѐ 1991
року наголошено, що патріотичне вихованнѐ сприѐю розвиткові в молоді
почуттѐ відповідальності, лябові до Батьківщини, і поваги до культурної
спадщини країни, за одночасної відкритості й шанобливого ставленнѐ до
культурних цінностей Європи та світу. Відповідно до статті 4 даного Закону,
за формуваннѐ основ патріотичного вихованнѐ в підростаячого поколіннѐ
відповідаю сім’ѐ ѐк основний суспільний осередок, школа, різноманітні
громадські й релігійні організації, та осередки суспільної комунікації.
Слід зауважити, що головними завданнѐми патріотичного вихованнѐ
школѐрів у Республіці Польща визначено формуваннѐ позитивного
емоційного ставленнѐ до рідної країни, розвиток позитивної соціальної
поведінки та рис характеру полѐка-патріота. На думку польських дослідників,
вихованнѐ патріотизму вимагаю наѐвності фундаментальних знань про
минуле власної батьківщини, що актуалізую проблему національної пам’ѐті.
У польських наукових розвідках ХХ ст. патріотом вважаласѐ лядина, ѐка
щиро лябить своя країну й емоційно пов’ѐзана з нея (Jundziłł, 1969, c. 9). На
думку С. Оссовського, «патріотизм виростаю з емоційного почуттѐ» й поширяютьсѐ на рідну земля, народ, його історія, мову, духовне й матеріальне
багатство, спадщину предків і доля майбутніх поколінь», ѐкі можуть бути
пов’ѐзані з концепціюя «малої батьківщини», або місцѐ народженнѐ,
дитинства, розвитку побаченого в пейзажах і символічних елементах
простору (архітектура, природа, мистецтво) (Ossowski, 1984, с. 17-18).
Сучасний науковий дискурс усе частіше акцентую на повсѐкденному
характері патріотизму. За твердженнѐм польських учених А. Стюпніка та
П. Мазура, патріотизм маю бути постійним, базуватисѐ на принципі холізму,
відбиватисѐ в різних (зокрема й побутових) відносинах лядини зі своюя
Батьківщиноя. На думку дослідників, «патріотизм повинен мати не лише
історичні конотації, але й перспективні. Історичний дискурс не повинен бути
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юдиним джерелом символів, метафор і готових формул, що становлѐть
ідеологічну цінність визначеннѐ патріотизму. Патріотизм не може бути просто
«клопітким зобов’ѐзаннѐм». Швидше, він повинен стати натхненником длѐ
побудови особистої кар’юри й досѐгненнѐ успіху в житті. Усе свідчить про те,
що часи одніюї моделі патріотизму (заснованого, наприклад, на ідеї
національної вірності) також минули. Сьогодні молодь вимагаю права на
власну патріотичну чуйність. Ми повинні поставитисѐ до цього з розуміннѐм,
адже це, зрештоя, самовіддана й неповторна лябов. Патріотизм
знаходитьсѐ «всередині нас» і не може існувати ніде, крім нашого розуму. Це
соціальна емоціѐ, тому вона не здатна функціонувати поза реальним,
динамічно перетворяваним світом» (Stępnik & Mazur, 2010).
Т. Яніцка-Панек (Janicka-Panek, 2017) також наголошую на
повсѐкденному характері патріотичного вихованнѐ, що починаютьсѐ в сім’ї та
супроводжую дитину в дитѐчому садку, школі й подальшому житті.
Дослідницѐ вважаю, що саме в сім’ї слід виховувати повагу до національних
символів, до малої та великої Батьківщини. Позитивний приклад батьків
забезпечую дитину моделѐми поводженнѐ з національними символами.
Наслідуваннѐ поведінки батька або матері вчить дитину поважати польський
національний герб чи національний гімн. Адже саме національні символи, на
думку вченої, ю ланкоя між історіюя нації, її сьогоденнѐм та майбутнім.
Отже, починаячись у сім’ї, патріотичне вихованнѐ дитини
продовжуютьсѐ в школі, де з початкової ланки польські школѐрі набуваять
громадѐнських умінь, засвояять установки й поведінкові моделі. У кожній
школі розроблено програму патріотичного вихованнѐ, у межах ѐкої цілі
навчаннѐ сформульовані окремо длѐ кожного етапу навчаннѐ.
Так, наприклад, програма патріотичного вихованнѐ длѐ початкових
шкіл м. Катовиці на першому етапі навчаннѐ передбачаю формуваннѐ в учнів
почуттѐ приналежності до шкільної громади, місцевого середовища, регіону,
країни. Найважливішим завданнѐм школи в цьому контексті ю наданнѐ учнѐм
можливості усвідомити цінність сім’ї, місцевого оточеннѐ та Батьківщини в
житті кожної лядини, а також власні зобов’ѐзаннѐ перед цими громадами.
Починаячи з другого етапу навчаннѐ, патріотичне та громадѐнське
вихованнѐ здійсняютьсѐ в межах окремого модулѐ дисципліни «Освіта длѐ
життѐ в суспільстві».
Основні завданнѐ означеного модулѐ охопляять:
 розвиток зав’ѐзків із Батьківщиноя та формуваннѐ громадѐнської
свідомості;
 вихованнѐ поваги до просоціальних настроїв та загального блага;
 формуваннѐ поваги до власної держави (Wychowanie patriotyczne).
Досѐгненнѐ окреслених цілей передбачаю реалізація низки завдань:
 створеннѐ ситуацій, що викликаять емоційне ставленнѐ до рідної
країни (зустрічі, шкільні урочистості, подорожі);
6

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

 ознайомленнѐ учнів із важливими длѐ країни датами,
нормативними засадами й діѐльністя державних інституцій;
 підготовка учнів до свідомої, активної й відповідальної участі в
суспільному житті.
Зміст програми патріотичного вихованнѐ школѐрів вклячаю такі теми:
 національний герб та гімн;
 патріотичні пісні, літературні твори (картини, фільми) на історикопатріотичні теми;
 місцѐ національної пам’ѐті;
 біографії видатних полѐків (художників, учених, політиків, солдатів);
 особистість і громада; життѐ в громаді (зв’ѐзки, цінності, ролі,
прийнѐттѐ рішеннѐ, конфлікти, переговори);
 шкільна рада;
 органи місцевого самоврѐдуваннѐ;
 індивід, суспільство, націѐ, держава;
 громадѐнські права та обов’ѐзки, цінності й норми суспільного життѐ;
 категоріѐ загального блага; патріотизм, соціальна та політична
культура (Wychowanie patriotyczne).
Реалізаціѐ аналізованої програми патріотичного вихованнѐ
передбачаю використаннѐ низки методів, а саме:
 моделяваннѐ;
 метод проектів;
 обговореннѐ;
 інтерв’я;
 мозковий штурм;
 аналіз джерел (документів);
 екскурсії, подорожі;
 квести, тематичні конкурси;
 зустрічі з цікавими особистостѐми (там само).
Іншим прикладом програми патріотичного вихованнѐ учнів може
слугувати програма, запроваджена початковоя школоя № 1 м. Буковно
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie).
У вступі до програми зазначено, що патріотизм виражаютьсѐ в
прихильності до Батьківщини, звичаїв і національної культури, а також у
повазі до лядей, ѐкі їх створили. Висловлено переконаннѐ, що патріотичне
вихованнѐ маю здійсняватисѐ в нерозривній юдності з іншими напрѐмами
вихованнѐ.
Означена програма складаютьсѐ з низки розділів: 1) моѐ країна;
2) мій регіон; 3) мою місто; 4) моѐ сім’ѐ, опануваннѐ ѐких дозволѐю
реалізувати низку цілей:
 зміцненнѐ загальнонаціональної юдності;
7
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 формуваннѐ громадѐнської свідомості та поведінки;
 вихованнѐ поваги до просоціальних настроїв та загального блага;
 залученнѐ дітей до активної участі в житті сім’ї, школи та місцевої
громади й держави в цілому;
 вихованнѐ поваги до рідної мови;
 набуттѐ знань про свій регіон, місто та сім’я;
 вихованнѐ поваги до національних цінностей, символів і традицій;
 формуваннѐ національної ідентичності й участь у плеканні традицій;
 розширеннѐ знань про історія регіону та міста, його культуру й
мистецтво;
 відкриттѐ місць у своюму регіоні, що маять історичне значеннѐ;
 формуваннѐ належної поведінки під час шкільних і державних
урочистостей (Szkoła Podstawowa).
Отже, можемо констатувати, що цілі, окреслені в розглѐнутих вище
програмах патріотичного вихованнѐ, з різноя повнотоя відбиваять державну стратегія патріотичного вихованнѐ Республіки Польща. Разом із тим, кожна програма спрѐмовуютьсѐ не на вихованнѐ абстрактного почуттѐ патріотизму, а насамперед, діѐльної лябові до своюї сім’ї, громади, рідного края.
Повертаячись до програми патріотичного вихованнѐ початкової школи
№ 1 м. Буковно, зауважимо, що зміст кожного розділу розкриваютьсѐ за
допомогоя таких форм та методів патріотичного вихованнѐ:
Розділ «Моѐ країна»:
 розкриттѐ історії Польщі в контексті всесвітньої історії:
- уроки історії, суспільствознавства, краюзнавства, уроки польської
мови, виховні години);
- переглѐд історичних фільмів (уроки історії, кіномарафони під час
канікул);
- поїздки в історичні міста;
- історичні конкурси;
 прищепленнѐ лябові до рідної мови:
- літературні конкурси;
- уроки польської мови;
- занѐттѐ в бібліотеках;
- конкурси, організовані длѐ учнів початкової та середньої школи
бібліотекарами;
 плеканнѐ польських традицій:
- змаганнѐ, пов'ѐзані з традиціѐми;
- вивченнѐ патріотичних пісень;
- передача знань про традиції під час уроків історії, релігії,
суспільствознавства;
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Розділ «Мій регіон»:
 вивченнѐ історії свого регіону:
- патріотичні поїздки, мітинги;
- історичні конкурси;
 ознайомленнѐ з роботоя Ліги національної оборони (Liga Obrony
Kraju – LOK);
 ознайомленнѐ з діѐльністя Польського туристично-краюзнавчого
товариства (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze –PTTK);
 зустрічі з цікавими лядьми;
Розділ «Мою місто»:
 знайомство з історіюя рідного міста:
- уроки краюзнавства, історії, суспільствознавства, виховні години,
зустрічі з цікавими мешканцѐми міста;
- співорганізаціѐ виставок, пов’ѐзаних із Буковно, з Муніципальним
культурним центром (Miejski Ośrodek Kultury – МОК);
- мистецькі та літературні конкурси;
- допомога в розвиткові Національної палати пам’ѐті в
Муніципальному культурному центрі;
 вихованнѐ почуттѐ локального патріотизму:
- ознайомленнѐ з роботоя міського урѐду;
- залученнѐ учнів до місцевих патріотичних заходів;
- допомога харцерам в організації акцій;
- участь у виданні місцевої преси;
Розділ «Моѐ сім’ѐ»:
 вивченнѐ історії власної родини;
- спільні з Муніципальним культурним центром конкурси;
- уроки іноземних мов, польської мови, релігії, краюзнавства,
виховні години;
- інтерв’я з іншими членами сім’ї длѐ розвитку сімейних зв’ѐзків;
 плеканнѐ польських традицій у сім’ї, школі, наприклад, традицій
свѐткуваннѐ Різдва (Szkoła Podstawowa).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, аналіз змісту патріотичного вихованнѐ школѐрів у Республіці Польща
дозволѐю констатувати, що в сучасних умовах, порѐд із традиційним
визначеннѐм патріотизму ѐк почуттѐ лябові до Батьківщини й поваги до
культурної спадщини країни, її історичного минулого, все більш поширеним
стаю розуміннѐ патріотизму ѐк внутрішнього переконаннѐ, що проѐвлѐютьсѐ в
щоденній практичній діѐльності на користь сім’ї, місцевої громади, свого
регіону та країни в цілому. Патріотичне вихованнѐ ю цілісним безперервним
процесом, що починаютьсѐ в ранньому дитинстві в сім’ї й триваю протѐгом
усього життѐ. Визначальну роль у патріотичному вихованні відіграю школа, де
з початкової ланки запроваджено програми патріотичного вихованнѐ,
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спрѐмовані на зміцненнѐ зв’ѐзків із Польщея; формуваннѐ громадѐнської
свідомості та патріотичного ставленнѐ; вихованнѐ поваги до просоціальних
настроїв та загального блага; залученнѐ дітей до активної участі в житті сім’ї,
школи, місцевої громади й держави в цілому; вихованнѐ поваги до рідної
мови, національних цінностей, символів і традицій; набуттѐ знань про свій
регіон, місто та сім’я; формуваннѐ національної ідентичності й участь у
плеканні традицій; розширеннѐ знань про історія регіону та міста, його
культуру й мистецтво; відкриттѐ місць у своюму регіоні, що маять історичне
значеннѐ; формуваннѐ належної поведінки під час шкільних та державних
урочистостей тощо. Патріотичне вихованнѐ здійсняютьсѐ у процесі вивченнѐ
історії, суспільствознавства, краюзнавства, польської мови, виховних годин.
Поширеними формами патріотичного вихованнѐ ю участь у різноманітних
конкурсах і змаганнѐх історико-патріотичного та туристично-краюзнавчого
спрѐмуваннѐ; подорожі й екскурсії до визначних місць країни; зустрічі з
видатними особистостѐми; участь у роботі громадських організацій
(організаціѐ патріотичних акцій, виставок, урочистостей); ознайомленнѐ з
діѐльністя державних інституцій та органів місцевого самоврѐдуваннѐ тощо.
Зважаячи на той факт, що дана статтѐ не вичерпую всіх аспектів
досліджуваної проблеми, перспективи подальших наукових розвідок
убачаюмо у визначенні позитивних концептуальних ідей польського досвіду,
ѐкі можуть бути творчо імплементовані в практиці вітчизнѐного шкільництва.
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РЕЗЮМЕ
Бойченко Марина, Пахотина Татьяна. Содержание патриотического воспитаниѐ
школьников в Республике Польша.
В статье охарактеризовано содержание патриотического воспитаниѐ
школьников в Республике Польша. Показано, что патриотическое воспитание
осуществлѐетсѐ на уроках истории, обществоведениѐ, краеведениѐ, польского
ѐзыка, воспитательных часов. Определены формы патриотического воспитаниѐ в
польских школах, а именно: участие в различных конкурсах и соревнованиѐх
историко-патриотического и туристско-краеведческого направлениѐ; путешествиѐ
и экскурсии к памѐтным местам страны; встречи с выдаящимисѐ личностѐми;
участие в работе общественных организаций (организациѐ патриотических акций,
выставок, торжеств), ознакомление с деѐтельностья государственных
учреждений и органов местного самоуправлениѐ.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, школьники,
Республика Польша.

SUMMARY
Boichenko Maryna, Pakhotina Tetiana. Content foundations of patriotic education of
schoolchildren in the Republic of Poland.
The article reveals content foundations of patriotic education of schoolchildren in the
Republic of Poland. Analysis of the content of patriotic education of schoolchildren in the Republic
of Poland shows that in modern conditions, along with traditional definition of patriotism as a
feeling of love for the Motherland and respect for the cultural heritage of the country, its
historical past, understanding of patriotism as an internal conviction, daily practice for the
benefit of the family, local community, region and country as a whole is becoming more
widespread. Patriotic education is a holistic continuous process that begins in early childhood in
the family and lasts throughout life. A decisive role in patriotic education is played by a school
where, from the first grade, patriotic education programs are introduced in order to strengthen
ties with Poland; form civic consciousness and patriotic attitude; foster respect for prosocial
moods and common good; involve children in the affairs of family, school, local community and
state as a whole; nurture respect for the mother tongue, national values, symbols and traditions;
gain knowledge of the region, city, and family; form national identity and participate in the
cultivation of traditions; expand knowledge of the history of the region and the city, its culture
and art; open places of historic importance in one’s region; form appropriate behavior during
school and state celebrations and the like. Patriotic education is provided during the lessons of
history, social studies, local history, Polish, educational hours. Common forms of patriotic
education are participation in various contests and competitions of historical-patriotic and
tourist-local lore direction; trips and excursions to the landmarks of the country; meetings with
prominent personalities; participation in the work of public organizations (organization of
patriotic actions, exhibitions, celebrations); getting acquainted with activity of state institutions
and local self-government bodies, etc.
Due to the fact that this article does not exhaust all aspects of the problem under study,
the prospects for further research are seen in identifying positive conceptual ideas of the Polish
experience that can be creatively implemented in the practice of domestic schooling.
Key words: patriotism, patriotic education, schoolchildren, Republic of Poland.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ФІНЛЯНДІЇ
Статтѐ
присвѐчена
оглѐду
термінологічної
бази
дослідженнѐ
здоров’ѐзбереженнѐ у Фінлѐндії й обґрунтування сутності понѐть, ѐкі найчастіше
використовуятьсѐ у вивченні питаннѐ здоров’ѐзбережувального вихованнѐ учнів у
фінських загальноосвітніх школах. Крім того, у статті окреслено та проаналізовано
основні наукові джерела із зазначеної проблематики. Постійний розвиток системи
здоров’ѐзбереженнѐ у Фінлѐндії та інших країнах світу позитивно впливаю на
підростаяче поколіннѐ, що даю змогу глибше дослідити сучасні процеси у сфері
здоров’ѐзбереженнѐ у Фінлѐндії.
Ключові слова: здоров’ѐ, здоров’ѐзбереженнѐ, здоровий спосіб життѐ, культура
здоров’ѐ, здoрoв’ѐзбережувальне вихованнѐ, профілактика захворявань, учні.

Постановка
проблеми.
Останню
десѐтиріччѐ
відзначилосѐ
підвищеннѐм уваги до феномену «здоров’ѐ». Всѐ світова спільнота
займаютьсѐ розробкоя технологій і різних методик длѐ підвищеннѐ ѐкості
лядського життѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ. Особлива увага звертаютьсѐ на
молодше поколіннѐ: дітей та підлітків.
Розвиток здоров’ѐзбереженнѐ у світі підтверджуютьсѐ багатьма
законодавчими документами, що були підписані під час проведеннѐ
регулѐрних міжнародних конференцій щодо проблеми пропаганди здорового способу життѐ та здоров’ѐзбережувальних підходів до шкільної освіти.
Досвід економічно розвинених країн свідчить, що профілактика
захворявань і здоров’ѐзбереженнѐ ю дуже перспективними в умовах
розвитку держави й нації. Длѐ Фінлѐндії здоров’ѐзбережувальне
вихованнѐ і оріюнтуваннѐ молоді на здоровий спосіб життѐ став новим
курсом, ѐкого дотримуютьсѐ країна на різних рівнѐх.
Аналіз актуальних досліджень. Проблему оздоровленнѐ учнів
вивчали багато дослідників. Серед українських сучасних учених питаннѐ
здорового способу життѐ і здоров’ѐзбережувального вихованнѐ
досліджували Т. Бойко, Т. Бойченко, Ю. Бойчук, А. Бесюдіна, В. Горащук,
В. Гузь, Н. Гуріненко, Л. Духовний, О. Єжова, Н. Зимівець, Н. Калька,
О. Ландо, І. Мордвінова, Ю. Носко, В. Оржеховська, О. Отравенко,
Н. Поліщук, О. Свиридяк та інші. Серед фінських дослідників
здоров’ѐзбережувальну роботу в школі вивчали Л. Паакарі (L. Paakkari),
О. Паакарі (O. Paakkari), Р. Валііма (R. Välimaa), Л. Каннас (L. Kannas) та інші.
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Мета статті: здійснити оглѐд наукових напрацявань із питаннѐ
здоров’ѐзбереженнѐ у Фінлѐндії, а також проаналізувати термінологічний
апарат з даного питаннѐ.
Методи дослідження. Длѐ реалізації поставленої мети у статті були
використані такі загальнонаукові методи дослідженнѐ, ѐк аналіз, синтез,
порівнѐннѐ та узагальненнѐ.
Виклад основного матеріалу. Більшість сучасних країн світу значну
увагу приділѐять здоров’ѐзбереження свого населеннѐ, адже процвітаннѐ
нації залежить від стану здоров’ѐ жителів країни, їх налаштуваннѐ на
здоровий спосіб життѐ й особисту відповідальність за власне здоров’ѐ та
здоров’ѐ оточуячих.
Длѐ окресленнѐ термінологічного інструментарія здоров’ѐзбереженнѐ
у Фінлѐндії доцільно розкрити сутність основних понѐть, ѐкі
використовуятьсѐ в дослідженні. Пропонуюмо розглѐнути такі понѐттѐ, ѐк
«здоров’ѐ», «здоров’ѐзбереженнѐ», «культура здоров’ѐ», «здоровий спосіб
життѐ», «сприѐннѐ здоров’я», «здoрoв’ѐзбережувальне вихованнѐ».
Феномен «здоров’ѐ» в сучасному дослідницькому просторі вважаютьсѐ
фундаментальноя проблемоя сучасної науки, що підтверджуютьсѐ великоя
кількістя міждисциплінарних досліджень з даної теми. Здоров’ѐм називаять
нормальний стан організму, ѐкий маю цілковиту узгодженість під час
функціонуваннѐ внутрішніх органів, саморегулѐція та рівновагу між
організмом й зовнішнім середовищем.
Однозначного визначеннѐ терміну «здоров’ѐ» не існую через
багатопрофільність даного понѐттѐ. Термін активно використовуютьсѐ в
медицині, валеології, психології, спорті, соціології і педагогічних науках, що
підтверджуютьсѐ багатьма науковими роботами. У таблиці 1 нами
представлено найпоширеніші визначеннѐ понѐттѐ «здоров’ѐ».
Таблицѐ 1
Визначення поняття «здоров’я»
Автор, джерело
Тлумачення
Словник-довідник з екології за редакціюя О. Об’юктивний стан і суб’юктивне відчуттѐ
Г. Лановенко та О. О. Остапішина (Словник- повного фізичного,
довідник з екології)
психічного та соціального комфорту; один із
показників успішності
збереженнѐ
оточуячого
лядину
середовища (природного та соціального)
М. Амосов (Амосов, 1990);
Стан, длѐ ѐкого характерні не лише
Енциклопедіѐ
сучасної
України відсутність хвороби або фізичних дефектів, а
(Енциклопедіѐ сучасної України)
й повне фізичне, духовне та соціальне
благополуччѐ
Н. Поліщук (Поліщук, 2012)
Стан повного фізичного, духовного й
соціального благополуччѐ
І. Брехман (Брехман, 1990)
Фізична, соціальна, психологічна гармоніѐ
лядини з оточуячими
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Понѐттѐ «здоров’ѐ» охопляю багато функцій організму, його фізичні та
психічні можливості тощо. У преамбулі Статуту ВООЗ пропонуютьсѐ таке
визначеннѐ: «здоров’ѐ – це не тільки відсутність хвороб або фізичних вад, а й
стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччѐ» (World
Health Day 2018). На нашу думку це понѐттѐ найкраще іляструю понѐттѐ
«здоров’ѐ».
Переходѐчи до розглѐду наступного клячового понѐттѐ нашої наукової
розвідки – «здоров’ѐзбереженнѐ», наведемо твердженнѐ фінських учених
Л. Паакарі та О. Паакарі (Paakkari & Paakkari, 2012), ѐкі вважаять, що
«здоров’ѐзбереженнѐ» у ХХІ столітті охопляю необхідні навички
здоров’ѐзбережувальної роботи, що маять стати невід’юмноя частиноя
життѐ дітей, підлітків та молоді. На думку згаданих дослідників, це завданнѐ
може вирішитисѐ завдѐки розширення можливостей здоров’ѐзбережувального вихованнѐ в закладах освіти (Paakkari & Paakkari, 2012).
У Фінлѐндії дуже відповідально ставлѐтьсѐ до здоров’ѐзбереженнѐ
всього населеннѐ. Це підтверджуять нормативні документи, що
регуляять це питаннѐ:
- Конституціѐ Фінлѐндії;
- Закон про первинну медичну допомогу;
- Закон про алкоголь;
- Закон про заходи щодо зменшеннѐ куріннѐ тятяну;
- Указ про зменшеннѐ тятянокуріннѐ;
- Закон про помірність праці;
- Закон про охорону здоров’ѐ;
- Програма Прем’юр-міністра Фінлѐндії та інші (Карпусь, 2019).
На сайті Інституту здоров’ѐ та соціального забезпеченнѐ Фінлѐндії
зазначено: «здоров’ѐзбереженнѐ – це діѐльність, ѐка сприѐю благополуччя
мешканців муніципалітету й підтримую населеннѐ в його шансах зберегти і
поліпшити власне здоров'ѐ» (Finnish institute for health and welfare).
Поглѐди вітчизнѐних науковців даять можливість розглѐдати здоров’ѐзбереженнѐ не тільки ѐк уѐвленнѐ про зміцненнѐ соматичного здоров’ѐ, але
й створеннѐ психічного і соціального благополуччѐ (Поліщук, 2012).
Понѐттѐ «здоров’ѐзбереженнѐ» та «здоров’ѐ» тісно пов’ѐзані з
понѐттѐм «культура здоров’ѐ». Вважаюмо за доцільне детальніше
розглѐнути цей термін. Термін «культура» ю багатогранним феноменом,
ѐкий широко використовуютьсѐ в різних галузѐх. Історичні, філософські,
педагогічні, етнографічні, соціологічні, філологічні та інші дослідженнѐ
представлѐять різноманітні уѐвленнѐ про культуру. У кожної дисципліни ю
особливий підхід до тлумаченнѐ понѐттѐ з власними завданнѐми й
вимогами. На сьогодні існую понад 500 різних визначень понѐттѐ культури.
Проте теоретична складність проблеми не вичерпуютьсѐ різноманітністя
визначень (Горащук, 2004).
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Культура здоров’ѐ – це величезна складова загальної лядської
культури, ѐка відповідаю за формуваннѐ, зміцненнѐ та збереженнѐ
здоров’ѐ
особистості.
По-справжньому
культурна
лядина
ю
відповідальноя за формуваннѐ власного здоров’ѐ. Високий рівень
культури здоров’ѐ лядини передбачаю її гармонійне спілкуваннѐ з іншими
лядьми, тваринами й природоя. Крім того, важливим елементом
культури здоров’ѐ ю уважне і правильне ставленнѐ до себе, прагненнѐ до
самопізнаннѐ й самовдосконаленнѐ.
Культуроя здоров’ѐ ю також здоровий спосіб життѐ, а не тільки сума
знань, умінь і навичок про нього. Резервні потужності організму (духовні,
психічні та фізичні) і вміннѐ їх використовувати свідчать про високий рівень
культури здоров’ѐ лядини. Длѐ повного розуміннѐ важливості понѐттѐ
культури здоров’ѐ длѐ школѐрів, на нашу думку, слід визначити його
компоненти, ѐкі відіграять суттюву роль у навчанні:
- фізична складова;
- соціальна складова;
- духовна складова (Горащук, 2004).
У фінських школах вдало поюднуять усі вищезгадані складові длѐ
досѐгненнѐ максимального здоров’ѐзбережувального ефекту. Фізичне
середовище існуваннѐ, соціальні стосунки з оточуячими, психологічна
атмосфера маять величезний вплив на здоров’ѐ особистості. Саме тому
компоненти зміцненнѐ здоров’ѐ інтегруятьсѐ в повсѐкденне шкільне
життѐ. Підвищеннѐ культури здоров’ѐ у школах Фінлѐндії маю на меті:
- внесок школи у здоров’ѐ учнів;
- внесок школи у здоров’ѐ батьків;
- внесок школи у здоров’ѐ персоналу (World Health Day 2018).
Такий підхід спрѐмований на підвищеннѐ соціального благополуччѐ,
забезпеченнѐ міцної основи длѐ формуваннѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ у школі,
профілактику проблемних ситуацій у сфері життѐ, праці й відпочинку.
Культура здоров’ѐ і підвищеннѐ її рівнѐ ю надзвичайно важливими длѐ
кожного фінського учнѐ, адже від цього залежить успіх усіюї країни. Оскільки
фінські школѐрі виховуятьсѐ патріотичними громадѐнами, то про
необхідність дбати про власне здоров’ѐ й підвищувати рівень культури їм не
потрібно нагадувати. Крім освітнього процесу фіни можуть показати високий
рівень санітарної допомоги, ѐкісний доглѐд за дітьми і школѐрами.
Формуваннѐ злагоджених ціннісних соціальних стосунків між
школоя та сім’юя учнѐ маю важливе значеннѐ й потребую активної роботи з
обох сторін, що теж ю частиноя культури здоров’ѐ у Фінлѐндії. Це ѐвище
маю назву «освітню партнерство».
Згідно з вітчизнѐними та фінськими науковими розвідками,
важливим у вивченні питаннѐ здоров’ѐзбереженнѐ ю понѐттѐ «здоровий
спосіб життѐ». В. Горащук даю таку характеристику окресленого понѐттѐ:
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«Здоровий спосіб життѐ – це сукупність ціннісно-змістових установок та
практична діѐльність школѐра, ѐкі перебуваять у постійній трансформації і
спрѐмовуятьсѐ на збереженнѐ й розвиток здоров’ѐ в умовах адаптації до
постійних змін умов життѐ» (Горащук, 2004).
Фінські дослідники розглѐдаять промоція здорового способу життѐ ѐк
один із обов’ѐзкових підходів до здоров’ѐзбереженнѐ в закладах освіти і не
тільки. Здоровий спосіб життѐ в цій країні ю важливоя частиноя
здоров’ѐзбережувальної роботи, адже лядина сама відповідаю за цей аспект
здоров’ѐзбереженнѐ (Review of national Finnish health promotion policies).
Дослідницѐ В. Оржеховська розглѐдаю здоровий спосіб життѐ ѐк певні
форми звичного повсѐкденного життѐ, що допомагаять розвинути в
лядському організмі адаптивні можливості, сприѐять повноцінному
використання соціально-психологічних функцій, відповідаять гігіюнічним
нормам тощо (Оржеховська, 2001). У своїх наукових працѐх Ю. Лісіцин
пропонуя таке визначеннѐ: «Здоровий спосіб життѐ – це спосіб
життюдіѐльності лядини, спрѐмований на покращеннѐ та зміцненнѐ
здоров’ѐ» (Лісіцин, 1992).
Наступне понѐттѐ, ѐке вважаюмо за доцільне розглѐнути в контексті
даного дослідженнѐ, – це «сприѐннѐ здоров’я». У науковій статті Н. Зимівцѐ
«Основи системної діѐльності зі сприѐннѐ здоров’ѐ дітей і молоді» понѐттѐ
«сприѐннѐ здоров’я» тлумачитьсѐ ѐк спеціально організований, системний
процес; наданнѐ лядѐм можливостей підсилити контроль над власним
здоров’ѐм та його компонентами і цим самим покращувати його
стан» (Зимівець, 2010).
У глосарії термінів із питань зміцненнѐ здоров’ѐ (1998, ВООЗ) «сприѐннѐ
здоров’я» поѐсняютьсѐ ѐк процес, що дозволѐю лядѐм посилити контроль за
детермінантами здоров’ѐ й через ця процедуру поліпшити власне здоров’ѐ
(Глосарій термінів з питань зміцненнѐ здоров’ѐ).
Понѐттѐ «здoрoв’ѐзбережувальне вихованнѐ» займаю особливе місце в
даній розвідці, адже воно ю частиноя ширшого дослідженнѐ «Організаційнопедагогічні засади здоров’ѐзбережувального вихованнѐ учнів у
загальноосвітніх школах Фінлѐндії».
Український дослідник С. Цьома тлумачить «здoрoв’ѐзбережувальне
вихованнѐ» ѐк цілеспрѐмовану динамічну діѐльність, спрѐмовану на розвиток і
вдосконаленнѐ фізичного та психічного стану здоров’ѐ лядини (Цьома, 2014).
Трактуваннѐ
В.
Козлової
відрізнѐютьсѐ
і
виглѐдаю
так:
«здоров’ѐзбережувальне вихованнѐ – це змінна характеристика процесу
життюдіѐльності лядини, що характеризуютьсѐ наѐвністя необхідних длѐ
здійсненнѐ здoрoв’ѐзбережувальної діѐльності та встановленнѐ в освітньому
просторі пріоритетів здорової особистості (Козлова, 2011).
Здоров’ѐзбережувальне вихованнѐ у Фінлѐндії маю велике місце в
загальній
практиці
здоров’ѐзбереженнѐ.
У
фінських
школах
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здоров’ѐзбережувальне вихованнѐ ѐвлѐю собоя взаюмодія педагога й
вихованцѐ в освітньому процесі, що забезпечую психічне, фізичне та
соціальне благополуччѐ кожного учасника процесу, ѐк зазначаютьсѐ в
нормативних та інших документах (World Health Day 2018).
Висновки. На основі викладеного вище можна зробити висновок, що
фінське здоров’ѐзбереженнѐ досить розвинене й до нього ставлѐтьсѐ з
великоя відповідальністя на державному рівні, про що свідчить великий
перелік законів, положень та програм. Переглѐнувши термінологічний
інструментарій, ми визначили, що здоров’ѐзбереженнѐ в Україні та
Фінлѐндії маю своя специфічну термінологія. Завдѐки аналізу літературних
напрацявань бачимо, що дослідженнѐ питаннѐ здоров’ѐзбереженнѐ не
втрачаю своюї актуальності до сьогодні.
Використаннѐ загальнонаукових методів дослідженнѐ (аналіз,
синтез, порівнѐннѐ та узагальненнѐ) дозволило систематизувати понѐттѐ й
виділити найбільш схожі поглѐди фінської та вітчизнѐної науки на процес
здоров’ѐзбереженнѐ. Можемо констатувати, що здоров’ѐзбереженнѐ у
Фінлѐндії маю практико-оріюнтовану спрѐмованість.
Перспективи подальших наукових розвідок. У зв’ѐзку зі зростаннѐм
інтересу світової наукової спільноти до проблеми здоров’ѐзбереженнѐ,
вбачаюмо актуальність подальшого дослідженнѐ фінського досвіду, адже
Фінлѐндіѐ вважаютьсѐ одніюя з найбільш здорових країн світу. Вивченнѐ
термінологічної бази може бути актуальним через постійне її збагаченнѐ у
зв’ѐзку із стрімким розвитком процесу здоров’ѐзбереженнѐ.
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РЕЗЮМЕ
Карпусь Ольга. Терминологический инструментарий исследованиѐ проблемы
здоровьесбережениѐ в Финлѐндии.
Статьѐ
посвѐщена
обзору
терминологической
базы
исследованиѐ
здоровьесбережениѐ в Финлѐндии и обоснования сущности понѐтий, которые чаще
всего используятсѐ в изучении вопроса здоровьесберегаящего воспитаниѐ учащихсѐ в
финских общеобразовательных школах. Кроме того, в статье обозначены и
проанализированы основные научные источники по данной проблематике. Постоѐнное
развитие системы здоровьесбережениѐ в Финлѐндии и других странах мира
положительно влиѐет на подрастаящее поколение, что позволѐет более глубоко
исследовать современные процессы в сфере здоровьесбережениѐ в Финлѐндии.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, здоровый образ жизни,
культура здоровьѐ, здoрoвьесберегаящее воспитаниѐ, профилактика заболеваний,
ученики.

SUMMARY
Karpus Olha. Terminological toolkit of the health care research in Finland.
The article deals with the terminological base of the study of health care in Finland
and substantiation of the concepts most commonly used in the study of health education of
students in Finnish general schools. In addition, the article outlines and analyzes the main
scientific sources on these issues. The continued development of the health care system in
Finland and other countries in the world has a positive impact on the younger generation,
enabling them to explore in more depth modern health care processes in Finland.
The last decade has been marked by increasing attention to the phenomenon of
health. The whole world community is developing technologies and techniques to improve
the quality of human life and promote health. Particular attention is paid to the younger
generation: children and adolescents.
The experience of economically developed countries shows that disease prevention
and health care are very promising in the context of state and nation development. For
Finland, the health education and orientation of young people to a healthy lifestyle has
become a new course, followed by the country at various levels.
Purpose of the article: to review the studies in the field of health care in Finland, as
well as to analyze the terminological apparatus on the subject. In the article the following
general scientific research methods were used for realization of this goal: analysis, synthesis,
comparison and generalization, with the help of which we were able to systematize the
concepts and highlight the most similar views of Finnish and national scientists on the
process of health care.
Based on the material presented above, we can conclude that Finnish health care is
well advanced and has a high level of responsibility at the state level, as evidenced by the
large list of laws, regulations and programs. Having reviewed the terminological toolkit, we
have identified that health care in Ukraine and Finland has its own specific terminology.
Analyzing the literature, we can see that research of the issue of health care has not lost its
relevance today.
Key words: health, health care, healthy lifestyle, health culture, healthy parenting,
disease prevention, students.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ США (1910–1940 РР.)
У статті висвітлено інноваційну діѐльність у медичній освіті США під час
першого поколіннѐ реформ (1910–1940 рр.). У розвідці автор зазначаю, що відправноя
точкоя розвитку інноваційної діѐльності закладів медичної освіти США стала
«Доповідь» Флекснера у 1910 р. Як наслідок, до 1920-х рр. відбувсѐ переглѐд
американської медичної освіти, а саме з’ѐвилисѐ чіткі вимогу до вступу, чотири роки
навчаннѐ безпосередньо в медичній школі, науково-оріюнтований навчальний план,
аналіз фахової наукової літератури тощо. Кінець 1920-х рр. ознаменував поѐву
стандартизованого тестуваннѐ длѐ вступу до закладів медичної освіти. У 1930-х рр.
було створено організації вузькопрофільних спеціалістів длѐ їх професійного
зростаннѐ. 1940-ві рр. були пов’ѐзані з «Доповіддя» Вайскоттена.
Ключові слова: американська медична освіта, освітні реформи, інноваційна
діѐльність, медичні школи США, «Доповідь» Флекснера, «Доповідь» Вайскоттена,
науково-оріюнтований навчальний план, фахова наукова література.

Постановка проблеми. Розвиток кожного суспільства нерозривно
пов’ѐзаний із прогресом, ѐкий, у своя чергу, залежить від модернізації
певної галузі лядської діѐльності у виглѐді реформ. Так, із початку ХХ ст.
медична освіта США зазнала багато позитивних трансформацій, ставши
світовим лідером. Проте, це був надзвичайно складний шлѐх – від
занепаду великої кількості приватних закладів медичної освіти, до ѐких міг
вступити кожен, хто хотів бути лікарем, проте не мав бажаннѐ в
подальшому вдосконалявати фахові знаннѐ, уміннѐ й навички, до поѐви
підрозділів авторитетних американських університетів зі специфічними
умовами вступу, чітким навчальним планом та поюднаннѐм теорії з
практикоя у виглѐді наукових досліджень.
Проѐвом освітніх реформ, ѐк правило, ю інноваційна діѐльність –
«комплекс заходів длѐ забезпеченнѐ інноваційного процесу на певному рівні
освіти. Основні функції інновацій передбачаять зміну компонентів
педагогічного процесу: значеннѐ, цілі, навчальний зміст, форми, методи,
технології, засоби навчаннѐ, системи управліннѐ тощо» (Nelunova et al., 2016).
Длѐ медичної освіти США характерний розподіл освітніх реформ
впродовж ХХ ст. на три поколіннѐ. Перше поколіннѐ (перша половина ХХ ст.)
запровадило науково-оріюнтовану навчальну програму. Другому покоління
(50-ті рр. ХХ ст. – кінець ХХ ст.) були притаманні проблемно-оріюнтовані
навчальні інновації. Длѐ третього поколіннѐ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
характерна поѐва систем, заснованих на вдосконаленні працездатності
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систем охорони здоров’ѐ шлѐхом адаптації ѐдра професійних компетенцій до
певних ситуацій, спираячись на глобальні знаннѐ (Frenk at al., 2010).
Тож у період оновленнѐ концептуальних засад української медичної
освіти ю необхідність проаналізувати досвід інноваційної діѐльності
американських колег у контексті першого поколіннѐ освітніх реформ.
Аналіз актуальних досліджень. В останні роки ѐк у вітчизнѐних, так і в
зарубіжних учених спостерігаютьсѐ інтерес до інновацій в освіті, оскільки вони
ю результатом науково-технічного прогресу і пов’ѐзані з усіма сферами
лядської життюдіѐльності. Так, інноваційну діѐльність в освіті активно
розглѐдаять М. Ауер (М. Auer), І. Гавриш, Т. Грабовська, М. Іскандер
(M. Iskander), О. Нелунова, О. Огіюнко, А. Сбруюва, В. Шуте (V. Shute) та ін.
Питаннѐ про інновації в закладах вищої медичної освіти висвітляять
А. Горбань, Д. Еш (D. Asch), Е. Петті (E. Petty), Х. Подковко, К. Пфайфер
(С. Pfeifer), О. Рижов, А. Свінціцький та ін. Історія розвитку американської
медичної освіти досліджуять С. Браун (S. Brown), М. Братко, К. Голдін
(C. Goldin), Т. Горпініч, Р. Дрейк (R. Drake), Ф. Станіш (F. Stahnisch) та ін.
Проте питаннѐ про інноваційну діѐльність в американській медичній
освіті у 1910–1940 рр. залишаютьсѐ фрагментарним та недостатньо
з’ѐсованим у вітчизнѐній педагогічній думці.
Метою статті ю висвітленнѐ інноваційної діѐльності в медичній освіті
США під час першого поколіннѐ реформ (1910–1940 рр.).
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети було використано такі
методи: пошуково-бібліографічний та хронологічний – длѐ аналізу й
систематизації науково-педагогічних джерел з питаннѐ про інноваційну
діѐльність у американській медичній освіті в перші 40 років ХХ ст.;
педагогічної реконструкції – длѐ відтвореннѐ історико-педагогічної
реальності в медичній освіті США в період з 1910 р. до 1940 р.
Виклад основного матеріалу. Про загальний стан американської
освіти на зламі ХІХ – ХХ ст. К. Голдін та Л. Катц зазначаять: «Останню
десѐтиліттѐ ХІХ ст. стало свідком розквіту американського
дослідницького університету та виникненнѐ установ державного
сектору – лідерів ѐкості освіти. У наступні два-три десѐтиліттѐ заклади
вищої освіти значноя міроя зросли в своїх масштабах, особливо ті, що
належали до державного сектору – за рахунок збільшеннѐ кількості
вступників у порівнѐнні з приватними інституціѐми. Університети
розширили сферу своюї діѐльності шлѐхом додаваннѐ багатьох
вузькоспеціалізованих
відділів.
Професійні
школи,
ѐкі
були
самостійними утвореннѐми, стали частиноя університетів. Такі заклади
освіти, ѐк школи богослов’ѐ і невеликі гуманітарні коледжі, почали
поступово занепадати. Щось докорінно змінило вищу освіту в 1890-х рр.,
що майже всі сьогоднішні визначні американські університети і коледжі
були засновані до 1900-х рр.» (Goldin & Katz, 1999).
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Зауважимо, що саме наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. американське
населеннѐ почало виражати незадоволеннѐ працея низькокваліфікованих
лікарів та практично відсутньоя медичної допомогоя. Зазвичай, медичні
маніпулѐції проводили вдома члени родин і, ѐк наслідок, все це призводило
в більшості випадків до смертельних наслідків. На зазначений виклик
суспільства тогочасна академічна спільнота вирішила переглѐнути підхід до
медичної освіти, попередньо проаналізувавши ситуація, що склаласѐ
навколо підготовки недосвідчених спеціалістів. Справа в тому, що всі медичні
школи пропонували незадовільний рівень освіти, тож американська влада
поступово запроваджувала більш жорсткі умови длѐ подальшої діѐльності
таких закладів.
Стан медичної освіти кінцѐ ХІХ ст. – початку ХХ ст. отримав детальний
опис у праці Абрахама Флекснера «Медична освіта США та Канади.
Доповідь длѐ фонду Карнегі щодо поліпшеннѐ викладаннѐ» (1910), ѐку
вважаюмо відправноя точкоя розвитку інноваційної діѐльності медичних
коледжів університетів США.
Укажемо, що в «Доповіді» А. Флекснера висвітлено такі освітні
інновації: імплементаціѐ нових організаційних методів у діѐльність закладів
медичної освіти, нова організаціѐ освітнього процесу, налагодженнѐ відносин
з іншими галузѐми тощо. Тогочасним взірцем концептуально нового підходу
до підготовки майбутніх лікарів стала медична школа університету Джонза
Гопкінза, заснована у 1893 р. Інші заклади медичної освіти (гомеопатичні,
остеопатичні, еклектичні, фізіомедичні) назвали «сектантськими». Упродовж
багатьох десѐтиліть вони були під забороноя через інакший підхід до
підготовки медичних кадрів.
Детальний опис ідей А. Флекснера відображено у праці «Оновленнѐ
американської медичної освіти на початку ХХ ст.: поглѐди А. Флекснера»
автора ціюї розвідки (Куліченко, 2018).
Вслід за Ф. Станішем та М. Вергеф вважаюмо, що «загалом, цей звіт
викликав дуже потрібну реформу стандартів, організації та навчальних
програм медичних шкіл Північної Америки, а також привів до сильного
акценту на формальних аналітичних міркуваннѐх і позитивізмі в медичній
науці» (Stahnisch & Verhoef, 2012).
На думку Р. Дрейка, «вплив цих змін (інновацій – А.К.) протѐгом
наступних років та десѐтиліть був неабиѐким і призвів до того, що система
залишаласѐ недоторканоя в більшості американських медичних школах
упродовж ХХ ст. Програми, що передбачали підготовку майбутніх лікарів,
мали високі стандарти прийому, ѐк правило, зобов’ѐзуячи абітуріюнта
попередньо отримати ступінь у коледжі, та пропонували розширений
науково-оріюнтований навчальний план» (Drake, 2014).
С. Браун констатую, що післѐ «Доповіді» А. Флекснера на державному
рівні задекларували питаннѐ про обов’ѐзковий рік гуманітарної освіти післѐ
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закінченнѐ середньої школи. Поступово в цьому аспекті умови длѐ вступу
змінилисѐ від одного (1916. – А.К.) до двох (1918. – А.К.) та від двох до трьох і
врешті – до чотирьох років навчаннѐ в гуманітарному коледжі. Оскільки
пріоритетним напрѐмом під час здобуттѐ гуманітарної освіти було також
оволодіннѐ фундаментальними науками, то зазначені заклади освіти в
домедичних програмах приділѐли увагу підготовці із загальної біології,
фізики, хімії та порівнѐльної анатомії хребетних (Brown, 2006). Хоча К. Голдін і
Л. Катц стверджуять, що «до 1940-х рр. у багатьох професійних школах
(права, медицини, ветеринарної медицини, фармації та стоматології) були
програми, длѐ ѐких ступінь бакалавра не був обов’ѐзковоя умовоя – й не
надававсѐ на момент завершеннѐ програми з фаху» (Goldin & Katz, 1999).
Варто зазначити, що в період з 1914 р. до 1918 р., ѐкий припав на
Першу світову війну, спостерігалосѐ повільне вдосконаленнѐ американської
медичної освіти й був найменший набір студентів. Усе це пов’ѐзували зі
спрѐмуваннѐм коштів та залученнѐм американських фахівців до участі у війні.
До 1920-х рр. відбуласѐ остаточна уніфікаціѐ років навчаннѐ в медичних
школах: чотири роки навчаннѐ було розділено за рекомендаціюя
А. Флекснера на дві частини – два роки вивченнѐ фундаментальних наук та
два роки клінічної підготовки (200 years of American Medicine …, n.d).
А. Вайютт та Д. Гекер відзначаять, що довіра до медицини почала відроджуватисѐ, «коли тогочасні інноваційні медичні технології дозволили лікувати чимало хвороб та ѐкісно усувати певні проблеми, пов’ѐзані зі здоров’ѐм.
Медичні послуги надавали працівники лікарень, будинків престарілих та
приватних кабінетів (Wyatt & Hecker, 2006). Крім того, професорськовикладацький склад відігравав велику роль у консультативно-лікувальній
допомозі длѐ населеннѐ – у більшості випадків на безоплатній основі.
Невід’юмним компонентом в освітньому процесі медичних шкіл
стало навчаннѐ білѐ лікарнѐного ліжка – застосуваннѐ отриманих
теоретичних знань на практиці. Справа в тому, що практичні занѐттѐ, ѐкі
проводив професорсько-викладацький склад, відбувалисѐ в лікарнѐх, ѐкі
були структурними підрозділами медичних шкіл (коледжів). Тож викладачі
не тільки подавали студентам теорія, а й закріплявали її на практиці за
допомогоя конкретних життювих випадків у лікарні.
Так, ѐскравим прикладом організаційно-управлінських інновацій та
відновленнѐ довіри населеннѐ до медичних працівників ю діѐльність доктора
Руперта Бля, головного хірурга США, під час пандемії грипу в 1918–1919 рр.
М. Отт зазначаю, що «пандемії сприѐли два основні чинники: військові дії та
обмежені наукові знаннѐ. Перша світова війна була не тільки дорогоя, а й
потребувала значної частини медичного персоналу за кордоном. У 1918 р.
про грип було відомо мало. Хоча цей брак знань не вплинув негативно на
заходи боротьби з інфекціюя, оскільки ефективні методи лікуваннѐ та
профілактики не використовували в повному обсѐзі» (Ott еt al, 2007).
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Під час пандемії грипу Р. Бля видав низку офіційних інформаційних
бялетенів щодо перших симптомів захворяваннѐ та його попередженнѐ, а
також запровадив стратегія длѐ подоланнѐ критичної ситуації, що
складаласѐ з чотирьох кроків. По-перше, державні та муніципальні заклади
управліннѐ охорони здоров’ѐ мали щотижнево звітувати про кількість
лядей, ѐкі захворіли та одужали. По-друге, памфлети та плакати про грип у
громадських місцѐх і медичних закладах відігравали просвітницьку роль.
По-третю, длѐ кожного штату було призначено узгоджені видатки коштів,
спрѐмованих на боротьбу з пандеміюя. По-четверте, було створено список
лікарів та медичних сестер-волонтерів, ѐкі могли допомагати під час
лікуваннѐ (Gernhart, 1999).
Крім того, Р. Бля закликав місцеву владу та заклади управліннѐ
охорони здоров’ѐ закрити або обмежити доступ до всіх місць громадської
діѐльності, а населеннѐ – одѐгти маски проти грипу. Окрім цього, він
заснував мережу лікарень швидкої допомоги та національну систему
надзвичайних ситуацій (Gernhart, 1999).
Б. Шейнголд і Е. Джойз вважаять, що «доктор Бля ю видатним
лідером з ѐкості, необхідної у випадку глобальної пандемії захворявань
майбутнього. Медична документаціѐ, створена протѐгом 1918 р.
стосовно грипу, продовжую залишатисѐ одніюя з найбільш актуальних
архівних документів, ѐкими сьогодні (на момент написаннѐ розвідки, у
2014 р. – А.К.) користуятьсѐ вчені з усього світу. Вони повідомлѐять, ѐк
ми повинні реагувати на подібні спалахи біологічних захворявань та
надаять інформація про довготривалі наслідки грипу у вагітних
жінок» (Sheingold & Joyce, 2014).
В. МакГагі зазначаю, що одніюя з інновацій у медичній освіті «стала
поѐва в 1928 р. стандартизованого тестуваннѐ длѐ вступу до закладу
медичної освіти та вступного тесту до медичного коледжу (Medical College
Admission Test). Тест, ѐкий би показував здатність до опануваннѐ медичного
фаху, було створено в результаті показників відсотка відсіву студентів
американських медичних шкіл (коледжів) у 1920-х рр., ѐкий варіявавсѐ від
5 до 50 %. З моменту свого існуваннѐ вступний тест до медичного коледжу
зазнавав змін, його переглѐдали п’ѐть разів. Першу версія було розділено на
6-8 частин, ѐкі зосереджувалисѐ на пам’ѐті, знаннѐх наукової термінології,
читанні та розумінні, логіці тощо» (McGaghie, 2002).
Важливу роль у науково-оріюнтованому навчальному плані відігравала
фахова наукова література. Хоча предтечея й була розвідка преподобного
Томаса Течера щодо віспи і кіру «A Brief Rule to Guide the Common People of
New-England How to Order Themselves and Theirs in the Small Pocks or Measels»
у 1678 р. та поѐва у 1797 р. першого американського медичного журналу
«The Medical Respository» (Рис. 1), інтерес до наукових публікацій збільшивсѐ
в період з 1900-х до 1920-х рр. Цьому сприѐло поліпшеннѐ медичної освіти,
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збільшеннѐ медичних спеціальностей, а також довготривалі наукові
дослідженнѐ (200 years of American Medicine …, n.d).
Наприклад, у багатьох американських школах (коледжах) були
розроблено спеціальні дисципліни, під час ѐких викладачі й студенти
обговорявали тогочасні опубліковані в періодичних виданнѐх наукові
розвідки, коротко викладали в письмовій формі їх основний зміст і
планували напрѐми подальших медичних досліджень.

Рис. 1. Перша наукова література длѐ медичних працівників (зліва –
розвідка преподобного Томаса Течера, справа – титульна сторінка першого
американського медичного журналу)
Джерело світлин: (200 years of American Medicine …, n.d).
У 1915 р. було створено Американський коледж лікарів ѐк професійну
організація спеціалістів із внутрішніх хвороб (Evans, 2008). У 1932 р. Рада з
медичної освіти рекомендувала створити певну ідентифікація длѐ тих, хто
може бути фахівцѐми в галузі медицини. Як результат, у період з 1932 до
1940 рр. було засновано багато спеціальних рад (Herman, 2008). Так,
наприклад, у 1936 р. з’ѐвиласѐ Американська рада з внутрішньої медицини
длѐ сертифікації лікарів з певноя професійноя підготовкоя та досвідом,
притаманних фахівцѐм з внутрішньої медицини. Наступні десѐтиліттѐ стали
сприѐтливими длѐ ѐкісних медичних знань, ѐкі були поюднаннѐм
фундаментальних та прикладних досліджень, призвівши до зменшеннѐ
кількості компетентних лікарів, ѐких вважали експертами (Evans, 2008).
Другим феноменом за перші сорок років ХХ ст. стала «Доповідь»
Вайскоттена. Справа в тому, що в 1934 р. Американська медична асоціаціѐ
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призначила Германа Гейтза Вайскоттена, декана медичної школи
Сіракузького університету, очолити комісія ради з питань медичної освіти
та лікарень Американської медичної асоціації (commission of the AMA
Council on Medical Education and Hospitals) з метоя розробленнѐ та
здійсненнѐ інспектуваннѐ тогочасних нових національних медичних шкіл
(Encyclopedia of …, 2005) – 89 закладів медичної освіти США та Канади.
У 1940 р. вийшла друком спільна працѐ Г. Вайскотена, А. Швіталли,
В. Каттера та Г. Андерсона «Медична освіта у Сполучених Штатах Америки
1934 – 1939, підготована длѐ ради з питань медичної освіти та лікарень
Американської медичної асоціації» (Medical education in the United States
1934-1939, prepared for the Council on medical education and hospitals of the
American medical association), ставши продовженнѐм «Доповіді» Флекснера.
У передмові Р. Вілбура йдетьсѐ про те, що «американська освіта займаю
лідируячу позиція та отримую визнаннѐ у світі. Зниженнѐ ѐкості медичної
освіти в багатьох ювропейських країнах збільшило відповідальність наших
медичних шкіл бути в курсі швидкого поліпшеннѐ знань стосовно медицини.
Упровадженнѐ допоміжних та академічних професорських кадрів і
об’юднаннѐ багатьох медичних шкіл з університетами було простимульоване
безпрецедентними подарунками приватних осіб та великими асигнуваннѐми
керівництва майже всіх штатів» (Wilbur, 1940).
Принципово інноваційними під час перевірки медичних шкіл
(коледжів) стали такі моменти:
 деканам закладів медичної освіти було розіслано спеціальні
форми длѐ заповненнѐ звітів – вони охоплявали питаннѐ про організація й
контроль освітнього процесу; професорсько-викладацький склад;
матеріально-технічне забезпеченнѐ; місце дисципліни в навчальному
плані, її зміст, кількість годин, відведених длѐ вивченнѐ ціюї дисципліни,
методи навчаннѐ; фінансуваннѐ закладу тощо;
 звіти мали бути ѐк загальними, поданим кожним відділом або
кафедроя, так і індивідуальними від кожного викладача. Такі звіти
відображали інформація про роки здобуттѐ фахової освіти і професійного
досвіду, членство в наукових організаціѐх, участь у наукових програмах,
кількість публікацій, співвідношеннѐ годин, відведених на викладаннѐ й
дослідницьку діѐльність та ін.;
 члени комісії не аналізували зазначені звіти до початку інспекції з
метоя отриманнѐ достовірної ситуації, їх брали до уваги післѐ перевірки
длѐ об’юктивного оціняваннѐ та наданнѐ підсумкового звіту щодо
діѐльності кожного закладу медичної освіти;
 на інспектуваннѐ кожної медичної школи (коледжу) було
відведено 3 дні. Від одніюї до трьох годин було визначено на співбесіду з
деканом, ѐкий також за цей час мав подати фінансову звітність за
спеціальноя формоя ради; годину – із завідувачами кожної кафедри,
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звертаячи увагу на приміщеннѐ та обладнаннѐ; іноді співбесіду проводили
з президентом університету, ѐкому підпорѐдковуваласѐ медична школа
(коледж) та радоя попечителів;
 упродовж співбесід інспектори робили нотатки, у разі необхідності
розлогого звіту – записи робив стенографіст (Weiskotten, 1940).
Післѐ здійсненнѐ комплексної перевірки робочої групи на чолі з
Г. Вайскоттеном було запропоновано одну зі значимих длѐ американської
медичної освіти організаційну інновація – зосередити увагу на управлінні
навчальним планом: «Як професійний заклад, медична школа розглѐдаю
свій навчальний план ѐк юдине ціле. Розподіл факультету на різні кафедри
та складаннѐ більш-менш формального навчального плану не передбачаю
незалежності певних підрозділів. Постійна візуалізаціѐ цілей та управліннѐ
навчальним планом у цілому потребую частих кафедральних,
міжкафедральних та факультетських засідань» (Weiskotten, 1940).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, під час
першого поколіннѐ освітніх реформ у США, зокрема в 1910–1940-х рр.,
відбулисѐ концептуальні зміни в системі медичної освіти. Виклики
тогочасного суспільства змусили академічну спільноту та громадських діѐчів
переглѐнути існуячі принципи підготовки медичних спеціалістів. У 1910-х рр.
«Доповідь» Флекснера стала початком інноваційної діѐльності в
американських закладах медичної освіти. Зокрема, було запроваджено чіткі
вимогу до вступу, чотири роки навчаннѐ безпосередньо в медичній школі,
науково-оріюнтований навчальний план, аналіз фахової наукової літератури
тощо. Хоча в цей період інноваційну діѐльність було уповільнено через, поперше, Першу світову війну, куди США спрѐмовувала фінансову допомогу та
медичні кадри, по-друге, пандемія грипу, під час ѐкої Р. Бля відіграв значну
роль. Кінець 1920-х рр. ознаменував поѐву стандартизованого тестуваннѐ длѐ
вступу до закладів медичної освіти, ѐкий визначав рівень умотивованості длѐ
отриманнѐ майбутнього фаху. У 1930-х рр. було створено організації
вузькопрофільних спеціалістів длѐ їх професійного зростаннѐ. 1940-ві рр. були
пов’ѐзані з «Доповіддя» Вайскоттена, продовженнѐм «Доповіді» Флекснера.
У «Доповіді» Вайскоттена було запропоновано вдосконалений, порівнѐно з
часами Флекснера, механізм інспекції закладів медичної освіти та
сфокусовано увагу на управлінні навчальним планом.
Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів зазначеного
питаннѐ. Детальний аналіз «Доповіді» Вайскоттена з виокремленнѐм
інноваційної діѐльності в американській медичній освіті 1934–1939 рр.
вважаюмо перспективами подальших наукових розвідок.
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РЕЗЮМЕ
Куличенко Алла. Инновационнаѐ деѐтельность в медицинском образовании
США (1910–1940 гг.).
В статье освещена инновационнаѐ деѐтельность в медицинском образовании
США во времѐ первого поколениѐ реформ (1910–1940 гг.). В исследовании автор
отмечает, что отправной точкой развитиѐ инновационной деѐтельности
учреждений медицинского образованиѐ США послужил «Доклад» Флекснера в 1910 г. Как
следствие, в 1920-х гг. состоѐлсѐ пересмотр американского медицинского образованиѐ,
итогом котрого были четкие требованиѐ к поступления, четыре года обучениѐ
непосредственно в медицинской школе, научно-ориентированный учебный план, анализ
профессиональной научной литературы и т.д. Конец 1920-х гг. ознаменовал поѐвление
стандартизированного тестированиѐ длѐ поступлениѐ в медицинские учебные
заведениѐ. В 1930-х гг. созданы организации узкопрофильных специалистов длѐ их
профессионального развитиѐ. 1940-е гг. были свѐзаны с «Докладом» Вайскоттена.
Ключевые слова: американское медицинское образование, образовательные
реформы, инновационнаѐ деѐтельность, медицинские школы США, «Доклад»
Флекснера, «Доклад» Вайскоттена, научно-оиентированный учебный план,
профессиональнаѐ научнаѐ литература.

SUMMARY
Kulichenko Alla. Innovative activity in US medical education (1910s – 1940s).
Social development is connected with progress, which in turn depends on the
modernization of a particular area of human activity with the help of reforms. Thus, since the
beginning of the 20th century, the USA implemented many transformations, eventually
becoming the world leader. It was, however, an extremely difficult way. it should be noted
that initially there was a decrease in a large number of private medical schools for everyone
willing to be a doctor but with no wish to further improve his/her professional knowledge.
Finally, there was an emergence of medical schools as parts of reputable American
universities with specific entry requirements, a profession-oriented curriculum and a
combination of theory and practice in the form of scientific research.
Therefore, during the process of upgrading Ukrainian medical education, it is
necessary to analyze the experience of innovative activity of the American medical schools in
the context of the US educational reforms.
The aim of the paper is to highlight innovative activity in the US medical education
during the first generation of reforms (1910s – 1940s).
In this paper, the author uses such methods as (i) search-bibliographic and
chronological ones – to study and systematize scientific and pedagogical literature on the
subject of innovative activity in the American medical education during the first 40 years of
the 20th century; (ii) pedagogical reconstruction – to reproduce the historical and pedagogical
reality in the US medical education from 1910 to 1940.
Moreover, the author notes that the Flexner Report dated 1910 was the starting point
to develop innovative activity of the US medical education. As a result, in the 1920s, there
were strict entry requirements, four years of study in medical schools, a science-oriented
curriculum, professional scientific literature, etc. The late 1920s marked the emergence of a
standardized test for admission to medical schools. In the 1930s, organizations for medical
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experts were established to help them grow professionally. The 1940s were connected with
the Weiscotten Report.
The study covers only a part of aspects of the problem. Concerning the prospects of
further research, the plan is to describe the Weiscotten Report that deals with innovative
activity in the American medical education from 1934 to 1939.
Key words: American medical education, educational reforms, innovations, US
medical schools, Flexner Report, Weiscotten Report, science-oriented curriculum, professional
scientific literature.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У США
Метоя статті ю аналіз трансформацій концептуальних положень у галузі
підготовки вчителів іноземних мов у США. Дослідженнѐ виконано із застосуваннѐм
методів системного аналізу й узагальненнѐ тенденцій розвитку теоретикометодологічних засад сфери іншомовної педагогічної освіти. З’ѐсовано, що в сучасній
науково-світоглѐдній картині американських освітѐн на передній план виступили
концептуальні ідеї соціалконструктивізму, критичної педагогіки, гуманізму й
постпозитивістька епістемологіѐ, оформившись у соціокультурній парадигмі.
Основними тенденціѐми розвитку методологічних підвалин галузі ю перехід від
трансмісійної до колаборативної, транзакційної та перетворявальної моделей у
вищій освіті; від тренувальної до розвивальної парадигми підготовки вчителівфілологів; відбуваютьсѐ переосмисленнѐ ролі студента в процесі навчальнопрофесійної діѐльності. Оновлена концептуальна парадигма характеризуютьсѐ
відмовоя від ідеї прѐмолінійності в розбудові наукового знаннѐ на користь
переосмисленнѐ ролі особистості в перетворенні знаннювої бази, освітнього
середовища та соціокультурного контексту.
Ключові слова: система підготовки вчителів іноземних мов, концептуальні
положеннѐ, трансформаціѐ, наукове знаннѐ, США.

Постановка проблеми. Інтегрованість американської системи
підготовки вчителів іноземних мов обумовляютьсѐ загальнонауковими й
галузевими концептуальними положеннѐми, ѐкі формуять наукову
картину світу суб’юктів освітньої системи, визначаять хід і закономірності її
розвитку, задаять алгоритм і темпи її життюдіѐльності, трансформуваннѐ.
Провідні концептуальні освітні оріюнтири покликані впорѐдковувати
множинні ідіосинкретні поглѐди на фундаментальні проблеми підготовки
вчителів, перетворяячи їх на конкретні дидактичні шлѐхи реалізації в
освітньому процесі. Розглѐнемо сучасні теоретичні положеннѐ галузі
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підготовки вчителів-філологів у діалектичній перспективі, абстрагуячи й
узагальняячи основні тенденції розвитку сучасних теорій навчаннѐ й
учіннѐ. Незважаячи на наѐвність суперечностей ѐк у концептуалізації
основних теоретичних категорій галузі, так і у виділенні дидактичних
підходів, детальне вивченнѐ доводить їхня гомогенність, а отже й
можливість фіксуваннѐ їхніх основоположних рис.
Аналіз актуальних досліджень. Вивчення теоретико-методологічних
проблем підготовки педагогів у галузі іншомовної освіти США присвѐчено
чимало праць зарубіжних і вітчизнѐних учених. У роботі ми насамперед
спиралисѐ на доробок таких американських дослідників, ѐк Болл Д.,
Браун Д., Джонсон К., Кренделл Дж., Кумарадівелу Б., Фрімен Д. і багато
інших. Важливі питаннѐ педагогічної й філологічної освіти США
порушуятьсѐ в працѐх Бідяк Н., Іконнікової М., Кокор М., Кошманової Т.,
Черній Л., Шандрук С., Шихненко К. та ін. Зауважимо, що наѐвність певних
напрацявань із досліджуваної проблеми уможливляю виділеннѐ основних
трансформаційних тенденцій у концептуальних положеннѐх системи
підготовки вчителів іноземних мов у США.
Мета статті. Здійснити системний аналіз трансформацій
концептуальних положень галузі підготовки вчителів іноземних мов у США.
Методи дослідження. Досѐгнення означеної мети сприѐю
використаннѐ методів системного аналізу, ретроспекції й узагальненнѐ
тенденцій розвитку теоретико-методологічних засад галузі філологопедагогічної іншомовної освіти, а також аналіз практичного досвіду
підготовки вчителів іноземних мов у США.
Виклад основного матеріалу. Клячовими категоріѐми теоретичного
фундаменту системи підготовки вчителів іноземних мов (СПВІМ) ю учіннѐ й
навчаннѐ. Загальнопоширеним ю визнаннѐ провідної ролі вчителѐ в
результативності навчаннѐ учнів (Blazar, 2016). Відтак, ѐкість професійнопедагогічної діѐльності знаходитьсѐ під постійноя увагоя американської
спільноти, вживаятьсѐ полівекторні й багаторівневі заходи, спрѐмовані на її
зростаннѐ, гарантуваннѐ ѐкісної освіти всім учнѐм країни без винѐтку (Закон
«Не залишимо жодної дитини без уваги», 2001) представниками федералітету, науково-освітньої спільноти й широкої громадськості, окремими з ѐких ю
оптимізаціѐ програм підготовки вчителів ІМ (іноземних мов), імплементуваннѐ системи підзвітності в освітній системі, узагальненнѐ вимог до
компетентнісного рівнѐ вчителів у виглѐді прийнѐттѐ освітніх стандартів та ін.
Однак, навчаннѐ й учіннѐ не завжди перебуваять у стані
діалектичної взаюмозалежності. Кристалізаціѐ означеного усвідомленнѐ
серед лав американських науковців ознаменувала переглѐд традиційних
підходів до витлумаченнѐ сутності низки педагогічних ѐвищ.
Парадигмальних змін зазнали моделі навчаннѐ, особливості педагогічної
взаюмодії між учасниками освітніх процесів, фокус творчо-пошукових робіт
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тощо. Ґрунтуячись на філософсько-епістемологічних засадах позитивізму й
біхевіоризму, ѐкі міцно вкорінились у світоглѐдних позиціѐх американської
освітньої громадськості, у США протѐгом тривалого часу переважала
трансмісійна
або
процесуально-продуктивна
модель
навчаннѐ.
Постулативними длѐ означеної парадигми ю знак рівності між навчаннѐм і
учіннѐм, де потік навчальної інформації пасивно сприймаютьсѐ учнѐми.
Студент ю об’юктом длѐ змістового наповненнѐ й формуваннѐ в нього
основних практичних умінь, а не суб’юкт, ѐкий бере активну участь у
процесі творчого перетвореннѐ зовнішніх і внутрішніх ресурсів на
професійно значимі компетентності. Американські дослідники Джонсон К.
і Фріман Д. (2001) зазначаять, що СПВІМ, базована на трансмісійній
моделі, прагнула забезпечити студентів теоретичними галузевими
знаннѐми й елементарними вміннѐми виконувати професійні обов’ѐзки
(Johnson, Freeman, 2001, с. 54−55), уподібняячи професійне становленнѐ
технологічному процесу, кінцевим продуктом ѐкого ю «готовий до
використаннѐ» педагогічний працівник, укомплектований знаннѐми й
уміннѐми. Майбутній учитель уважаютьсѐ недостатньо компетентним длѐ
прийнѐттѐ самостійних рішень щодо організації власного навчаннѐ
(Britzman, 2003, c. 46). Основні навчальні методи ґрунтуятьсѐ на імітації
зразків виконаннѐ навчально-професійних завдань, некритичному
опрацяванні навчального матеріалу та переказуванні.
Переформатуваннѐ трансмісійної освітньої моделі розпочинаютьсѐ із
виходом на наукову арену теорії когнітивізму, ѐка акцентую увагу на
мисленнювих процесах, інтелектуальних здібностѐх, критичному мисленні.
Якщо длѐ біхевіористів неосмислене засвоюннѐ й відтвореннѐ навчального
матеріалу становить основу учіннѐ, то длѐ когнітивістів – це лише перший
етап навчаннѐ, ѐкий надалі передбачаю активне мисленнюве перетвореннѐ
інформації. Відтак, «відтвореннѐ» в навчанні переходить в особистісне
«перетвореннѐ» знаннювої бази. Поступовий переглѐд ролі студента в
ѐкості активного учасника освітнього процесу супроводжуютьсѐ рухом у
напрѐмі від учителецентризму до студентоцентризму ѐк головної форми
педагогічної взаюмодії.
Унаслідок розглѐду майбутніх учителів у ролі активних, діюздатних
учасників власного професійного становленнѐ й освітнього процесу,
зміняютьсѐ також тематика науково-дослідницьких робіт, головними серед
ѐких стаять ментальні процеси, учіннѐ педагога або вчитель у ролі того, хто
навчаютьсѐ, рефлексіѐ в навчально-професійній діѐльності тощо.
Паралельно у СПВІМ відбуваютьсѐ переоріюнтаціѐ з тренувальної
моделі (teacher training) на розвивальну (teacher development). Тренуваннѐ
в підготовці педагогів розглѐдаютьсѐ ѐк формуваннѐ базових теоретикопрактичних азів, ѐкі уможливляять практичне застосуваннѐ елементарних
навичок викладаннѐ. У парадигмі освіти або розвитку вчителів розв’ѐзаннѐ
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проблеми підготовки педагога здійсняютьсѐ з особистісних позицій:
професійне становленнѐ передбачаю не тільки оволодіннѐ практичними
техніками викладаннѐ, але й цілісний розвиток особистості майбутнього
вчителѐ через рефлексивний аналіз навчально-професійної діѐльності,
критичне
опрацяваннѐ
навчального
матеріалу,
самоосвіту,
самовдосконаленнѐ тощо (Richards, Farrel, 2005).
Однак, у гонитві за високими ідеалами поза увагоя освітѐн ризикую
опинитисѐ практична підготовленість початкуячого вчителѐ навчати ІМ,
розвивати іншомовну компетентність учнів, що і ю його основноя
функціюя. На думку Бол Д. та ін. (2010), готовність і здатність учителѐ
вправно навчати учнів вимагаю ретельної професійної підготовки саме в
тренувальному форматі. Розвинені навички викладаннѐ не применшуять
професійного статусу педагога, ѐк стверджуять критики тренувального
підходу, а навпаки, становлѐть його фундамент. Професійно-педагогічна
діѐльність, базована на імпровізуванні, обмежуячись індивідуальним
досвідом учителѐ у формуванні фахової компетентності, нівеляю
професійність педагогічної праці (Ball, Forzani, 2010, c. 508−509).
З міркуваннѐми авторів важко не погодитись, адже власне сутність
професії полѐгаю в здатності індивіда виконувати комплекс практичних дій
на основі спеціальних знань, ѐкі ю загальним надбаннѐм професійної групи.
Якщо означений компонент спеціальних знань і вмінь відсутній, то й працѐ
вчителѐ не може належати до розрѐду професій. Таким чином, СПВІМ
повинна вибудовуватисѐ за принципом конвергенції, вклячаячи ѐк
тренувальну, так і розвивальну парадигми, оскільки обидві ю
життюдайними длѐ професійного становленнѐ й розвитку вчителѐ.
Подальші трансформації в концептуалізації проблем підготовки
вчителів ІМ розгортаятьсѐ на тлі теорій конструктивізму або
соціалконструктивізму, сформованих ѐк логічне довершеннѐ ідей
попередників теорій когнітивізму й гуманізму (Brown, 2000). З позицій
означених теорій навчаннѐ відбуваютьсѐ внаслідок активного особистісного
конструяваннѐ індивідом знань: інформаціѐ, що поступаю ззовні,
перетворяютьсѐ індивідом з оглѐду на наѐвний попередній досвід,
світоглѐдну картину, віддзеркаляячись від навколишнього середовища.
Відтак, студент не ю «чистоя дошкоя», на ѐку наносѐть інформація, а ю
співавтором професійної знаннювої бази. У галузі підготовки вчителів уплив
конструктивізму спостерігаютьсѐ в оформленні нових моделей, ѐк
наприклад, рефлексивної, ѐка передбачаю не лише теоретико-практичне
озброюннѐ студента через передачу релевантної інформації, а й глибокий
аналіз і осмисленнѐ майбутнім учителем педагогічних ѐвищ.
Оновлена
візуалізаціѐ
освітніх
проблем
через
призму
конструктивістських концепцій привернула увагу науковців до проблеми
учіннѐ вчителѐ, тобто внутрішньо-особистісних процесів, ѐкі відбуваятьсѐ в
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ході його професійного становленнѐ. До недавнього часу вчитель ІМ
розглѐдавсѐ в ролі споживача психолого-педагогічної та лінгвістичної
теорій, однак ігноруваннѐ думки практика в розбудові теорії неминуче
призводить до однобічного трактуваннѐ важливих понѐть галузі. Наразі,
роль учителѐ ІМ у цьому розрізі зазнала кардинальних змін. Він
розглѐдаютьсѐ не лише ѐк користувач, але й автор психолого-педагогічної
теорії. Длѐ прикладу, в літературі плідно розроблѐятьсѐ проблеми
педагогічного дослідженнѐ та дослідженнѐ діюя (teacher research, action
research), присвѐчених вивчення особливостей залученнѐ вчителів і
студентів до творчо-пошукової діѐльності (Burns, 2013).
Важливоя нинішньоя тенденціюя в галузі підготовки вчителів ІМ у
США ю розвиток концептуальних засад у соціокультурній перспективі. Якщо
теоретики біхевіоризму й когнітивізму розглѐдали навчаннѐ ѐк
індивідуально зумовлений процес, то соціалконструктивізм зосередивсѐ
на вивченні впливу соціальних факторів у навчанні (Johnson, Freeman,
2001). Формуваннѐ професійно-педагогічної компетентності, розвиток
професійних знань і вмінь відбуваютьсѐ внаслідок залученнѐ до навчаннѐ й
викладаннѐ за конкретних контекстуальних обставин, що надаю їй
індивідуального контекстуально-залежного забарвленнѐ. Дидактичними
шлѐхами імплементації ідей соціокультурної парадигми в практику
підготовки вчителів ІМ стали колаборативні форми навчаннѐ й викладаннѐ,
співпрацѐ між учасниками освітніх процесів, ѐк наприклад між
викладачами ЗВО і шкільними вчителѐми тощо.
Одніюя з незворотних тенденцій, що характеризую сучасний стан
концептуального оформленнѐ галузі підготовки вчителів ІМ, ю відмова від
догматизму, прескриптивності до більш критичного ставленнѐ до
пропонованих теоретичних положень. Майбутнього вчителѐ закликаять
розвивати усвідомленнѐ про наѐвність множинних перспектив, що даять
поѐсненнѐ фундаментальних освітніх феноменів. Відповідно, «модна» теоріѐ
не може претендувати на званнѐ панівної та юдино правильної, а лише одним
із можливих теоретичних обґрунтувань проблем освіти. У сфері викладаннѐ
ІМ означена тенденціѐ набула виглѐду «післѐметодової ери» та
«просвітленого еклектицизму», длѐ ѐких властивими ю запереченнѐ існуваннѐ
ідеального методу навчаннѐ ІМ усіх без винѐтку учнів (Kumaradivelu, 2012).
Сучасний учитель ІМ ю ґрунтовно ознайомленим із навчальними підходами й
методами, однак освітній процес вибудовую з урахуваннѐм інтересів і потреб
учнівської спільноти й ситуативних обставин.
Помітним віѐннѐм у галузі підготовки вчителів ІМ ю сформоване під
діюя критичної педагогіки усвідомленнѐ того, що вивченнѐ ІМ не ю
нейтральним, незалежним від ширших суспільних процесів і може мати
негативні наслідки длѐ соціального стану студентів. Окремим прикладом
може слугувати роль англійської мови в умовах лінгвальної глобалізації,
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ѐка займаю провідні позиції в науковій, політико-економічній та інших
галузѐх (Philipson, 1992). Учитель, длѐ ѐкого іноземна мова, що
викладаютьсѐ, ю рідноя, також маю привілейований статус порівнѐно з
педагогом, ѐкий не ю носіюм мови з народженнѐ (Megyes, 2001). Наразі у
світлі критичної педагогіки здійсняятьсѐ спроби освітѐн налагодити
баланс між викладаннѐм ІМ і підтримкоя менш уживаних мов, пошук
шлѐхів розвитку критичного ставленнѐ, осмисленнѐ майбутніми вчителѐми
теоретичних засад галузі та ролі ІМ у соціальному контексті.
Під упливом теорій критичної педагогіки і міжкультурної комунікації в
США назріло оновлене баченнѐ ролі вчителѐ-словесника ѐк медіатора між
представниками різних культурних груп або посередника між корінними й
новоприбулими членами суспільства. Оскільки США ю країноя емігрантів,
суспільна місіѐ вчителѐ ІМ ю вкрай важливоя, уособляячи через засвоюннѐ
мови перспективи повноцінної соціалізації у «країні можливостей».
Результати аналізу трансформацій концептуальних положень системи
підготовки вчителів-філологів у США представлено в таблиці 1.
Таблицѐ 1
Трансформація концептуальних положень у галузі підготовки
вчителів ІМ у США
Трансмісійна модель
підготовці вчителів ІМ.

у

Підготовка вчителѐ в
парадигмі.
Біхевіоризм, когнітивізм.

навчанні

й Колаборативна/транзакційна/
трансформативна модель.

тренувальній Освіта/розвиток учителѐ.

Студент
ѐк
пасивний
сприймач
інформації.
Студент ѐк об’юкт педагогічного впливу й
освітнього процесу.
Студент/учитель – споживач психологопедагогічної, лінгводидактичної та інших
теорій.
Сконцентрованість
майбутнього вчителѐ.

на

навчанні

Конструктивізм,
критична
педагогіка,
гуманізм.
Студент ѐк активний перетворявач
інформації.
Студент ѐк суб’юкт педагогічної взаюмодії та
освітнього процесу.
Студент/учитель – співавтор психологопедагогічної, лінгводидактичної та ін.
теорій. Залученнѐ вчителів до науковопошукової діѐльності.
Акцент на учінні майбутнього вчителѐ
(ѐким чином студент навчаютьсѐ викладати
ІМ).

Навчаннѐ ѐк індивідуальний процес.
Індивідуальні навчальні форми.

Навчаннѐ ѐк соціально зумовлений процес.
Колаборативні/колективні
форми
організації навчаннѐ.
Техніцизм у підготовці вчителѐ (вивченнѐ Рефлексіѐ
в
навчально-професійній
теоретичних
основ,
розвиток діѐльності, критичне осмисленнѐ, учитель
елементарних практичних умінь).
ѐк перетворяячий інтелектуал.
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Інтуїціѐ, досвід та ідеї освітніх спільнот.
Догматизм,
прескриптивізм
у
теоретичному
наповненні
змісту
підготовки вчителів ІМ.
Пошук «ідеального» методу навчаннѐ ІМ

Науково-емпірична обґрунтованість.
Критичне
ставленнѐ
до
наѐвних
теоретичних положень.
Післѐметодовий стан, еклектицизм

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Хід розвитку
системи фахової підготовки вчителів ІМ у США визначаютьсѐ сукупністя
зовнішніх і внутрішньогалузевих упливів. До кластера безпосередніх
чинників належать загальнонаукові й вузькоспеціальні тенденції, ѐкі
утворяять методологічні підвалини галузі, зокрема філософськоепістемологічні концепції, теоретичні положеннѐ предметних галузей
загальної та прикладної лінгвістики, лінгводидактики, педагогіки,
психології та інших суміжних наук. На підставі узагальненнѐ наукових
розвідок американських дослідників виѐвлено, що клячовими
епістемологічними засадами освітньої філософії США, вклячаячи
підготовку вчителів-філологів, ю парадигми позитивізму й постпозитивізму,
інтерпретивізму, критицизму, у призмі ѐких розвинулисѐ концепції
біхевіоризму,
когнітивізму,
гуманізму,
конструктивізму,
соціалконструктивізму, критичної педагогіки й деѐкі інші.
На сучасному етапі, науково оріюнтована світоглѐдна картина світу
американських освітѐн формуютьсѐ під упливом засадничих положень
конструктивізму й соціалконструктивізму, критичної педагогіки, гуманізму
та епістемології постпозитивізму. Позитивістська ідеологіѐ, із властивоя їй
пошуком абсолятних, беззаперечних істин в освітніх процесах поступово
здаю позиції на користь постпозитивізму, а саме інтерпретивізму та
критицизму. Означені підходи характеризуятьсѐ відмовоя від пошуку
юдино правильної, ідеальної теоретичної основи в педагогічній дійсності,
усвідомляячи її контекстуально-ситуативну природу.
У сфері підготовки вчителів ІМ окреслені тенденції призвели до
парадигмальних змін: традиційна трансмісійна або процесуальнопродуктивна освітнѐ модель, сутність ѐкої полѐгаю в озброюнні майбутніх
учителів готовим комплектом знань і вмінь, поступово зазнаю
переосмисленнѐ. У розумінні освітньої філософії сьогоденнѐ, вчитель ю
центральноя фігуроя, що скеровую процес власного професійного
становленнѐ й розвитку, беручи безпосередня участь у формуванні
професійної світоглѐдної позиції, компетентності, відтак ігноруваннѐ ролі
особистості педагога немислиме. Важливоя віхоя еволяціонуваннѐ
філософсько-епістемологічних підвалин педагогічної освіти США в
соціокультурній перспективі ю врахуваннѐ комплексного впливу
зовнішнього середовища в процесі конструяваннѐ індивідом професійних
знань, поглѐдів, переконань. Тобто, компетентність учителѐ формуютьсѐ за
діалектичним принципом, органічно поюднуячи зовнішній інформаційний
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потік і загальний уплив освітніх процесів з індивідуальним досвідом і
світоглѐдноя позиціюя, віддзеркаляячись у соціокультурному контексті.
Одним із перспективних напрѐмів дослідженнѐ вважаюмо компаративний
аналіз концептуальних компонентів американської та вітчизнѐної систем
підготовки вчителів-філологів.
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РЕЗЮМЕ
Левринц Марианна. Трансформациѐ концептуальных положений системы
подготовки учителей иностранных ѐзыков в США.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ трансформаций концептуальных положений
области подготовки учителей иностранных ѐзыков в США. Исследование выполнено
с применением методов системного анализа и обобщениѐ тенденций развитиѐ
теоретико-методологических
основ
сферы
иноѐзычного
педагогического
образованиѐ. Установлено, что в США на передний план педагогического
образованиѐ
выступили
концептуальные
идеи
социалконструктивизма,
критической педагогики, гуманизма и эпистемологиѐ постпозитивизма, которые
оформились в социокультурной парадигме. Основными тенденциѐми развитиѐ
методологических основ отрасли ѐвлѐетсѐ переход от трансмиссионной к
колаборативной, транзакционной и преобразовательной моделей высшего
образованиѐ; от тренировочной к развиваящей парадигме подготовки учителей-
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филологов; происходит переосмысление роли студента в процессе учебнопрофессиональной деѐтельности. Современнаѐ концептуальнаѐ парадигма
характеризуетсѐ отказом от идеи прѐмолинейности в развитии научного знаниѐ в
пользу переосмыслениѐ роли личности в развитии теории, образовательной среды и
социокультурного контекста.
Ключевые слова: система подготовки учителей иностранных ѐзыков,
концептуальные положениѐ, трансформациѐ, научное знание, США.

SUMMARY
Levrints (Lőrincz) Marianna. Transformations in the conceptual orientation of the US
system of foreign language teacher education.
The present paper examines transformations of conceptual orientations in the field of
foreign language teacher education in the USA. In the study the methods of systematic and
retrospective analysis were employed to outline the tendencies in the development of
theoretical background of the sphere of language teacher preparation. The foundational
theories informing the contemporary academic outlook of American educators are the
constructivism, social constructivism, critical pedagogy, humanism, postpositivist
epistemology and sociocultural perspective.
One of the main developmental trends in the sphere of language teacher education is
characterized by the shift in the instructional models from transmission to collaboration,
transaction and transformation. The training approach in teacher preparation is rethought in
the perspective of teacher education as development. A discernible shift has taken place in
the perception of the role of student-teachers as active transformers of information, who not
only consume the relevant theories but also act as co-authors of the professional knowledge
base; from being the objects of educational influence and instructional process to its subjects.
One of the general research trends is the focus on the problem of learning to teach as
opposed to the previously emphasized teaching students to teach. Recent research also
suggests criticism of technicist view in teacher preparation (developing a predefined set of
basic knowledge and teaching skills) towards actively engaging future foreign language
teachers in the critical evaluation of multiple theoretical perspectives.
In the sphere of language teacher training the prescriptive, dogmatic pursuit of
universal educational theory, as well as an ideal foreign language teaching approach are
reconsidered in light of pluralism, changeability, epistemic and gnoseological variability.
Thus, the contemporary conceptual paradigm of the sphere of language teacher education is
characterized by rejection of the idea of straightforwardness in the construction of
educational theory in favor of individual, context and culture specific interpretation.
Key words: foreign language teacher education system, conceptual orientations,
paradigm shift, educational, linguodidactic theory, USA.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЙНОРОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
У статті проаналізовано концептуальні засади зарубіжного досвіду щодо
добору, розробки й застосуваннѐ мультимедійних програмних засобів длѐ розвитку
дітей з особливими освітніми потребами.
Мета статті полѐгаю у вивченні можливостей застосуваннѐ ІТ у корекційнорозвитковій роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннѐми в умовах інклязивної
освіти різних країн.
Ґрунтовний аналіз зарубіжного досвіду щодо використаннѐ ІТ у корекційнорозвитковій роботі з молодшими школѐрами з інтелектуальними порушеннѐми
дозволив виѐвити низку тенденцій, спільних длѐ освіти більшості країн і вагомих длѐ
розвитку освіти в Україні.
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології,
інклязивне навчаннѐ, діти з інтелектуальними порушеннѐми, корекційно-розвиткова
робота, мультимедійні програмні засоби, хмарні технології, веб-сайт.

Постановка проблеми. Найважливішоя тенденціюя сучасності ю
процес інформатизації, ѐка передбачаю широке використаннѐ
інформаційних технологій (ІТ) ѐк сукупності методів і технічних засобів, що
дозволѐять лядині працявати з інформаціюя.
У сучасному світі основним технічним засобом інформаційних
технологій ю комп’ятерна техніка. Інформаційні технології зоріюнтовано на
використаннѐ комп’ятерної техніки ѐк технічного засобу.
Доцільність використаннѐ ІТ в освіті зумовлено їх дидактичними можливостѐми, ѐкі постійно розширяятьсѐ з розвитком апаратно-програмних
засобів і досліджень, а також технологічними й економічними перевагами.
Аналіз актуальних досліджень. Запровадженнѐ інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) в освітній простір сучасної школи сприѐю
активному використання мультимедійних програмних засобів у корекційнорозвитковій роботи з учнѐми, ѐкі маять проблеми в розвитку (О. Качуровська, О. Легкий, С. Миронова, Є. Синьова, М. Шеремет, І. Федоренко та
ін.). Актуальними стаять дослідженнѐ щодо потенціалу ІКТ та їх впливу на
розвиток мисленнѐ дітей із нормотиповим розвитком. Сучасні наукові
дослідженнѐ доводѐть, що саме використаннѐ ІТ у процесі навчаннѐ сприѐю
розвиткові мисленнѐ молодших школѐрів (Ю. Бабаева, Г. Балл, І. Васильюв,
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О. Войскунський, Т. Корнілова, Ю. Машбиць, В. Молѐко, Н. Пов’ѐкель, В. Прокопенко, Р. Радева, М. Смульсон, О. Смирнова, О. Тихомиров, С. Шапкін,
Н. Шумакова та ін.). Наукові пошуки теоретично обґрунтовуять та доводѐть
можливість систематичного використаннѐ ІТ в освіті дітей з особливими
освітніми потребами (ООП) (Ю. Запорожченко, 2013; О. Качуровська, 2014;
Н. Кравець, 2012; Ю. Носенко, 2016; І. Федоренко, 2012). Вагомість
означеного дослідженнѐ визначаютьсѐ потребоя в теоретичному
обґрунтуванні та дослідженні зарубіжного досвіду щодо застосуваннѐ ІТ в
умовах інклязивного навчаннѐ дітей з інтелектуальними порушеннѐми (ІП).
Мета статті полѐгаю у вивченні зарубіжного досвіду щодо
можливостей ІТ у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з ІП в умовах
інклязивного освітнього середовища.
Означена мета дослідженнѐ зумовила вибір взаюмопов’ѐзаних методів
дослідження, зокрема, структурно-логічний та функціональний аналіз, ѐкий
сприѐв вивчення методичного забезпеченнѐ й особливостей застосуваннѐ
інформаційних технологій в інклязивному навчанні дітей з особливими
потребами в різних країнах; системно-структурний та компаративний аналіз
дозволив узагальнити та з’ѐсувати спільні, важливі длѐ подальших пошуків
чинники інформатизації інклязивної освіти за рубежем.
Виклад основного матеріалу. Запровадженнѐ в Україні інклязивного
навчаннѐ та зміна системи освіти загалом співпали в часі з інтенсивним
розвитком цифрових комунікацій. Сучасна школа недостатньо повно
використовую можливості ІТ, недооцінено їх потенціал і в навчанні дітей з
ООП. Відтак розумне усвідомленнѐ зарубіжного досвіду роботи педагогів,
співзвучного загальносвітовим тенденціѐм оновлених підходів до освіти в
Україні (Захарчук, 2013, с. 23).
Важливого значеннѐ набуваять концептуальні засади добору,
розробки й застосуваннѐ мультимедійних програмних засобів длѐ розвитку
дітей у зарубіжній практиці.
На сучасному етапі освіта за рубежем широко використовую
інформаційні технології в роботі з дітьми з інтелектуальними
порушеннѐми. Розглѐнемо їх ґрунтовніше.
Скажімо, у США накопичено важливий досвід педагогічної роботи з
дітьми з особливими потребами, побудовано систему диференційованих
освітніх програм, створено ґрунтовну теоретико-методичну базу.
Активними засобами забезпеченнѐ доступу до освітніх послуг та їх
ѐкості законодавчо закріплено саме за ІТ ѐк засобів навчаннѐ, ѐкі
впродовж років широко використовуятьсѐ в практиці навчаннѐ дітей з
ООП у США. Встановлено, що вони допомагаять частково, а інколи,
спроможні навіть компенсувати недоліки розвитку дітей, полегшуять їх
соціалізація, що набуваю особливої актуальності в умовах вкляченнѐ дітей
означеної категорії в загальноосвітня школу.
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Стосовно програмного забезпеченнѐ створеного длѐ роботи з дітьми
з ІП, то найбільш популѐрними ю адаптовані до їхніх можливостей і потреб
технології длѐ роботи з текстом (текстові редактори), ѐкі забезпечуять
розширеннѐ словника дітей, сприѐять підвищення мотивації до навчаннѐ
та роботи з текстом зокрема, полегшуять виконаннѐ основних навчальних
завдань (Department of Education, 2019).
Аналіз досвіду впровадженнѐ ІТ в освіту дітей з інтелектуальними
порушеннѐми в США дозволив виѐвити позитивні сторони такого підходу
до навчаннѐ й певні проблеми, ѐкі знижуять результативність процесу
інформатизації освіти в країні загалом (рис. 1).

Рис.1. Чинники, ѐкі впливаять на результативність інформатизації
інклязивної освіти в США
* Складено автором за даними (Чупахіна, 2019).
Вирішеннѐ означених проблем у США зосереджено на забезпеченні
організації ѐкісної підготовки майбутніх фахівців та підвищенні їх
кваліфікації; залученні приватного й державного капіталів длѐ придбаннѐ
сучасного комп’ятерного обладнаннѐ; дотриманні правил та інструкцій
щодо роботи з комп’ятером (US Department of Education, 2019).
Проблеми, ѐкі обмежуять використаннѐ ІТ в освіті дітей з
інтелектуальними порушеннѐми в США, здебільшого універсальні, тобто не ю
спільними на шлѐху інформатизації освіти в країні загалом, водночас вони
схожі з перешкодами, ѐкі гальмуять інформатизація вітчизнѐної освіти.
Відтак, набуваю актуальності підготовка вчителів щодо формуваннѐ в
них цифрової компетентності та застосуваннѐ в роботі з дітьми з ІП
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інформаційних технологій, однак на новому сучасному рівні; вирішеннѐ
проблеми доступності ѐкісного спеціального програмного забезпеченнѐ;
врахуваннѐ санітарно-гігіюнічних вимог щодо роботи дитини з
комп’ятером (Олдей, Аллан, 2009, с. 94).
Вивченнѐ досвіду американських учених і практиків маю безперечну
цінність длѐ вітчизнѐної інклязивної освіти, в ѐкій ІТ набуваять широкого
застосуваннѐ.
У більшості країн Заходу створено розгалужену систему розробки й
реалізації комп’ятерних програм длѐ корекційно-розвиткових занѐть із
молодшими школѐрами з ІП (табл. 1).
Таблицѐ 1
Комп’ютерні програми для корекційно-розвиткових занять із
молодшими школярами з ІП
Назва гри
Jr. DoctorGame

Jr. VetGame

MyABCD

CreativepainterGame
Gagarin

Зміст
Комп’ятерна гра, певний аналог рольової гри «Лікарнѐ». Діти в
ролі лікарѐ допомагаять героѐм відомих казок одужати та
здобути перемогу над шкідливими бактеріѐми
Аналог попередньої гри, тільки в цій дитина стаю ветеринаром
та лікую звірів – тигрів, жирафів, пінгвінів, собак і котів. Гра
розвиваю логіку й допомагаю здобути певний практичний
досвід доглѐду за тваринами
Комплекс програм длѐ вивченнѐ літер англійського алфавіту,
цифр та арифметичних дій у межах двох десѐтків, а також
музичних інструментів
Гра длѐ вивченнѐ живопису й оволодіннѐ початковими
навичками маляваннѐ
Дитѐча комп’ятерна гра, ѐка розвиваю логіку, фантазія, дозволѐю
ознайомити з елементарними понѐттѐми з астрономії

* Складено автором за даними (Чупріна, 2019).
Навчальні плани початкової школи Сполучених Штатів Америки,
Канади, Австралії та інших розвинених країн зоріюнтовано на використаннѐ
комп’ятерів у освітньому процесі. Здебільшого, кожна класна кімната
обладнана кількома комп’ятерами, ѐкі підклячено до мережі Інтернет.
Учні ще до початку навчаннѐ в школі отримуять початкові навички роботи
з комп’ятером.
Сайт одніюї з початкових шкіл США повідомлѐю, що в кожній із
класних кімнат ю ѐк мінімум 3 комп’ятери (всього близько 200). Учні
використовуять комп’ятери длѐ проведеннѐ досліджень, доступу до
Інтернет бібліотек і діалогових енциклопедій, длѐ отриманнѐ додаткових
завдань та проведеннѐ математичних обчислень (Wake country. Publik
school system, 2019).
Аспекти, ѐкі визначаять роль комп’ятерних технологій та
пропедевтику основних понѐть інформатизації закладів освіти США,
42

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

подібні до позиції освіти Канади. Навчальний план 1–8 класів провінції
Онтаріо (Канада) містить низку посилань на необхідність оволодіннѐ
комп’ятерними технологіѐми вже з першого класу. Комп’ятери ефективно
використовуятьсѐ длѐ створеннѐ ескізів, алгоритмів, планів-малянків, ѐкі
допомагаять ефективніше організовувати освітня діѐльність (Ontario.
Ministry of Education, 2019).
Інформаційні та комунікаційні технології складаять частину
обов’ѐзкової загальної навчальної програми більшості ювропейських країн.
На рівні початкової освіти лише сім країн не вклячили ІКТ до обов’ѐзкових
навчальних програм (Італіѐ, Болгаріѐ, Чеська республіка, Латвіѐ, Литва,
Угорщина та Словаччина) (Овчарук, 2008).
Упровадженнѐ мультимедійних технологій у школах Німеччини та
Австрії маю дискусійний характер ѐк серед представників системи освіти
цих країн, професорсько-викладацького складу ЗВО, ѐкі готуять майбутніх
учителів, так і серед учителів-практиків. Проте, на загальнодержавному
рівні Німеччини й Австрії та засобами масової інформації проголошено
гасло: «Das Endeder Kreideze it naht!» (Час крейди добігаю кінцѐ). Саме
комп’ятерні технології проголошено основним засобом упровадженнѐ
мультимедійної складової освітнього процесу, однак наголошуютьсѐ, що
означені технології ю складовим засобом освітнього процесу порѐд з усіма
іншими (Чупріна, 2019).
У Данії, Норвегії, Фінлѐндії, Естонії, Швеції розроблено й
експериментально впроваджено проект під назвоя «Playful computer
writing» – «Навчаннѐ письму за допомогоя комп’ятерних ігор». Розробник
проекту – норвезький учений Арне Трагетон (Arne Trageton). Основоя
програми стали вимоги стандартів початкової школи Норвегії, в ѐких
передбачено використаннѐ ігрових методів навчаннѐ з комп’ятером длѐ
дітей 6–10 років. Означені стандарти вимагаять формуваннѐ в дітей навичок
друкуваннѐ на комп’ятері. А. Трагетон зауважую, що навчитисѐ писати дитині
молодшого шкільного віку простіше, ніж читати. Однак, писати за допомогоя
ручки важко, бо моторика м’ѐзів руки дитини недостатньо розвинена. Писати
ж на комп’ятері значно легше й можна робити це й за межами школи.
Роблѐчи спроби писати на комп’ятері, діти вчатьсѐ читати текст, ѐкий склали
самостійно. Пізніше вони читаять комп’ятерні тексти, ѐкі склали їх товариші
та тексти з різних книг класної бібліотеки. На відміну від американського
проекту, проект «Playful computer writing» спрѐмовано на більш широке
використаннѐ ігрових форм навчаннѐ з урахуваннѐм ідей Л. Виготського та
Ж. Піаже (Чупріна, 2019).
Політику Департаменту освіти та навичок (The Department of
Education and Skills) Ірландії спрѐмовано на створеннѐ умов длѐ
максимального вкляченнѐ всіх без винѐтку дітей в освітній процес. З
2010 р. в країні впроваджено урѐдову програму «Вихованнѐ та освіта в
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ранньому дитинстві» (Early Child hood Care and Education), відповідно до
ѐкої всім дітѐм із 3-х років, водночас і тим, ѐкі маять особливі потреби,
надаютьсѐ доступ до безкоштовної ѐкісної освіти. Під егідоя департаменту
з 1998 р. функціоную Національний центр технологій в освіті (The National
Centre for Technology in Education), ѐкий ю провідноя національноя
організаціюя з технічної підтримки закладів освіти І й ІІ рівнів (дошкільної,
початкової та загальної). До важливих розробок центру, ѐкі можуть
використовуватись у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з ІП,
віднесено низку веб-сайтів длѐ дітей і педагогів (рис. 2) (The Information
and Communication Technology for Inclusion: Developments and Opportunities
for European Countries, 2013).
Знаковими в контексті започаткованого дослідженнѐ вважаюмо
розробки шведського університету Certec, ѐкі спрѐмовано на корекційнорозвиткове навчаннѐ дітей з особливими потребами, водночас і з
інтелектуальними порушеннѐми (Bratitsis, 2012, с. 242):

Рисунок 2. Розробки Національного центру технологій в освіті
Ірландії щодо ІТ у підтримці інклязивного навчаннѐ
1. Проект SID – «Sensuousness, Interaction and Participation», або
«Чуттювість,
взаюмодіѐ
та
участь»
(http://www.certec.lth.se/english/research/sid/), розпочавсѐ у 2010 р. –
передбачаю створеннѐ нових можливостей длѐ дітей з ІП шлѐхом
використаннѐ на корекційно-розвиткових занѐттѐх спеціальних інтерактивних
технологій. Хмарно зоріюнтоване навчальне середовище, створене в межах
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проекту SID, спроектовано таким чином, щоб не створявати додаткові
перешкоди длѐ дітей означеної категорії. Середовище – інтерактивне,
«відповідаю», «реагую» на дії учнів. В означеному спеціальному середовищі
передбачено розвиток нових можливостей длѐ сприйманнѐ, взаюмодії та
участі, шлѐхом чергуваннѐ стимулѐції відчуттів і релаксації, взаюмодії з
лядьми та предметами. Створеннѐ умов длѐ проѐву ініціативи, самостійної
діѐльності, ю важливим длѐ розвитку сприйманнѐ, моторних навичок,
отриманнѐ досвіду соціальної взаюмодії.
2. Проект DIKO – «digital contact book», або «цифрова книга
контактів», започаткований у 2010 р., – спрѐмовано на створеннѐ
платформи веденнѐ електронних особистих щоденників длѐ дітей з
особливими потребами, водночас і з інтелектуальними порушеннѐми.
Платформу, створено в межах проекту, вона схожа до електронних
соціальних мереж, таких ѐк Facebook, однак основна її відмінність полѐгаю
в особливому інтерфейсі, розрахованому на аудиторія з функціональними
обмеженнѐми (простіша, менш розгалужена структура тощо), а також її
захищеність – від спаму, реклами, вірусних атак, шкідливої інформації
тощо. Платформа дозволѐю завантажувати фото, малянки й короткі відео,
обміняватисѐ повідомленнѐми через мережу Інтернет.
У Шотландії на державному рівні запроваджено програму
«Curriculum for Excellence», що забезпечую підтримку інклязивного
навчаннѐ дітей і підлітків від народженнѐ до 18 років. Розроблено й
упроваджено гнучкі навчальні плани длѐ різних вікових категорій: від 0 до
5 років; від 3 до 5 років; від 5 до 14 років та ін. Означена програма
реалізуютьсѐ на засадах таких дидактичних принципів: активність,
проблемність навчаннѐ; підтримка
холістичного підходу (длѐ
цілеспрѐмованого всебічного розвитку особистості); наступність у навчанні;
навчаннѐ через гру. На національному рівні впроваджено низку
електронних ресурсів длѐ використаннѐ на всіх рівнѐх освіти. Найбільш
знаковими в контексті інклязивного навчаннѐ дітей з ІП вважаюмо такі (The
force is with Glow as virtual help links up schools, 2019):
- Glow – перший у світі Інтранет національного рівнѐ, створений з
освітньоя метоя, що консолідую різноманітні освітні ресурси длѐ учнів і
педагогів. Це своюрідне цифрове середовище длѐ підтримки навчаннѐ,
доступне на всій території Шотландії. Розробка фінансуютьсѐ за рахунок
державного бяджету. Усім користувачам Glow, зокрема педагогам і учнѐм,
безкоштовно присвояютьсѐ індивідуальний обліковий запис (акаунт), що
забезпечую доступ до будь-ѐких сервісів і ресурсів, ѐкі можна
використовувати в освітньому контексті. Адмініструваннѐ здійсняютьсѐ на
рівні закладу освіти та на рівні місцевого органу управліннѐ. Серед
основних сервісів, що надаятьсѐ, варто відзначити хмарний офісний пакет
Microsoft Office 365, WordPress blogs (безкоштовний засіб длѐ створеннѐ
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блогів і сайтів), Wikispaces (безкоштовний веб-хостінг, ѐкий дозволѐю
створявати «вікі»), Adobe Connect (засіб длѐ проведеннѐ веб-конференцій)
та ін. У Glow створено професійний навчальний хаб длѐ підтримки суб’юктів
інклязивної освіти, що дозволѐю проводити дискусії, обміняватисѐ
матеріалами й досвідом у означеній галузі, демонструвати практичні
здобутки засобами веб-технологій тощо. Використаннѐ Glow сприѐю
забезпечення гнучкості й доступності освітнього процесу, відкриваю
широкі можливості длѐ навчальної комунікації та співпраці в безпечному
онлайн середовищі в будь-ѐкому місці, в будь-ѐкий час, з використаннѐм
різноманітних пристроїв, підклячених до мережі Інтернет.
- Депозитарій відеоматеріалів на iTunesU – це хмарне сховище
безкоштовних аудіо- і відеоматеріалів дидактичного спрѐмуваннѐ, серед
ѐких – ресурси, розроблені освітніми організаціѐми й університетами Великої
Британії, США, Шотландії. ІTunesU ю ефективним засобом поширеннѐ
результатів досліджень і практик, обміну педагогічним досвідом.
- Scran – благодійний навчальний онлайн депозитарій, що містить
понад 360 000 графічних, відео- і аудіоматеріалів та інших медіа-ресурсів з
музеїв, галерей, архівів тощо. Усім користувачам Scran надаютьсѐ доступ до
індивідуального хмарного сховища, де вони можуть зберігати власні
тематичні альбоми й колекції ресурсів. Усі заклади освіти Шотландії
використовуять Scran безкоштовно.
- TwigonGlow – онлайн ресурс длѐ освітѐн, що містить понад 1500
навчальних відеороликів за тематикоя природничо-математичного
спрѐмуваннѐ.
Іншими прикладами використаннѐ інноваційних ІКТ у освіті
Шотландії ю підтримка комунікації між учасниками освітнього процесу
засобами електронних соціальних мереж Twitter та Facebook; широке
запровадженнѐ комп’ятерних ігор дидактичного спрѐмуваннѐ, що
забезпечуять підтримку «game based learning» (навчаннѐ, зоріюнтованого
на гру); упровадженнѐ технологій мобільного навчаннѐ тощо. Знаковим
длѐ шотландського досвіду ю піклуваннѐ про Інтернет-безпеку
підростаячого поколіннѐ. Зокрема, під егідоя національного органу Освіта
Шотландії (Education Scotland) забезпечуютьсѐ підтримка інклязивного
навчаннѐ й просвітництва педагогів, батьків і дітей щодо різних аспектів
безпечного та відповідального користуваннѐ всесвітньоя мережея
(Запорожченко, 2013, с. 140).
Досѐгненнѐ комп’ятерної грамотності дітей з ІП ю пріоритетним
аспектом багатьох країн світу. З метоя проведеннѐ корекційно-розвиткових
занѐть із застосуваннѐм нетрадиційних методів перспективним ю забезпеченнѐ
всіх шкіл комп’ятерами та підкляченнѐ їх до Інтернету. В різних країнах
інформаційно-комунікаційні технології знаходѐтьсѐ на різних стадіѐх розвитку,
отож кожна країна обираю власний шлѐх забезпеченнѐ доступу школѐрів до
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них. У Китаї проект «Використаннѐ сучасних освітніх технологій» спрѐмовано
на забезпеченнѐ шкіл комп’ятерним обладнаннѐм і доступом до Інтернету. В
Бразилії комп’ятери та інформатика запроваджено в усі державні початкові
школи в межах реалізації державної програми з інформатизації освіти.
Впродовж останніх трьох років у Єгипті запроваджено заходи щодо
забезпеченнѐ використаннѐ ІКТ під час викладаннѐ навчальних предметів у
середній школі (Овчарук, 2008).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Відтак,
ґрунтовний аналіз зарубіжного досвіду в контексті використаннѐ ІТ у
корекційно-розвитковій роботі з молодшими школѐрами дозволив
виѐвити низку тенденцій, спільних длѐ освіти більшості країн (рис. 3).
Ураховуячи дослідженнѐ зарубіжних учених і досвід щодо
застосуваннѐ інформаційних технологій в інклязивному навчанні дітей з
інтелектуальними порушеннѐми можемо стверджувати, що сучасна освіта
дітей означеної категорії в Україні вимагаю організації ѐкісної підготовки
майбутніх фахівців; залученнѐ приватного й державного капіталу задлѐ
комп’ятеризації інклязивного освітнього середовища закладу. Відтак, у
наступних дослідженнѐх вважаюмо доцільним аналіз сучасного стану
інформатизації інклязивної освіти в Україні та готовність педагогів до
створеннѐ й використаннѐ мультимедійних засобів навчаннѐ в роботі з
дітьми з інтелектуальними порушеннѐми.

Рис. 3. Спільні тенденції різних країн щодо використаннѐ ІТ у
корекційно-розвитковій роботі
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РЕЗЮМЕ
Чупахина Светлана. Применение информационных технологий в коррекционноразвиваящей работе с детьми с интеллектуальными нарушениѐми: зарубежный опыт.
В статье проанализированы концептуальные основы зарубежного опыта
отбора, разработки и применениѐ мультимедийных программных средств длѐ
развитиѐ детей с особенными образовательными потребностѐми.
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Цель статьи заклячаетсѐ в изучении возможностей применениѐ ИТ в
коррекционно-развиваящей работе с детьми с интеллектуальными нарушениѐми в
условиѐх инклязивного образованиѐ разных стран.
Обстоѐтельный анализ зарубежного опыта использованиѐ ИТ в
коррекционно-развиваящей
работе
с
младшими
школьниками
с
интеллектуальными нарушениѐми позволил выѐвить рѐд тенденций, общих длѐ
образованиѐ большинства стран и весомых длѐ развитиѐ образованиѐ в Украине.
Ключевые
слова:
информационные
технологии,
информационнокоммуникационные технологии, инклязивное обучение, дети с интеллектуальными
нарушениѐми, коррекционно-развиваящаѐ работа, мультимедийные программные
средства, облачные технологии, веб-сайт.

SUMMARY
Chupakhina Svitlana. Application of information technologies in correctionaldevelopmental work with children with intellectual disabilities: foreign experience.
Introduction. The article analyzes conceptual foundations of foreign experience in the
selection, development and application of multimedia software for the development of
children with special educational needs.
Analysis of relevant research. It has been identified that active means of providing
access to the USA educational services and their quality is legislated specifically for IT, which
has been widely used in the practice of teaching children with special educational needs over
the years. It is established that they help in part, and sometimes, even able to compensate
for the disadvantages of the development of children, facilitate their socialization, which is of
particular relevance in the conditions of inclusion of children of a certain category in the
comprehensive school.
Aim of the Study. The purpose of the article is to explore the possibilities of applying
IT in correctional-developmental work with children with intellectual disabilities in the
conditions of inclusive education in different countries.
The stated purpose of the study led to the choice of research methods: structurallogical and functional analysis, which contributed to the study of methodological support and
features of the use of information technology in inclusive education of children with special
needs in different countries; systems-structural and comparative analysis made it possible to
summarize and find out the common factors of informatization of inclusive education
abroad, important for further search.
Results. An extensive system of development and implementation of computer
programs for correctional-developmental classes with junior pupils with intellectual
disabilities in the Western countries is considered.
Significant in the context of the initial research are the works of Certec Swedish
University, which is aimed at correctional and developmental education of children with
special needs, and at the same time with intellectual disabilities.
Conclusions. A thorough analysis of foreign experience in the usage of IT in
correctional-developmental work with junior pupils with intellectual disabilities has revealed
a number of trends common to the education of most countries and significant for the
development of education in Ukraine.
Key words: information technologies, information-communication technologies,
inclusive education, children with intellectual disabilities, correctional-developmental work,
multimedia software, cloud technologies, Website.
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РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ Й МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ
У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
На основі систематизації та аналізу літературних даних і передового
педагогічного досвіду вивчено вплив рухливих ігор на вихованнѐ патріотизму й
морально-вольових ѐкостей дітей підліткового віку ѐк на уроках фізичної культури,
так і в позаурочний час. У результаті дослідженнѐ встановлено, що розроблена
експериментальна методика, ѐка базуютьсѐ на систематичному застосуванні
рухливих ігор, ю ефективноя та призвела до підвищеннѐ рівнѐ фізичної
підготовленості, вихованнѐ національної свідомості й удосконаленнѐ моральновольових ѐкостей дітей підліткового віку в позаурочний час.
Ключові слова: підлітки, рухливі ігри, рівень фізичної підготовленості,
морально-вольові ѐкості, патріотичне вихованнѐ, експериментальна методика.

Постанова проблеми. Рухливі ігри – важливий засіб усебічного
вихованнѐ дітей шкільного віку. Правильно підібрані ігри сприѐять
гармонійному розвитку організму школѐрів. За допомогоя ігор у дітей
розвиваятьсѐ такі важливі фізичні ѐкості, ѐк швидкість, спритність,
витривалість. Рухливі ігри впливаять на вихованнѐ морально-вольових
ѐкостей. Свої дії учасники гри підпорѐдковуять її правилам. Правила
регуляять поведінку, сприѐять виховання свідомої дисципліни,
привчаять відповідати за конкретні вчинки, розвиваять почуттѐ
товариськості. У колективних іграх у дітей формуютьсѐ понѐттѐ про норми
громадської поведінки, вироблѐятьсѐ організаційні навички, виховуютьсѐ
прагненнѐ до перемоги, сильна волѐ, стійкість, витримка. Спільний
інтерес, викликаний гроя, об’юдную дітей у дружній колектив.
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Аналіз актуальних досліджень. Пошук шлѐхів підвищеннѐ рівнѐ
фізичної підготовленості ѐк на уроках фізичної культури, так і в
позаурочний час дітей шкільного віку, завжди ю актуальноя темоя. Про це
у своїх роботах зазначаять А. П. Демчишин, В. М. Артях, В. А. Демчишин,
Й. Г. Фалес, 1992; Н. П. Клусов, А. А. Цуркан, 1984 та інші. Вони вказуять,
що одним з основних засобів покращеннѐ фізичних ѐкостей ю рухливі ігри.
Так, Ю. В. Васьков, 2010; С. С. Пальчевський, 2007 доводѐть, що
використаннѐ рухливих ігор маю велике значеннѐ длѐ розвитку рухових
здібностей, усебічного фізичного розвитку та зміцненнѐ здоров’ѐ дітей.
Сучасні науковці Ю. Цяпак, О. Маїло, В. Олещук, 2015; Є. Приступа,
2012 відзначаять, що національна система вихованнѐ повинна ґрунтуватисѐ
на засадах родинного вихованнѐ, етнічної педагогіки, передової науковопедагогічної думки та вклячати в себе ті компоненти, ѐкі відповідаять
традиціѐм і звичаѐм українського народу, перспективам його розвитку,
матеріальним і духовним цінностѐм та характеризуятьсѐ юдністя, цілісністя,
взаюмозалежністя та взаюмозв’ѐзком усіх цих складників.
На необхідність використаннѐ ігор у вихованні підростаячого
поколіннѐ звертали увагу О. Ващенко, 2003; Е. Вільчковський, 1997;
Г. Воробей, 1986 та ін.
Про окремі аспекти використаннѐ українських народних рухливих
ігор у вихованні дітей шкільного віку говоритьсѐ в працѐх А. Цьосѐ, 1994;
О. Яницької, 1992 та ін.
Психолого-педагогічні аспекти патріотичного вихованнѐ були
предметом дослідженнѐ багатьох науковців різних часів. Особливої
значущості розробці теорії патріотичного вихованнѐ на основі національної
ідеї надавали Г. Ващенко, 2003; С. Русова, 1996. Вони з’ѐсували саму природу
патріотизму й позбавили це понѐттѐ метафізичного змісту. Критично
використавши й переосмисливши все цінне в теорії та практиці мислителів
минулого, зазначені вище автори розробили критерії формуваннѐ
особистості й показали залежність їх від певних суспільних умов.
Виховання в учнів патріотизму присвѐтили свої дослідженнѐ
О. Сухомлинська, 1996; К. Чорна, 2003 та інші. Автори сходѐтьсѐ на тому,
що патріотизм проѐвлѐютьсѐ в гордості за досѐгненнѐ рідної країни,
переживаннѐх у невдачах і бідах, повазі до її історичного минулого,
бережливому ставленні до народних надбань, культури та традицій. Як
соціально-психологічне почуттѐ патріотизм знаходить проѐв у
прихильності до рідної землі, місцевості, своюї спільноти, звичного життѐ.
У своя чергу К. Чорна (Чорна, 2003, с. 160) зазначаю, що патріотизм, ѐк
стан лябові до Батьківщини й натхненної творчості, ю духовним станом.
Бездуховна лядина не маю патріотизму зовсім. Патріотизм ѐк лябов до
свого народу, нації, Батьківщини ю справоя внутрішньої свободи
лядського добровільного самовизначеннѐ. Бути патріотом – значить
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духовно піднѐтись, усвідомити в Україні безперечну цінність, ѐка дійсно й
об’юктивно їй притаманна та приюднатись до неї волея і почуттѐм.
Однак, проведений аналіз науково-методичної літератури засвідчив,
що проблема підвищеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості та вихованнѐ
патріотизму й удосконаленнѐ морально-вольових ѐкостей підлітків за
допомогоя рухливих ігор у позаурочний час недостатньо вивчена й
потребую подальшого дослідженнѐ.
Мета статті – обґрунтуваннѐ й доведеннѐ ефективності
експериментальної методики підвищеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості
та вихованнѐ патріотизму й удосконаленнѐ морально-вольових ѐкостей
підлітків за допомогоя рухливих ігор у позаурочний час.
Методологія.
Теоретичноя
та
методологічноя
основоя
дослідженнѐ стали принципи теорії наукового пізнаннѐ, концептуальні
положеннѐ психології та педагогіки, в ѐких вироблено найважливіші
принципи аналізу соціально-психологічних і педагогічних ѐвищ, основні
положеннѐ програми з фізичної культури длѐ закладів загальної середньої
освіти, де визначено, що серед основних завдань школи та вчителів
фізичної культури ю розвиток фізичних ѐкостей.
Гіпотеза дослідженнѐ полѐгаю в тому, що застосуваннѐ рухливих ігор
ѐк засобу вихованнѐ патріотизму в позаурочний час призведе до
підвищеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості та морально-вольового
вдосконаленнѐ підлітків.
Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ проводилосѐ на базі
опорного закладу Садівської школи загальної середньої освіти I–III
ступенів та Косівщинської школи загальної середньої освіти I–III ступенів
імені Лесі Українки Сумської районної ради Сумської області. Всього в
дослідженні взѐли участь 32 особи віком 12–13 років. Занѐттѐ
проводилисѐ на добровільній основі в позаурочний час, за медичними
показниками всі діти були здорові й допущені до експерименту.
На початковому етапі констатувального експерименту було
визначено рівень фізичної підготовленості підлітків за системоя експресоціняваннѐ, розробленоя І. Боднар, Л. Кожух (І. Боднар, Л. Кожух, 2015, с.
9-17), ѐка передбачаю складаннѐ тестових вправ і обчисленнѐ індексів за
12-бальноя шкалоя та 5-ма рівнѐми. Длѐ зручності порівнѐннѐ результатів
дослідженнѐ бали переводили у відсотки.
Рівень фізичної підготовленості обчислявали за формулоя:
ІФП=0,11=0,0007Х1 +0,006Х2 +0,025Х3 +0,004Х4,
(1)
де ІФП – індекс фізичної підготовленості;
Х1 – силова витривалість рук (у вправі згинаннѐ-розгинаннѐ рук в
упорі ззаду на лаві, упродовж 20 с, рази);
Х2 – спритність (у вправі кидки й ловленнѐ м’ѐча двома руками від
стіни впродовж 30 с, рази);
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Х3 – індекс рухливості хребта (ІРХ) – нахили вправо-вліво, мм;
Х4 – силова витривалість м’ѐзів живота (у вправі підніманнѐ тулуба в
сід упродовж 30 с, рази).
Індекс рухливості хребта визначали за допомогоя нахилів вправо
(вліво). У положенні стоѐчи з притиснутими до стегон долонѐми, крейдоя
позначити точку кінцѐ дистальної фаланги середнього пальцѐ руки на
стегні. Учень виконував нахил вправо і затримувавсѐ на 2–3 секунди в
такому положенні. Ставив другу мітку. Вимірявали відстань між двома
мітками (з точністя до 1 мм). Длѐ того, щоб уникнути нахилу уперед,
вправу проводили білѐ стіни. Індекс рухливості хребта (ІРХ) визначали за
формулоя:
ІРХ

,

(2)

де ІРХ – індекс рухливості хребта;
L₁ – (нижчий) результат нахилу в один бік, мм;
L₂ – (вищий) результат нахилу в другий бік, мм;
L₃ – довжина тіла, см.
Згинання та розгинаннѐ рук в упорі ззаду на лаві проводилось
впродовж 20 с.
Кидки й ловленнѐ волейбольного м’ѐча виконували двома руками
від стіни впродовж 30 с з відстані 2 м. Виконували дві спроби через 2 хв.
відпочинку, фіксували кращий результат.
Піднімання тулуба в сід виконували впродовж 30 с до вертикального
положеннѐ тулуба з вихідного положеннѐ лежачи на спині, ноги зігнуті в
колінах під кутом 90°, ступні закріплені, руки – схресно на грудѐх.
Длѐ подальшого експерименту всіх досліджуваних було розподілено
на контрольну (КГ – Косівщинська ШЗСО) та експериментальну (ЕГ –
Садівська ШЗСО) групи, по шістнадцѐть осіб у кожній, і встановлено, що
між показниками статистично значимих відмінностей (р>0,05) немаю.
Упродовж експерименту досліджувані контрольної групи займались
у позаурочний час, використовуячи вправи та ігри, ѐкі рекомендовані
програмоя з фізичної культури 3 рази на тиждень по 60–90 хв.
Досліджувані ЕГ займалисѐ за експериментальноя методикоя 3 занѐттѐ
на тиждень по 1,0–1,5 години протѐгом шести місѐців. Кожне занѐттѐ
складалосѐ з трьох частин: підготовчої – (15-20 хв.), основної – (30-50 хв.)
та заклячної (15-20 хв). На занѐттѐх виховували фізичні ѐкості комплексно.
Тому рухливі ігри ми застосовували длѐ розвитку одразу декілька фізичних
ѐкостей. У підготовчій частині занѐттѐ використовували ігри малої та
середньої інтенсивності, ѐкі були спрѐмовані на підготовку організму
підлітків до основних навантажень: «Клас – струнко!», «Світлофор»,
«Швидко по місцѐх», «Квач парами», «Вище землі», «Панас»,
«Подолѐночка». В основній частині занѐттѐ використовували ігри
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середньої та великої інтенсивності: «Діти і вовк», «Гопак», «Квочка», «Кіт і
миші», «Фарби». В заклячній частині – ігри малої та середньої
інтенсивності, ѐкі були спрѐмовані на приведеннѐ організму в до робочий
стан: «Вітер і флягер», «Стоп, стоп музика», «Слухай сигнал».
Разом із тим виконаннѐ різних ігрових завдань сприѐю формування
рішучості та сміливості й інших вольових ѐкостей учнів. У зв’ѐзку з цим ми
застосували методику Г. П. Грибан (Грибан, 2008, с. 39), адаптували її до
нашого експерименту. Методика передбачаю поступове ускладненнѐ
завдань ігрового характеру, забезпечуячи наростаннѐ ступенѐ труднощів
виконуваних завдань з урахуваннѐм індивідуальних особливостей і рівнѐ
підготовленості учнів. Длѐ цього кожна гра повинна була вклячати вправи,
пов’ѐзані зі стрибками, бігом, руховоя реакціюя, точністя рухів тощо.
Ускладненнѐ вправ забезпечую подоланнѐ страху, недовіри до себе, сприѐю
виѐвлення учнѐми власних прихованих можливостей, виховую в дітей повагу
до товаришів по грі. Саме такі завданнѐ ми ставили щодо рухливих ігор, ѐкі
використали длѐ створеннѐ експериментальної методики.
Результати визначеннѐ рівнѐ морально-вольових ѐкостей підлітків
представлені на рис. 1.

Рис. 1. Середні показники оцінки рівнѐ морально-вольових ѐкостей
КГ і ЕГ до і післѐ експерименту (% від загальної кількості досліджуваних)
Як видно, на рисунку, на початковому етапі експерименту, вихідні дані
в КГ та ЕГ були ідентичними. В ході експерименту ми отримали результати,
ѐких не очікували. Так, було визначено, що серед усіх досліджуваних
низький рівень цілеспрѐмованості в КГ показали 0,3 % та 0,4 % в ЕГ. На кінець
експерименту їх кількість зросла в КГ до 3,4 %, а в ЕГ до 3,1 %. Наполегливість
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і завзѐтість (вище за середній рівень) мали 1,8 % і 1,7 % осіб на початковому
етапі дослідженнѐ та 1,9 % та 5,2 % – в кінці експерименту в КГ та ЕГ
відповідно. Середній рівень – витримка й самовладаннѐ, 16,2 % – це кількість
досліджуваних КГ на початковому етапі дослідженнѐ і 18,3 % в кінці
експерименту. В ЕГ кількість досліджуваних зросла з 16,4 % до 27,5 %. На
низькому рівні виѐвилисѐ сміливість і рішучість. Її показали найбільша
кількість досліджуваних. У КГ на початку експерименту було 51,7 %
досліджуваних, у кінці – 52 %. В ЕГ відповідно – 50,9 % та 60,1 %. Отже, у дітей
ЕГ сформувалисѐ навички виконаннѐ рухових дій, що надало їм можливість
бути більш рішучими та сміливішими. Ініціативність і самостійність (нижче за
середній рівень) до і післѐ експерименту в КГ знизиласѐ з 30 % до 24,4 %, а в
ЕГ з 30,6 % до 4,1 %. Такі результати свідчать, що необхідно менше тиснути на
дітей, менше контролявати їх дії та давати більше можливості проѐвлѐти
самостійність і творчість.
Експериментальну методику було розподілено на п’ѐть блоків.
Кожен блок – це методика розвитку окремої фізичної ѐкості, ѐка
складалась із засобів і методів навчаннѐ й методів організації учнів.
Перший блок спрѐмований на розвиток витривалості. Він вклячав такі
рухливі ігри: «Міні-футбол», «Міні-баскетбол», «Міні-волейбол», «Потѐг»,
«Рибалки і рибки», «Хто швидше», «Перехопленнѐ м’ѐча», «Регбі», «Футбол
на спині», «Стрибки», «Зумій наздогнати», «Роксолана у полоні». Також
використовували рівномірний біг із поступовим збільшеннѐм часу й
нарощуваннѐм інтенсивності на рівні 70 % від МПК до 30 хв. та перемінний
біг при ЧСС 120-130 уд/хв. з використаннѐм методів строго регламентованої
вправи. Також використовували ігровий метод. При цьому навантаженнѐ в
рухливих іграх, естафетах, елементах спортивних ігор регулявали шлѐхом
зміни тривалості ігрових завдань і перерв длѐ відпочинку. Силову
витривалість розвивали шлѐхом повторного виконаннѐ згинаннѐ й
розгинаннѐ рук в упорі ззаду на лаві та підніманнѐ тулуба в сід, поступово
збільшуячи кількість разів до «відмови» в кожному підході. Таких підходів
планувалосѐ 4–6, вони об’юднувалисѐ в серії – 3–4 на одному занѐтті. Між
повтореннѐми й серіѐми використовували активний відпочинок – 2-3 хв. і
4-8 хв. відповідно.
Длѐ розвитку швидкості розроблено другий блок методики, ѐка
вклячала рухливі ігри: «Біг із м’ѐчем», «Біг спиноя вперед – прискореннѐ»,
«Заволодій м’ѐчем», «Заволодій предметом», «Швидко по місцѐх», «Виклик
номерів», «Чорні та білі», «Вовки та вівці», «Прості квачі», «Лови м’ѐч»,
«Гонка м’ѐчів по колу», «Поляваннѐ на качок», «М’ѐч середньому»,
«Запорожець на Січі», «Гопак». Длѐ розвитку швидкості також застосовували
вправи з бігу на короткі дистанції з прикладаннѐм максимальних зусиль:
відрізки 20-30 м, ѐкі виконували серіѐми по 4-6 повторень у кожній. Між
серіѐми застосовували пасивний відпочинок тривалістя 1-3 хвилин. Також
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використовували спортивні ігри за спрощеними правилами, циклічні вправи
зі зміноя темпу й напрѐму руху за сигналом та ациклічні вправи в різних
варіаціѐх і умовах. Вправи максимальної та субмаксимальної інтенсивності
тривали від 2-3 до 6-7 с. Час роботи поступово збільшували, але він не
повинен був перевищувати 20 с.
Третій блок був розроблений длѐ розвитку силових ѐкостей. До
нього ввійшли такі рухливі ігри: «Перетѐгуваннѐ пар», «Перетѐгни за
лінія», «Бій півнів», «Утримайсѐ в колі», «Утримайсѐ навпочіпки»,
«Ходіннѐ в упорі на руках у трійках», «Перенесеннѐ в шерензі», «Змаганнѐ
трійок», «Футбольні пенальті», «Перетѐгуваннѐ», «Хто сильніший»,
«Втримаюш у колі», «На прорив», «Міцніше коло», «Іван-покиван», «Біг на
руках», «Перетѐгни палиця». Засобами силової підготовки підлітків були
вправи з власноя масоя тіла та із зовнішнім навантаженнѐм (60–80 % від
маси тіла). Використовували присіданнѐ, підтѐгуваннѐ, згинаннѐ й
розгинаннѐ рук в упорі лежачи, штангу малого розміру. Післѐ кожної
вправи дававсѐ відпочинок у діапазоні від 20-30 с до 2-3 хв. з урахуваннѐм
індивідуальних особливостей дітей. Вправи були вклячені до змісту
основної частини занѐттѐ. Застосовували метод повторних зусиль.
Длѐ розвитку гнучкості був розроблений четвертий блок, ѐкий вклячав
рухливі ігри: «Краб», «Каракатицѐ», «Перекоти поле», «Павук», «Жабка»,
«Качалка». До методики ввійшли вправи із самозахопами, пружні рухи,
махові рухи та вправи з партнерами. Рухи виконували повільно, поступово
збільшуячи амплітуду й силу натиску партнера, добирали пари приблизно
однакові за зростом та масоя. Кількість повторень у серії длѐ розвитку
рухливості в плечових, кульшових, колінних суглобах та хребті становила 20–
40 разів. Темп роботи при активних вправах – у середньому становив одне
повтореннѐ за 1-2 с; при пасивних – одне повтореннѐ за 2-3 с; затримка у
статичних положеннѐх – 4-8 с. Вправи виконували серіѐми по 3–5 повторень
у кожному підході. Між серіѐми використовували вправи на розслабленнѐ та
розтѐгненнѐ м’ѐзів і зв’ѐзок.
П’ѐтий блок – це розвиток спритності. Слід зазначити, що ми
використовували всі вищезазначені вправи й рухливі ігри, але за умови,
що вони мали елементи новизни. Тому розвиток спритності мав
комплексний характер. Використовували кидки й ловленнѐ м’ѐча двома
руками від стіни, кидки м’ѐча в ціль, комбіновані вправи, естафети, рухливі
ігри. Вправи виконували по 6–12 разів в одному підході, ѐкі поюднували в
серії з активним або пасивним відпочинком між ними впродовж 1-2 хв.
Також длѐ розвитку спритності були використані рухливі ігри: «Змаганнѐ в
колі», «Стрибуча колона», «Стоніжка», «Квач», «Ланцяжок», «Птахи», «Біг
крізь обруч», «Пень», «Снайпери», «Квачі маршем», «Пильне око»,
«Падаяча палицѐ», «М’ѐч над мотузкоя», «Передачі волейболістів»,
«Тільки знизу», «Бомбардири», «За наземної мішені», «Точна подача»,
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«Зміна кіл», «Хто швидше передасть», «Хто швидше», «Лавка над
головоя», «Місток і кішка».
Результати
впровадженнѐ
експериментальної
методики
представлені в табл. 1-2.
Таблицѐ 1
Результати фізичної підготовленості підлітків КГ та ЕГ за системою
експрес-оцінювання до експерименту

Оцінка,
бали

12

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Індекс
рухливості
хребта (нахил
вліво-вправо),
мм

Згинаннѐ
та
розгинаннѐ рук
в упорі ззаду
на лаві за 20 с,
раз.

Кидки й ловленнѐ
м’ѐча
двома руками
від стіни впродовж 30 с, раз.

Підніманнѐ
тулуба в сід
упродовж 30 с,
раз.

хл.

КГ
-

ЕГ
-

КГ
29

ЕГ
-

КГ
-

ЕГ
-

КГ
24

ЕГ
24

дів.

5.0

5.0

-

-

-

-

-

-

хл.

-

-

-

-

-

-

23

-

дів.

4.8

4.8

-

-

-

-

23

23

хл.

-

-

27

27

-

-

22

22

дів.

4.6

4.6

-

-

-

-

-

22

хл.

3.9

3.9

26

26

27

27

21

-

дів.

4.4

4.4

-

-

27

27

21

-

хл.

3.7

3.7

25

25

26

26

-

20

дів.

4.2

4.2

23

23

26

26

20

20

хл.

3.5

3.5

24

24

25

25

19

19

дів.

4.0

4.0

22

22

25

25

19

19

хл.

3.3

3.3

23

23

24

24

18

18

дів.

-

3.8

21

21

24

24

-

18

хл.

3.1

3.1

22

22

23

23

17

17

дів.

3.6

3.6

20

20

23

23

17

17

хл.

2.9

2.9

-

21

22

22

16

16

дів.

3.4

-

19

19

22

22

16

16

хл.

2.7

-

20

20

21

21

15

15

дів.

-

-

18

18

21

21

15

15

хл.

2.5

-

-

-

19

19

-

-

дів.

-

-

17

17

19

19

-

-

хл.

-

2.3

-

-

-

-

-

-

дів.

-

16

16

18

18

13

-

Стать
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Таблицѐ 2
Результати фізичної підготовленості підлітків КГ та ЕГ за системою
експрес-оцінювання після експерименту

Оцінка,
бали

12

11.

10.

9.

8

7

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Індекс
рухливості
хребта (нахил
вліво-вправо),
мм

Згинаннѐ
та
розгинаннѐ рук
в упорі ззаду
на лаві за 20 с,
кількість

Кидки
й
ловленнѐ
м’ѐча двома
руками
від
стіни
впродовж 30 с,
кількість

Підніманнѐ
тулуба в сід
упродовж 30 с,
кількість

хл.

КГ
-

ЕГ
4.5

КГ
29

ЕГ
-

КГ
-

ЕГ
-

КГ
24

ЕГ
24

дів.

5.0

5.0

-

-

-

-

-

-

хл.

-

4.3

-

-

-

-

23

-

дів.

4.8

4.8

-

-

-

-

23

23

хл.

-

4.1

27

27

-

-

22

22

дів.

4.6

4.6

-

-

-

-

-

22

хл.

3.9

4.2

26

26

27

27

21

-

дів.

4.4

4.4

-

-

27

27

21

-

хл.

3.7

3.7

25

25

26

26

-

20

дів.

4.2

4.2

23

23

26

26

20

20

хл.

3.5
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Отже, в результаті експерименту нами визначено, що кількість осіб у КГ
із високим рівнем фізичної підготовленості зросла на 6,25 %, тоді, ѐк у ЕГ цей
показник збільшивсѐ на 18,75 %. Рівень вище за середній у КГ залишивсѐ на
попередньому рівні, а в ЕГ зріс на 25 %. Досліджуваних із середнім рівнем
фізичної підготовленості КГ зменшилосѐ з 75 % до 68,75 % – завдѐки
збільшення кількості досліджуваних із високим рівнем фізичної
підготовленості. В ЕГ кількість досліджуваних із середнім рівнем також
знизиласѐ з 75,0 % до 43,75 % – завдѐки збільшення кількості осіб із високим
і вищим за середній рівні. Кількість досліджуваних із нижчим за середній
рівень у КГ групі залишиласѐ без змін, тоді, ѐк у ЕГ цей показник зріс майже
вдвічі – на 12,5 %. Низький рівень фізичної підготовленості в КГ залишивсѐ
незмінним, а в ЕГ групі дорівнявав нуля. Порівнѐльна характеристика рівнѐ
фізичної підготовленості підлітків до та післѐ експерименту представлена на
рис. 2.

Рис. 2. Динаміка зміни оцінки рівнѐ фізичної підготовленості
досліджуваних КГ та ЕГ до та післѐ експерименту (% від загальної кількості
досліджуваних)
Таким чином, можна констатувати, що розроблена нами методика
виѐвилась ефективноя та сприѐю не лише розвитку й удосконалення
рухових ѐкостей дітей підліткового віку в позаурочний час, але й
виховання патріотичних почуттів, моральних ѐкостей, формую свідомого
громадѐнина України.
Висновки. У результаті аналізу літературних джерел було
встановлено, що рухливі ігри ю одним з основних засобів не лише розвитку
й удосконаленнѐ фізичних, але й морально-вольових ѐкостей дітей
підліткового віку ѐк на уроках фізичної культури, так і в позаурочний час. У
результаті
дослідженнѐ
встановлено,
що
розроблена
нами
експериментальна методика, що базуютьсѐ на систематичному
застосуванні рухливих ігор, ѐкі ю її складниками, ю ефективноя та призвела
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до підвищеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості, вихованнѐ національної
свідомості й удосконаленнѐ морально-вольових ѐкостей дітей
підліткового віку в позаурочний час.
Перспективи подальших досліджень ціюї проблеми вбачаятьсѐ у
визначенні корелѐційних зв’ѐзків морально-вольових ѐкостей із
показниками тестів із фізичної підготовленості підлітків.
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РЕЗЮМЕ
Гученко Ганна, Прокопова Людмила, Мищенко Александр. Подвижные игры
как средство повышениѐ физической подготовленности, воспитаниѐ патриотизма и
морально-волевых качеств подростков во внеурочное времѐ.
На основе систематизации и анализа литературных данных и передового
педагогического опыта изучено влиѐние подвижных игр на воспитание патриотизма и
морально-волевых качеств детей подросткового возраста как на уроках физической
культуры так и во внеурочное времѐ. В результате исследованиѐ установлено, что
разработаннаѐ экспериментальнаѐ методика, основаннаѐ на систематическом
применении подвижных игр, ѐвлѐетсѐ эффективной и привела к повышения уровнѐ
физической
подготовленности,
воспитание
национального
сознаниѐ
и
совершенствованиѐ морально-волевых качеств детей подросткового возраста во
внеурочное времѐ.
Ключевые слова: подростки, подвижные игры, уровень физической
подготовленности, морально-волевые качества, патриотическое воспитание,
экспериментальнаѐ методика.

SUMMARY
Guchenko Anna, Prokopova Lyudmila, Mishchenko Alexander. Outdoor games as a
means of improving physical condition, upbringing of patriotism and moral-volitional
qualities of adolescents in extracurricular activities.
On the basis of systematization and analysis of literary data and advanced
pedagogical experience, the influence of outdoor games on the moral-volitional qualities of
adolescents has been studied. The technique of increasing the level of physical condition of
schoolchildren with the help of outdoor games with patriotic education in extracurricular
activities has been developed and experimentally tested.
Aim: substantiation and demonstration of the effectiveness of the experimental
method of increasing the level of physical condition and improving the moral-volitional
qualities of adolescents through outdoor games directed at patriotic upbringing in
extracurricular activities.
Methodology. The theoretical and methodological basis of the investigation were the
principles of the scientific theory, conceptual principles of psychology and pedagogy, which
shows the most important issues of analysis of socio-psychological and pedagogical
phenomena, the basic principles of the program of physical education for institutions of
secondary education, which determined that among the main tasks of schools and teachers
of Physical education there is development of physical qualities.
Scientific novelty. The hypothesis of the study is that the experimental method
developed by us will lead to an increase of level of physical condition and improvement of
the moral-volitional qualities of adolescents through outdoor games directed at patriotic
upbringing in extracurricular activities.
Conclusions. As a result of the analysis of literary sources it has been found out that
outdoor games are one of the main means not only of development and improvement of
physical but also moral-volitional qualities of teenage children, both at the lessons of
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physical education and extracurricular activities. During the study it has been found out that
the use of outdoor games directed at patriotic upbringing, which are components of the
experimental methodology, will lead to an increase in the level of physical condition and
improve moral-volitional qualities of adolescents.
Key words: teenagers, outdoor games, level of physical condition, moral-volitional
qualities, patriotic education, experimental technique.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Й
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
У статті на основі аналізу наукової літератури й періодичних видань
визначено сутність понѐттѐ взаюмодії органів місцевого самоврѐдуваннѐ й закладу
загальної середньої освіти (співпрацѐ органів місцевого самоврѐдуваннѐ та закладу
освіти, школѐрів і педагогів шлѐхом координації діѐльності, спрѐмованої на
розв’ѐзаннѐ спільних проблем, успішну реалізація їхніх функцій і виконаннѐ
поставлених завдань) та роль місцевого самоврѐдуваннѐ у взаюмодії із закладами
освіти. На основі спостережень, узагальненнѐ досвіду взаюмодії органів місцевого
самоврѐдуваннѐ й закладів освіти розкрито напрѐми їхньої спільної діѐльності.
Ключові слова: взаюмодіѐ, органи місцевого самоврѐдуваннѐ, заклад загальної
середньої освіти, вихованнѐ, освіта, діти, організаціѐ, напрѐми.

Постановка проблеми. Длѐ багатьох країн звичноя ю консолідаціѐ
зусиль соціуму, громади в питаннѐх розвитку освіти, що сприѐю їх
глибинному вивчення та ефективному колективному розв’ѐзання.
Сучасна система освіти передбачаю управліннѐ з урахуваннѐм громадської
думки з метоя оптимального поюднаннѐ громадських і державних засад в
інтересах особистості, влади й суспільства (Волкова, 2014), глибинної
інтеграції закладів освіти в навколишню соціально-економічне
середовище, наданнѐ їхній діѐльності більшої адаптованості й
динамічності. Ефективна співпрацѐ закладів освіти й органів місцевого
самоврѐдуваннѐ сприѐю успішному впровадження суспільних ініціатив,
поліпшення іміджу школи, прискорення процесу децентралізації та
формування громадѐнського суспільства, де громадѐни активно
долучаятьсѐ до управліннѐ на місцевому, регіональному й
загальнодержавному рівнѐх, залучення додаткових лядських і
матеріальних ресурсів із метоя задоволеннѐ потреб та інтересів громади,
формуваннѐ атмосфери взаюморозуміннѐ й довіри між її представниками
(Компонент, 2019; Співпрацѐ, 2017).
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Як свідчить аналіз наукових праць (І. Бех, О. Безпалько, Г. Єльникова,
Л. Даниленко, Н. Клокар, О. Марчак, Н. Софій, О. Фоміна) і вивченнѐ масової
освітньої практики, успішність вихованнѐ громадѐнина залежить від різних
факторів і, зокрема, від того, наскільки ефективно заклад освіти співпрацяю з
органами місцевого самоврѐдуваннѐ й, у цілому, соціальним середовищем.
З оглѐду на це актуальним ю вивченнѐ теоретичних і практичних
питань взаюмодії закладів загальної середньої освіти з органами місцевого
самоврѐдуваннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема взаюмодії школи й органів
місцевого самоврѐдуваннѐ певноя міроя представлена в дослідженнѐх
сучасних науковців. Так, аналіз проблем вихованнѐ молоді та принципи
взаюмодії соціальних інститутів в освіті розкрито в дослідженнѐх таких
учених, ѐк І. Бех, А. Бойко, О. Вишневський, Л. Гордін, В. Гуров, І. Звюрюва,
І. Зѐзян, Л. Коваль, І. Кон, І. Лювшина, В. Москаленко, О. Сухомлинська,
С. Хлюбік. Теоретичні та практичні питаннѐ взаюмодії всіх виховних структур
суспільства розглѐдаятьсѐ в працѐх В. Бочарової, П. Вербицької,
Б. Вульфова, О. Кривонос, В. Кузѐ, Л. Новикової, В. Семенова, С. Харченко.
Управлінські аспекти взаюмодії органів місцевого самоврѐдуваннѐ й
закладів освіти аналізуятьсѐ в роботах О. Антоняк, Н. Волкової,
В. Грабовського, В. Гурковського, Л. Полішкевич, Н. Рашитової, О. Ярмак.
Утім, проблема організації взаюмодії закладів загальної середньої освіти й
органів місцевого самоврѐдуваннѐ в освіті та вихованні дітей не стала
предметом цілісного дослідженнѐ, що й зумовило цей науковий пошук.
Метою статті ю розкриттѐ сутності взаюмодії органів місцевого самоврѐдуваннѐ й закладу загальної середньої освіти, ролі місцевого самоврѐдуваннѐ у взаюмодії із закладами освіти та напрѐмів їхньої спільної діѐльності.
Методи дослідження. У статті використано такі методи
дослідженнѐ: аналіз філософської, соціологічної, політологічної та
психолого-педагогічної літератури, періодичних видань длѐ порівнѐннѐ
поглѐдів науковців на питаннѐ взаюмодії, розкриттѐ категоріального
апарату дослідженнѐ; педагогічне спостереженнѐ, експертні оцінки длѐ
визначеннѐ переваг і труднощів взаюмодії закладів освіти й органів
місцевого самоврѐдуваннѐ; вивченнѐ й узагальненнѐ педагогічного
досвіду взаюмодії закладів загальної середньої освіти та органів місцевого
самоврѐдуваннѐ длѐ визначеннѐ напрѐмів ціюї взаюмодії.
Виклад основного матеріалу. Слід зауважити, що в науковій
літературі відсутній юдиний поглѐд на визначеннѐ понѐттѐ «взаюмодіѐ».
Воно охопляю всі види діѐльності лядини (спілкуваннѐ, пізнаннѐ, праця,
вихованнѐ, навчаннѐ тощо) і соціальних процесів і передбачаю
взаюмозв’ѐзок соціальних ѐвищ на рівні соціуму й на рівні функціонуваннѐ
окремих соціальних груп та індивідів (Андрощук, 2013, с. 16). Водночас
кожна наука розглѐдаю термін «взаюмодіѐ» відповідно до своюї специфіки.
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Так, у філософії взаюмодіѐ охопляю процеси впливу різних суб’юктів
чи об’юктів один на одного, їхня взаюмозміну та взаюмозумовленість. Вона
виѐвлѐютьсѐ в організації спільних дій, спрѐмованих на досѐгненнѐ
спільної цілі й реалізація спільної діѐльності (Кожушко, 2013).
Як управлінське понѐттѐ «взаюмодіѐ» позначаю форму зв’ѐзку
елементів юдиної системи, за допомогоя ѐкої вони доповняять один
одного та створяять умови длѐ функціонуваннѐ всіюї системи (Теоріѐ,
2007). Завдѐки їй стаю можливим контроль діѐльності влади з боку
громадськості, пошук консенсусу у відносинах, використовуячи длѐ цього
різні механізми й форми (Полішкевич, 2016, с. 283).
В економічній науці взаюмодіѐ ю способом, за допомогоя ѐкого
партнери узгоджуять своя мету, завданнѐ й засоби їх досѐгненнѐ.
Взаюмодії не може бути там, де немаю спільного інтересу та
взаюмовигідних відносин (Компонент, 2019).
Соціологіѐ вивчаю соціальну взаюмодія лядини та соціуму, їхній
вплив і залежність (Ярмак, 2006). Вона вклячаю інтегрованість дій,
функціональну координація наслідків взаюмодії та постаю системоя дій,
ѐка обумовляю засоби реалізації спільної діѐльності (Ярмак, 2006, с. 47–
48). Соціальна взаюмодіѐ – форма соціальних зв’ѐзків, що реалізуятьсѐ в
обміні досвідом, інформаціюя, уміннѐми, а також у взаюмному впливові
лядей та соціальних спільнот (Дворецька, 2002).
Розрізнѐять декілька форм взаюмодії: конкуренція, кооперація,
суперництво. Конкуренціѐ позначаю нормативно регульований соціальний
процес, у ѐкому групи або особи прѐмуять до спільної мети, а її досѐгненнѐ
одними вилучаю інших. Конкуренціѐ – це особливий тип боротьби, морально
та яридично визнаної соціумом, а її завданнѐм ю отриманнѐ певного зиску,
прибутку, доступу до дефіцитних цінностей (престижу, грошей, популѐрності,
влади). Коопераціѐ означаю взаюмодія осіб або груп, що об’юднані
розв’ѐзаннѐм спільних завдань. Вона передбачаю поділ праці й виникаю там і
тоді, коли ѐвноя ю перевага об’юднаних зусиль над індивідуальними.
Суперництво передбачаю боротьбу за суспільне визнаннѐ особистих ѐкостей і
досѐгнень (Дворецька, 2002).
У психології взаюмодіѐ розглѐдаютьсѐ ѐк процес опосередкованого
або безпосереднього впливу суб’юктів чи об’юктів один на одного, що
спричинѐю їх взаюмозв’ѐзок і взаюмообумовленість (Психологиѐ, 1990,
с. 51). Якщо у процесі взаюмодії з’ѐвлѐютьсѐ протиріччѐ, воно стаю
джерелом саморозвитку й саморуху структур (Психологиѐ, 1990, с. 51–52).
Психологи часто пов’ѐзуять взаюмодія зі спілкуваннѐм, ототожняячи їх
(А. Бодалюв, Н. Дежнікова), або розглѐдаячи взаюмодія ѐк характеристику
спілкуваннѐ (С. Кудрѐвцев, М. Лісіна), або визначаячи спілкуваннѐ ѐк
форму взаюмодії суб’юктів (Г. Андрююва, Н. Богомолова, Л. Петровська,
О. Леонтьюв, Б. Ломов).
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У
педагогічній
психології
під
взаюмодіюя
розуміятьсѐ
взаюмозбагаченнѐ та взаюмообмін її суб’юктів досвідом, установками,
змістом діѐльності, емоціѐми (Зимнѐѐ, 1997).
Сучасна педагогічна наука часто використовую понѐттѐ «педагогічна
взаюмодіѐ» та розглѐдаю її крізь призму спільної діѐльності та спілкуваннѐ
між педагогом і учнем (Грішко, 2015). У своя чергу, Л. Ковальчук визначаю
педагогічну взаюмодія ѐк систему синергетичної взаюмодії всіх суб’юктів
педагогічного процесу, що розгортаютьсѐ на рівні діѐльнісних підсистем і
оріюнтуютьсѐ на вихованнѐ, навчаннѐ й розвиток особистості (Ковальчук,
2005, с. 21). Педагогічна взаюмодіѐ передбачаю організація спілкуваннѐ,
взаюмодопомогу, спільну праця, обмін інформаціюя між суб’юктами
взаюмодії, співпереживаннѐ та співучасть у розв’ѐзанні проблем і завдань
(Коротаева, 2007).
Понѐттѐ «взаюмодіѐ» тісно пов’ѐзане з терміном «співробітництво»,
ѐке означаю командну співпраця над спільноя справоя. Водночас,
взаюмодіѐ передбачаю реалізація прийнѐтого рішеннѐ, коли наѐвні спільні
або довгострокові інтереси (Муркович, 2011).
У вузькому розумінні понѐттѐ «взаюмодіѐ» схоже з понѐттѐм
«координаціѐ» та розглѐдаютьсѐ ѐк взаюмозалежна, погоджена, діѐльність
різних суб’юктів. Утім, між цими термінами все ж ю відмінність. Координаціѐ –
функціѐ одного із суб’юктів системи й містить елемент підкореннѐ
координуячому органу системи, ѐкий спрѐмовую діѐльність на виконаннѐ
поставлених завдань (Ярмак, 2006). У своя чергу, взаюмодіѐ розглѐдаютьсѐ ѐк
засіб вільних контактів між суб’юктами одніюї чи декількох систем.
О. Садова ототожняю понѐттѐ «взаюмодіѐ» та «партнерство»
(Садова, 2016), позначаячи ними об’юднаннѐ зусиль окремих осіб або
організацій із метоя розв’ѐзаннѐ нагальних проблем або досѐгненнѐ
значущої мети. Таке партнерство сприѐю самоорганізації закладу загальної
середньої освіти, обміну ресурсами, суспільним досвідом учасників
освітнього процесу, формування успішного освітнього середовища длѐ
інтелектуального, фізичного, духовного й соціального розвитку
особистості, забезпечення використаннѐ освітнього середовища в
інтересах громади, соціально-культурному розвитку регіону, залучення
громадѐн до місцевого самоврѐдуваннѐ (Садова, 2016, с. 61).
Водночас слід підкреслити важливість співпраці місцевої влади,
місцевих відомств і закладів освіти над розв’ѐзаннѐм спільних освітніх
завдань, створеннѐм і реалізаціюя програм і проюктів, спрѐмованих на
покращеннѐ освітніх послуг та ѐкості освіти, створеннѐм сприѐтливих умов
длѐ фізичного, психічного й духовного розвитку кожного члена громади.
Існую багато різних способів організації взаюмодії закладу освіти з місцевоя громадоя. Важко знайти громаду, у ѐкій тіюя чи іншоя міроя не
перетиналисѐ б інтереси школи, представників місцевої влади,
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громадськості. Уміннѐ поставити спільні цілі й визначити ступінь участі
кожного суб’юкта в спільній діѐльності ю визначальними на початковому етапі
взаюмодії. Правильний розвиток таких взаюмин сприѐтиме результативній і
довгостроковій співпраці в майбутньому. Длѐ цього суб’юкти взаюмодії
повинні володіти інформаціюя про специфіку, правові засади та проблеми
кожного із суб’юктів, уміти здобувати та працявати з такоя інформаціюя.
Створеннѐ детального плану спільної діѐльності – обов’ѐзкова умова
співпраці.
Необхідно зазначити, що місцеве самоврѐдуваннѐ ю формоя
залученнѐ громадѐн до участі в управлінні своїми справами, а отже, воно ю
засобом реалізації демократії на місцевому рівні, підвищеннѐ добробуту
громадѐн. Первинним джерелом системи місцевого самоврѐдуваннѐ
визнаютьсѐ територіальна громада, ѐка здійсняю самоврѐдуваннѐ в порѐдку,
установленому законом безпосередньо й через представників і виконавчі
органи місцевого самоврѐдуваннѐ. Тому застосуваннѐ різних засобів
залученнѐ учнівської молоді й учителів до розв’ѐзаннѐ питань місцевого
значеннѐ ю надзвичайно важливим длѐ розвитку самоврѐдуваннѐ.
Соціальна інфраструктура місцевої громади й закладу освіти маю
функціонально взаюмодіѐти з органами місцевого самоврѐдуваннѐ.
Головна мета ціюї взаюмодії – наданнѐ учнівській молоді й педагогам
більших можливостей шлѐхом їх активної участі в громадському,
економічному й соціально-побутовому житті громади. Така взаюмодіѐ
передбачаю створеннѐ взаюмовигідних стосунків між закладом освіти,
учнѐми, педагогами, членами громади та спонсорами длѐ спільного
розв’ѐзаннѐ проблем. Вона вклячаю розвиток у закладах освіти та громаді
традицій і практики громадѐнської активності, спрѐмованість ресурсів
закладу освіти на розвиток громади, громадѐнської самоорганізації та
самоврѐдуваннѐ.
Взаюмодіѐ місцевого самоврѐдуваннѐ із закладами освіти повинна
мати системний, плановий і довгостроковий характер і будуватисѐ на
принципах (Компонент, 2019; Полішкевич, 2016): партнерської рівності
(переговорний спосіб урегуляваннѐ суперечок між сторонами),
громадської участі (урахуваннѐ інтересів усіх учасників і сторін у процесі
прийнѐттѐ рішень), прозорості (наданнѐ інформації про всі напрѐми й
результати взаюмодії), відкритості (збільшеннѐ доступності влади),
варіативності (багатогранність і допустимість змін соціальних взаюмодій
між учнѐми й місцевим самоврѐдуваннѐм), поюднаності (наѐвність
ірраціональних соціальних взаюмодій при об’юднанні розрізнених
автономних властивостей і мотивів у юдину цілісність), різноспрѐмованої
активності (можливість багатоваріантності засобів, форм, методів і шлѐхів
взаюмодії органів місцевого самоврѐдуваннѐ і закладів загальної
середньої освіти), гуманістичної та біоекоетичної спрѐмованості
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(ставленнѐ до лядини ѐк частини природи, безумовної цінності, юдність
лядських моральних і духовних цінностей із глибоко поважним
ставленнѐм до навколишнього природного середовища), сфокусованості
на проблемах місцевого розвитку, системності й постійності, чесності,
взаюмної вигоди, волонтерства, двостороннього спілкуваннѐ.
Одним із механізмів взаюмодії закладів освіти, органів місцевого
самоврѐдуваннѐ та громадськості, загалом, ю соціальне проюктуваннѐ, ѐке
передбачаю їх участь у прийнѐтті управлінських рішень завдѐки створення
й функціонування консультативно-дорадчих органів при органах
місцевого самоврѐдуваннѐ (Кривонос, 2019; Левчук, 2008, с. 5). Учнівська
молодь і педагоги маять право користуватисѐ всіма джерелами та
інструментами, ѐкі впливаять на прийнѐттѐ рішень щодо їхнього статусу й
повсѐкденного життѐ на місцевому й регіональному рівнѐх. На рівні
місцевої громади учні беруть участь у суспільно-корисній діѐльності, що
базуютьсѐ на соціальному партнерстві з органами місцевого
самоврѐдуваннѐ та громадськістя (Вербицька, 2010, с. 23).
Роль органів місцевого самоврѐдуваннѐ у взаюмодії із закладами
загальної середньої освіти полѐгаю в реалізації таких напрѐмів діѐльності,
ѐк (Антоняк, 2006; Волкова, 2014; Гурковський, 2010; Рашитова, 2010):
- сприѐннѐ реалізації державної освітньої політики; налагодженнѐ
спільної діѐльності із центральними органами державної влади та
співпраці на міжнародному рівні; сприѐннѐ інтеграції української системи
освіти у світову;
- формуваннѐ регіональної наукової політики; сприѐннѐ розвитку
інтелектуального, освітнього, науково-технічного потенціалу громадѐн,
ураховуячи місцеві національно-культурні та соціально-економічні чинники;
- здійсненнѐ моніторингу наукової, науково-технічної та інноваційної
діѐльності закладу освіти;
- контроль за виконаннѐм закладами освіти державних вимог щодо
рівнѐ, змісту й обсѐгу наданнѐ освітніх послуг і дотриманнѐм освітніх
нормативно-правових документів, а також подальше вдосконаленнѐ місцевих нормативно-правових актів з метоя визначеннѐ завдань, правил, форм і
механізмів взаюмодії закладів освіти та органів місцевого самоврѐдуваннѐ;
- забезпеченнѐ розвитку мережі закладів загальної середньої освіти,
установленнѐ обсѐгів їх фінансуваннѐ, координаціѐ діѐльності закладів
освіти, їх науково-методичне забезпеченнѐ, зміцненнѐ матеріальної бази,
господарське обслуговуваннѐ, соціальний захист дітей і педагогічних
працівників, створеннѐ сприѐтливих умов длѐ навчаннѐ й вихованнѐ;
- створеннѐ умов длѐ реалізації рівних прав усіх дітей на освіту;
- забезпеченнѐ участі учнів у розробці стратегії регіонального й
місцевого розвитку, діѐльності інститутів громадѐнського суспільства на
місцевому рівні (громадських організацій, місцевих осередків партій), у
67

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

місцевих виборах і місцевих ініціативах; налагодженнѐ системи
узгодженнѐ важливих рішень органів місцевого самоврѐдуваннѐ у сфері
молодіжної політики з учнівськоя молоддя;
- закладаннѐ в місцевому бяджеті статей витрат, спрѐмованих на
фінансуваннѐ суспільно-корисної діѐльності школѐрів;
- розширеннѐ й удосконаленнѐ можливостей користуваннѐ
інформаціюя, інфраструктуроя, що ю в розпорѐдженні органів місцевого
самоврѐдуваннѐ, їхніми інформаційними каналами, досвідом експертів
органів самоврѐдуваннѐ;
- реалізаціѐ спільних длѐ шкіл і органів місцевого самоврѐдуваннѐ
програм і проюктів, джерелом фінансуваннѐ ѐких ю зовнішні ресурси;
- профілактика правопорушень і соціально небезпечних хвороб у
дитѐчому й молодіжному середовищі, формуваннѐ навичок здорового
способу життѐ.
Видами громадѐнської участі школѐрів у взаюмодії з органами
місцевого самоврѐдуваннѐ ю: участь у демократичних інституціѐх (засіданнѐх
комісій міської, селищної, сільської рад, висуненнѐ школѐрами ідей і
пропозицій); участь у повсѐкденному житті (створеннѐ ради класу,
добровільне виконаннѐ різних доручень, завдань та зобов’ѐзань у класі,
школі, сім’ї); участь у соціальних проюктах (за потребами місцевої громади);
ситуативна участь (участь у одноразових, конкретних подіѐх, ѐк-то: зустріч із
політиками,
консультації
з
представниками
органів
місцевого
самоврѐдуваннѐ, акції та демонстрації з питань молодіжної політики);
відкриті форми участі (регулѐрні збори учнів закладу освіти, мікрорайону або
міста, що спрѐмовані на обговореннѐ нагальних питань і прийнѐттѐ рішень за
ними); репрезентативні форми участі (діѐльність молодіжних парламентів,
молодіжних рад при органах місцевого самоврѐдуваннѐ, учнівських рад у
закладах загальної середньої освіти) (Citizenship, 2005, с. 29-30).
Загалом, взаюмодіѐ закладу освіти й органів місцевого самоврѐдуваннѐ
може здійсняватисѐ через такі форми та методи співпраці (Кривонос, 2019;
Перелік, 2017; Citizenship, 2005, с. 35-36): відкриті дні, свѐта та ѐрмарки;
відвідуваннѐ дітьми органів місцевої влади; проведеннѐ шкільних виборів за
зразком реальних виборів та ігор, ѐкі імітуять роботу міських рад; збір
коштів длѐ підтримки соціальних проюктів; волонтерська робота (прибираннѐ
дитѐчих майданчиків, наданнѐ допомоги сиротам, безпритульним дітѐм,
літнім лядѐм); улаштуваннѐ учнів на короткий термін на роботу з метоя
ознайомленнѐ з реальним трудовим життѐм; акції, соціальні флеш-моби,
військово-патріотичні заходи, охорона пам’ѐтників, екологічні та трудові
патрулі. Кожен із цих заходів – певна суспільно корисна справа, ѐку
виконуять разом учні, педагоги, працівники органів місцевого
самоврѐдуваннѐ. Окрім того, длѐ педагогічних працівників закладів освіти
можуть влаштовуватисѐ заходи теоретичної та науково-практичної
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спрѐмованості (семінари, конференції, симпозіуми, круглі столи тощо),
здійсняватисѐ розробка та виданнѐ методичної, соціально-психологічної,
яридичної літератури.
Показниками ѐкості взаюмодії школи й органів місцевого
самоврѐдуваннѐ ю наѐвність зв’ѐзків і міцних взаюмин між закладом освіти
та сім’ѐми учнів; усвідомленнѐ шкільноя спільнотоя та місцевоя
громадоя актуальності освітніх проблем; активна участь учнів, учителів,
батьків і членів органів місцевого самоврѐдуваннѐ в спільних заходах;
залученнѐ до справ громади всіх суб’юктів освітнього процесу; розширеннѐ
партнерських зв’ѐзків; публічна презентаціѐ перед громадськістя звіту про
діѐльність школи; відкрита суспільна оцінка професійних досѐгнень
педагогічного колективу закладу освіти й адміністрації, прозорість і
відкритість у оціняванні громадськістя ѐкості наданнѐ освітніх послуг
закладами освіти; наѐвність діювих механізмів суспільного контроля за
діѐльністя школи; задоволеннѐ випускників закладу освіти рівнем
соціалізації та самореалізації.
Водночас, труднощами у взаюмодії органів місцевого самоврѐдуваннѐ
й закладів загальної середньої освіти ю: недостатнѐ правова база в галузі
освіти; низька мотиваціѐ окремих суб’юктів взаюмодії щодо вкладеннѐ
власних ресурсів у розвиток освітньої галузі (Садова, 2016) і формальне
ставленнѐ до співпраці; недостатню фінансуваннѐ длѐ реалізації
різноманітних форм і методів взаюмодії; потреба в удосконаленні механізмів
і практики безпосередньої демократії з метоя збільшеннѐ участі громадѐн у
роботі органів місцевого самоврѐдуваннѐ та освітній діѐльності тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
взаюмодіѐ органів місцевого самоврѐдуваннѐ та закладу загальної середньої
освіти – це співпрацѐ органів місцевого самоврѐдуваннѐ й закладу освіти,
школѐрів і педагогів шлѐхом координації діѐльності, спрѐмованої на
розв’ѐзаннѐ спільних проблем, успішну реалізація їхніх функцій і виконаннѐ
поставлених завдань. Вона дозволѐю легше досѐгати освітні цілі, регулявати
та розв’ѐзувати соціальні проблеми, формувати соціальну злагоду в громаді.
Взаюмодіѐ органів місцевого самоврѐдуваннѐ зі школоя ю одним із важливих
векторів у процесі вихованнѐ, що здійсняютьсѐ в різних напрѐмах
(організаційна, навчально-виховна, наукова, видавнича діѐльність,
матеріально-технічне забезпеченнѐ закладу освіти тощо).
Дана робота не вичерпую всіх аспектів дослідженнѐ. Перспективним
ю аналіз досвіду запровадженнѐ механізмів участі учнівської молоді в
житті громади.
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РЕЗЮМЕ
Жадько Елена. Организациѐ взаимодействиѐ учреждений общего среднего
образованиѐ и органов местного самоуправлениѐ в образовании и воспитании детей.
В статье на основе анализа научной литературы и периодических изданий
определена сущность понѐтиѐ взаимодействиѐ органов местного самоуправлениѐ и
учреждениѐ общего среднего образованиѐ (сотрудничество органов местного
самоуправлениѐ и образовательного учреждениѐ, школьников и педагогов путем
координации деѐтельности, направленной на решение общих проблем, успешнуя
реализация их функций и выполнение задач) и роль местного самоуправлениѐ во
взаимодействии с образовательными учреждениѐми. На основе наблядений,
обобщениѐ опыта взаимодействиѐ органов местного самоуправлениѐ и
образовательных заведений раскрыты направлениѐ их общей деѐтельности.
Ключевые слова: взаимодействие, органы местного самоуправлениѐ,
учреждение общего среднего образованиѐ, воспитание, образование, дети,
организациѐ, направлениѐ.

SUMMARY
Zhadko Olena. Organization of interaction of general secondary education
institutions and local self-government bodies in children’s upbringing and education.
Based on the analysis of scientific literature and periodicals, the author has defined
the essence of the concept of interaction of local self-government bodies and general
secondary education institutions. It means cooperation of local self-government bodies and
general secondary education institutions, schoolchildren and teachers due to coordination of
activities aimed at solving common problems, successful implementation of their functions
and performance of tasks. The role of local self-government in interaction with education
institutions has been determined. Based on the observations and generalization of
experience of interaction of local self-government bodies and education institutions, the
directions of their common activities have been determined. They include: control over
compliance with regulatory documents by education institutions; promoting implementation
of state education policy; monitoring of scientific-technical and innovative activities of
education institutions; their scientific-methodological and financial-technical support;
formation of regional scientific policy; promoting development of intellectual, educational,
scientific and technical potential of people; creating conditions for realization of all children’s
equal rights to education; financing of schoolchildren’s socially useful activities; ensuring
schoolchildren’s involvement in development of strategies of regional and local
development; ensuring development of a network of general secondary education
institutions, social protection of schoolchildren and pedagogical staff, creation of favorable
conditions for children’s education and up-bringing; implementation of programs and
projects common to schools and local governments; prevention of crimes and socially
dangerous diseases in children and youth, formation of their healthy lifestyle skills; ensuring
children’s participation in various activities of social institutions at the local level, in local
elections and different local initiatives; providing joint activities with central public
authorities and cooperation at the international level; expansion and improvement of
opportunities to use the infrastructure, information and experience of the experts of local
self-government by education institutions, etc. The analysis of implementation of the
mechanism of schoolchildren’s participation in life of their community is considered to be a
perspective for further research.
Key words: interaction, local self-government bodies, general secondary education
institutions, upbringing, education, children, organization, directions.

72

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

УДК 373.2.15.31:613.954:159.937.51
Наталія Лісневська
Глухівській національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка
ORCID ID 0000-0001-7910-7932
DOI 10.24139/2312-5993/2020.01/073-082
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ЗАСОБУ ВПЛИВУ НА ЇХ ЗДОРОВ’Я
У статті подаютьсѐ історичний оглѐд досліджень минулого й сьогоденнѐ
щодо впливу кольору на організм лядини з лікувальноя метоя. Розкриваютьсѐ
значеннѐ кольоротерапії ѐк нетрадиційного засобу збереженнѐ та зміцненнѐ
здоров’ѐ дітей дошкільного віку. Даютьсѐ характеристика кожного кольору з точки
зору впливу його на організм лядини. Називаятьсѐ методи застосуваннѐ
кольоротерапії в роботі з дітьми дошкільного віку в умовах закладу дошкільної
освіти та описуятьсѐ шлѐхи їх реалізації. Подаятьсѐ приклади діагностичних,
графічних і реабілітаційних вправ. Визначаютьсѐ вплив кольоротерапії на
збереженнѐ здоров’ѐ дітей-дошкільнників і перспективи подальших досліджень
особливостей застосуваннѐ кольоротерапії в дидактичних іграх і в арт-терапії.
Ключові слова: колір, кольоротерапіѐ, оздоровчі технології, нетрадиційні
засоби оздоровленнѐ, кольорова вода, кольорові ванни, діагностична вправа,
реабілітаційна вправа.

Постановка проблеми. Здоров’ѐ – це найцінніше, що ю в лядини.
Тому від народженнѐ дітей варто вчити зберігати та зміцнявати здоров’ѐ,
виховувати в них ціннісне ставленнѐ до нього. Відомо, що ефективними
засобами покращеннѐ здоров’ѐ ю традиційні, однак педагогами велике
значеннѐ також надаютьсѐ й нетрадиційним засобам оздоровленнѐ –
оздоровчим технологіѐм. Серед розмаїттѐ оздоровчих технологій
(аромотерапіѐ, фітотерапіѐ, музикотерапіѐ тощо), що широко
застосовуятьсѐ в оздоровчій роботі з дошкільниками, на жаль, мало уваги
преділѐютьсѐ такій технології ѐк кольоротерапіѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Історичні дані свідчать про те, що
вплив кольору на організм лядини вивчаютьсѐ вже понад 5 тис. років,
починаячи зі Стародавнього Египту та Давнього Риму, Китая, Індії, а пізніше
Середньовіччѐ. Ще Авіценна радив длѐ покращеннѐ здоров’ѐ використовувати ванни забарвляячи воду різним кольором. Пізніше відомий
німецький письменник і філософ Й. Гете вивчав особливості впливу різних
кольорів на фізіологічний і психічний стан лядини, що відображено в книзі
«Вченнѐ про колір» (Goethe, 2012; Izotova, Sarafanova, Mithyo, Ionova, 2007).
Одним із перших учених, ѐкий розкрив роль сонѐчного та
блакитного світла був А. Плезантон. Свої думки він виклав у книзі
«Блакитне та сонѐчне світло» (AugustusJ. Pleasanton, «Blue and Sun-Lights»).
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Саме він уперше почав лікувати хронічні захворяваннѐ лядей за
допомогоя блакитного світла. У 1877 р. лікар С. Пенкост, автор книги
«Блакитне та червоне світло» (Seth Pancoast, «Blue and Red Lights»),
помітив, що фіолетове світло вбиваю більшість небезпечних бактерій і
заспокояю нервову систему. В Англії в цьому самому році вченими
Дж. Дауном і Р. Блунтом були відкриті лікувальні властивості
ультрафіолетових променів у лікуванні шкірѐних захворявань і рахіту
(Изотова, Сарафанова, Мицьо, Ионова, 2007, с. 192).
Проте справжньоя сенсаціюя стала книга лікарѐ Е. Беббіта
«Принципи світла та кольору» (Edwin Babbitt, «The Principles of Light and
Color»). Учений почав застосовувати лікуваннѐ світлом, пропущеним через
кольорові фільтри, причому промені направлѐли на різні частини тіла
хворої лядини. Датський фізіотерапевт Н. Фінсен досліджував вплив
концентрованого сонѐчного світла на захворяваннѐ шкіри, за що в 1903
році отримав Нобелівську премія. Пізніше російський учений і лікар
В. Бехтерюв також почав займатисѐ вивченнѐм питаннѐ про взаюмодія
органів лядського тіла й колірних променів, що було відображено в праці
«Світлотерапіѐ в лікуванні нервових хвороб». У 90-х рр. XIX ст. було
з’ѐсовано, що ультрафіолетові промені здатні знищувати багато
хвороботворчих бактерій. Післѐ цього ультрафіолет почали застосовувати
в лікарнѐх длѐ дезінфекції приміщень і лікуваннѐ хворих із ранами,
опіками та застудними захворяваннѐми, що продовжуютьсѐ й донині
(Izotova, Sarafanova, Mithyo, Ionova, 2007; Skrypnyk, 2014).
Наразі проблема впливу кольоротерапії на здоров’ѐ досить
актуальна, ѐку можна використовувати по-різному: ѐк засіб корекції різних
форм порушеннѐ зору (Герасименко, 2014, с. 20); у виглѐді зосередженнѐ
зору на предметах різного кольору, спостереженнѐ за квітами в куточку
природи (Денисенко, 2006, с. 17); в оформленні інтер’юру групових кімнат,
віталень, фізкультурної зали та кабінету ЛФК закладів дошкільної освіти
(Denysenko, 2006; Yefimenko, 1998).
Мета дослідження – розкрити значеннѐ кольоротерапії та визначити
методи її застосуваннѐ длѐ збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ дітей
дошкільного віку, дати їм характеристику.
Виклад основного матеріалу. Колір оточую нас протѐгом усього життѐ
та впливаю на організм лядини, її психіку й нервову систему. Лядина здатна
розрізнѐти близько 6 млн відтінків кольорів (Скрипник, 2014, с. 15).
Кольоротерапіѐ – це лікуваннѐ організму лядини за допомогоя
кольору. Доведено, що в бідному на кольори середовищі виникаять
симптоми асенізації та навіть затримка інтелектуального розвитку в дітей.
Варто відмітити, що кольоротерапіѐ, сприѐю не тільки зміцнення та
покращення здоров’ѐ дошкільників, а також, у загальних рисах, їх
ефективному руховому розвитку, формування особистості, покращення
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психічних функцій, настроя, самопочуття, знѐття стресу, створення
позитивного мікроклімату в групі. Однак, длѐ успішного використаннѐ
кольоротерапії в закладах дошкільної освіти все ж таки необхідно знати,
ѐк дію той чи інший колір на організм лядини.
Загальновідомо, що всі кольори поділѐятьсѐ на дві групи: хроматичні, ѐкі, у своя чергу, поділѐятьсѐ на кольори теплі (спектральні) –
жовтий, помаранчевий, червоний, рожевий, світлі відтінки зеленого й
коричневого та холодні (спектральні) – зелений, блакитний, синій,
фіолетовий; - ахроматичні – сірий, білий, чорний. Неспектральним ю
коричневий колір – суміш теплих і холодних відтінків. Так (Izotova,
Sarafanova, Mithyo, Ionova, 2007; Kiseleva, 2006; Skrypnyk, 2014), жовтий –
допомагаю уникнути депресії, покращую настрій, самопочуттѐ, зір, пам’ѐть,
розумові здібності, підвищую концентрація уваги, активність рухових центрів,
маю послабляячий і жовчогіний ефект, сприѐю очищення шкіри, печінки та
кишківника, знімаю нервове напруженнѐ, розвиваю комунікабельність і
товариськість, даю натхненнѐ, оновляю цілящі сили організму. Не варто
застосовувати при підвищеній температурі тіла, невралгії, перезбудженні
нервової системи. Помаранчевий – покращую настрій, апетит, роботу
селезінки, шлунково-кишкового тракту та нирок, зміцняю імунітет, сприѐю
пізнавальній активності, розвитку інтелектуальних можливостей, мобілізую
сили організму й тонізую його, даю відчуттѐ тепла й затишку, стимуляю
комунікабельність і товарискість. У надлишку призводить до підвищеного
збудженнѐ, подразненнѐ нервової системи. Червоний – стимуляю роботу
головного мозку, підвищую енергійність, кров’ѐний тиск, прискоряю серцебиттѐ, обмін речовин, покращую імунітет, збільшую частоту диханнѐ, допомагаю при втомі, стресі та виснаженні, сприѐю поѐві віри в себе й високій самооцінці. У великій кількості призводить до перезбудженнѐ, втоми, розоратувань, агресії, поѐви головного боля, погіршеннѐ психологічного клімату.
Рожевий – сприѐю розслаблення, знѐття зовнішніх і внутрішніх психологічних затискачів, знижую агресивність і збудливість нервової системи.
Зелений – заспокояю нерви, відновляю нервову систему, запобігаю
втомі та роздратування, знімаю головний біль, напругу та втому очей, знижую
кров’ѐний тиск, розширяю судини, підвищую їх тонус, сприѐю регенерації та
зрощення зламаних кісток, допомагаю розслабитись і при безсонні.
Блакитний – маю незначний заспокійливий, снодійний і антисептичний
ефект, допомагаю зібратисѐ з думками, зосередитисѐ, гасить емоції, усуваю
страхи, тривогу, стимуляю творчу енергія, знімаю стрес, м’ѐзове напруженнѐ,
заспокояю пульс і диханнѐ, зменшую хвиляваннѐ. У великій кількості не
варто застосовувати при зниженому тиску, може призвести до засмученості
та плаксивості. Синій – знижую тиск, температуру, частоту серцевих скорочень
і диханнѐ, робочу активність, покращую мисленнѐ, маю снодійний і
знеболяячий ефект, заспокійливо дію на психіку, знімаю спазми та головний
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біль, зменшую апетит, сприѐю розвитку уваги й посиляю інтелектуальну
діѐльність. У надлишку може призвести до емоційної сухості, депресії,
викликати відчуттѐ втоми. Фіолетовий – знімаю напругу, неприюмні відчуттѐ
в очах, допомагаю знайти вихід із творчої кризи, знѐти нервове
перезбудженнѐ, покращую роботу серцѐ, нирок, легень, підвищую тиск,
нормалізую стан лімфатичної системи, допомагаю при різних запальних
захворяваннѐх, мігрені, сприѐю підвищення самооцінки, у творчих лядей
підвищую працездатність. У надмірній кількості сприѐю поѐві відчуттѐ втоми,
депресії, надмірної мрійливості.
Коричневий – допомагаю відчути себе захищеним, знімаю тривогу,
напругу, дарую спокій, сприѐю проѐву наполегливості та стабільності. У
надмірній кількості викликаю депресія, пригнічую фантазія, ініціативу й
самостійність.
Сірий – колір стабільності, контроля емоцій (вказую на відсутність
емоцій або їх пригніченнѐ), а також пасивності й невпевненості. У надлишку
заважаю лядині проѐвити себе, викликаю депресія. Чорний – зміцняю та
підвищую енергетичний потенціал лядини, допомагаю зосередитись. У
великій кількості викликаю депресія. Білий – надихаю, даю силу, енергія,
допомогаю долати труднощі, вирівняю настрій, маю лікувальну дія на ЦНС. У
надлишку викликаю відчуттѐ розчаруваннѐ, відчуженості та спустошеності.
Аналізуячи дія кольору на організм лядини, ми дійшли висновку,
що теплі кольори покращуять фізіологічні процеси в організмі та м’ѐзову
працездатність, збуджуять і піднімаять настрій, а холодні – навпаки,
уповільняять фізіологічні процеси, заспокояять і можуть пригнічувати
психіку та викликати депресія.
У процесі добору кольорів слід пам’ѐтати про те, що вони
безпосередньо діять через оточуяче середовище та не впливаять на
підсвідомість. Вплив кольору на організм лядини залежить від таких
показників: склад розуму; спосіб мисленнѐ; характер; тип темперамента
(сангвінікам і холерикам підходѐть білий колір, сині та зелені відтінки,
оскільки діять заспокійливо; а флегматикам і меланхолікам – червоні,
помаранчеві та жовті кольори, оскільки діять збуджуяче).
Можна виділити такі методи застосуваннѐ кольоротерапії в роботі з
дітьми дошкільного віку: - маляваннѐ; - вживаннѐ їжі різного кольору; оздобленнѐ кімнат; - предмети побуту та вжитку; - кольорові ванни; кольорова вода; - лампа з кольоровими фільтрами; - кольоропунктура.
Дошкільники досить рано починаять відчувати колір і за допомогоя
нього передаять свій настрій, емоції, ставленнѐ до лядей і оточуячого світу.
Зазвичай діти під час маляваннѐ обираять до шести кольорів, ѐкщо більше,
то це свідчить про чуттювість, емоційність дитѐчої натури, ѐкщо ж обираять
один або два кольори (синій – тривога, червоний – агресіѐ, чорний –
депресіѐ), то це вкузую на негативність стану в даний момент. Якщо ж дитина
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обираю простий олівець, це свідчить про відсутність або нестачу в її житті
ѐскравих фарб і гарних емоцій, тож дорослим слід про це замислитисѐ.
Найбільш значимі длѐ дитини фігури вона розмальовую більшоя кількістя
кольорів, а тих, хто їй не дуже подобаютьсѐ, вона маляю чорним або темнокоричневим кольором. Також колір у маляванні може передавати риси
характеру та стан дитини залежно від кількості його використаннѐ в
малянку: темно-синій – концентраціѐ на внутрішніх проблемах, потреба у
спокої, зелений – прагненнѐ до безпеки, рівновага; червоний – активність,
підвищена збудливість, сила волі, агресіѐ (ѐкщо його забагато); жовтий –
цікавість, оптимізм, добрі емоції; фіолетовий – фантазіѐ, емоційна та
інтелектуальна зрілість; коричневий – фізичний дискомфорт, незручність,
неприюмні емоції; сірий – апатіѐ, смуток, униканнѐ тривожності; чорний –
пригніченість, протест, потреба у змінах (Скрипник, 2014, с. 20).
Малявати можна олівцѐми, фломастерами та фарбами за
допомогоя пензлика, ватної палочки, пальцѐми, долонея тощо. Якщо під
час маляваннѐ дошкільники найчастіше обираять червоний, зелений,
жовтий кольори – це свідчить про те, що дитина розвиваютьсѐ добре, її
цікавить усе нове, ѐскраве, незвичайне, а ѐкщо обираю чорний і білий, це
свідчить про її замкнутість.
Уживаннѐ їжи різного кольору впливаю на організм по-різному. Так,
продукти червоного кольору (бурѐк, помідори, полуницѐ, малина, вишнѐ
тощо) покращуять м’ѐзовий тонус, кровообіг, стимуляять нервову систему,
лікуять депресія, зміцняять імунітет, знімаять утому, підвищуять тиск,
гемоглобін, очищаять від токсинів. Продукти жовтого кольору (лимони,
банани, жовток ѐйцѐ, оліѐ, жовті ѐблука та перець, кукуруза тощо) активізуять мозок, сприѐять розвитку творчих здібностей, збуджуять апетит,
очищуять організм, зміцняять стінки судин, позитивно впливаять на роботу
шлунково-кишкового тракту. Продукти помаранчевого кольору (абрикоси,
хурма, лосось, апельсини, гарбуз, морква тощо) виводѐть токсини,
допомагаять при депресії, покращуять зір, роботу шлунково-кишкового
тракту, ендокринних залоз, дихальної системи. Продукти зеленого кольору
(горох, капуста, огірки, кабачки, шпінат, авокадо, зелень тощо) позитивно
впливаять на роботу серцѐ, легень, кишківника, знижуять тиск, холестерин,
заспокояять нервову систему, знімаять головний біль, утому очей.
Продукти синього кольору (сливи, виноград, чорницѐ, ожина тощо)
покращуять концентрація уваги, діять заспокійливо, знижуять апетит,
знімаять спазми, покращуять роботу щитоподібної залози, легень, очей.
Продукти фіолетового кольору (баклажани, інжир, базілік, червонокочанна
капуста, смородина тощо) знімаять утому, покращуять постачаннѐ кисня,
стан шкіри, пам’ѐть, роботу головного мозку, нирок, жовчного та сечового
міхура, зменшуять біль у горлі, головний біль, запаленнѐ, очищуять кров.
Продукти коричневого кольору (шоколад, фініки, какао, кава, гречка, деѐкі
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сорта меду, печена картоплѐ тощо) позитивно впливаять на роботу очей,
вух, носа, легень, щитоподібної залози, покращуять настрій. Продукти білого
кольору (молочні продукти, м’ѐсо курки, біла риба, рис, цукор, сіль, цибулѐ,
часник тощо) діять заспокійливо, покращуять роботу залоз внутрішньої
секреції, зміцняять кістки, запобігаять застуді (Як впливаять на організм
лядини продукти різного кольору?).
Велике значеннѐ в покращенні настроя дітей, створенні
позитивного мікроклімату відіграю естетичне оформленнѐ групової
кімнати, ігрових куточків, роздѐгальні, спортивної та музичної зали,
коридорів, території ЗДО; також позитивно на організм дітей впливаю й
милуваннѐ природоя; зосередженість зору на кімнатних рослинах; на
певному кольорі протѐгом 10-15 хвилин. Так, у процесі вибору меблів і
обладнаннѐ длѐ дітей краще обирати світлі кольори натурального дерева
або світло-зелені кольори, що підвищую їхня працездатність, дошка
бажано, щоб теж була зеленого кольору, оскільки він не втомляю очі. Щоб
зберегти спокій і позитивний психологічний мікроклімат, у групі необхідно
оздоблявати предмети та стіни у спокійних, пастельних тонах. Знѐття
нервового напруженнѐ в дітей і дорослих у закладах дошкільної освіти
допомагаять зелені, жовто-зелені та блакитно-зелені кольори; сині та
блакитні – рекомендуютьсѐ застосовувати у фарбувані приміщень та
обладнаннѐ, де дуже тепло (влітку жарко через південно-західне
розташуваннѐ вікон, а взимку гарне опаленнѐ) й галасливо; а червоні
кольори можна застосовувати в приміщеннѐх, де діти знаходѐтьсѐ
нетривалий час або там, де збудженнѐ необхідно (наприклад, у спортзалі,
на ігровому або спортивному майданчику тощо) (Нестандартні методи
психологічної допомоги: кольоротерапіѐ).
Крім оформленнѐ інтер’юру, також слід застосовувати відповідного
кольору предмети побуту та вжитку: миски, чашки, серветки, рушники;
іграшки; звертати увагу дітей на одѐг різного кольору тощо. Так, посуд і
предмети сервіруваннѐ столу важливо використовувати визначеного
кольору длѐ покращеннѐ функцій травленнѐ та нормалізації апетиту:
блакитний, синій, бузковий, сіро-рожевий кольори знижуять апетит;
жовтогарѐчий – посиляю. Також добираячи та зосерджуячи зір на одѐзі
певного кольору, іграшках, предметах можна впливати на організм дітей.
Загальновідомо, що наша шкіра через воду сприймаю найменьші
коливаннѐ кожного кольору. Кольорові ванни можна отримати шлѐхом
додаваннѐ у воду кольорової морської солі або підсвічуячи воду
кольоровими лампами. Також можна використовувати колірний наповнявач
длѐ ванни. В умовах ЗДО можна застосовувати кольорові ванни длѐ ніг.
Слід зазначити, що найкращими цілящими властивостѐми володію
кольорова вода, оскільки вода зберігаю інформація, а потім передаю її
організму. Отримати таку воду можна двома способами. Перший спосіб:
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налити воду в юмність із кольорового скла (так, зелений – гармонізую та
стабілізую, блакитний, синій або фіолетовий – заспокояю, жовтогарѐчий –
освіжаю, червоний – даю зарѐд енергії та зігріваю). Другий спосіб – взѐти
прозору склѐнку, налити в неї води та поставити на серветки різного
кольору (із тканини, паперу чи картону) на 5-10 хвилин. Пити таку воду за
півгодини до прийому їжі.
Лампи з кольоровими фільтрами або електричні лампочки різних
кольорів можна використовувати в роботі з дітьми ѐк длѐ впливу на все тіло,
так і на частину тіла чи орган. А на занѐттѐх із фізичної культури за
допомогоя кольорових ламп можна впливати на фізіологічний стан дитини:
длѐ приведеннѐ частоти диханнѐ та серцевих скорочень у відносно
спокійний стан застосовуять лампи блакитного кольору, длѐ підвищеннѐ
рухової активності, моторної діѐльності – жовтогарѐчі, червоні. Мінѐячи
колір фільтрів або різнокольорові лампочки в патроні лястри можна
отримати різні ефекти: блакитний, синій, зелений – заспокійливі, жовтий –
зігріваячий, червоний – активізуячий, рожевий – розслабляячий. Також
можна використовувати запалену свічку, ѐку поміщаюмо в склѐнки різного
кольору (Изотова, Сарафанова, Мицьо, Ионова, 2007, с. 199).
Кольоропунктура – вплив забарвлених променів на меридіани тіла, на
точки акупунктури лядського тіла. Також можна на шкіру накладати
кольорову плівку та направлѐти на неї промінь ліхтарика (Izotova, Sarafanova,
Mithyo, Ionova, 2007, с. 199; Skrypnyk, 2014, с. 28). Застосовуять при болѐх у
кістках і суглобах, опіках, шкірѐних захворяваннѐх, головних болѐх, мігрені.
У психодіагностиці з метоя визначеннѐ в досліджуваного
функціонального та емоційного стану, найбільш стійких рис особистості
використовуять тест М. Ляшера. Длѐ визначеннѐ в дітей настроя,
емоційного та психічного стану можна проводити різні діагностичні,
графічні та реабілітаційні вправи.
Діагностична вправа «Квітка-семибарвка»
Мета: визначеннѐ емоційного стану дитини відповідно до кольорової
гами: жовтий – радість; червоний – щастѐ; синій – образа; зелений – спокій;
сірий – сум; помаранчевий – здивуваннѐ; коричневий – втома.
Обладнання: кольорові картки у формі пелясток квітки, розкладені
в довільному порѐдку.
Завдання. Взѐти в руки пелястку того кольору, ѐкий вам сьогодні
найбільше до вподоби, з ѐким хочетьсѐ потоваришувати, побути довше
(Нестандартні методи психологічної допомоги: кольоротерапіѐ).
Графічна вправа «Хвилинка-кольоринка»
Мета: діагностуваннѐ емоційного стану дитини, розширеннѐ
емоційної сфери; емоційний відпочинок дитини.
Обладнання: кольорові олівці, фломастери, папір.
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Завдання: намаляйте те, що побажаюте (просто лінії, кульки,
сніжинки, квіти тощо), використовуячи кольорові олівці або фломастери.
Час на виконаннѐ вправи: 4-5 хв. (Нестандартні методи психологічної
допомоги: кольоротерапіѐ).
Реабіталіційна вправа «Зоряне дихання»
Мета: протидіѐ боля будь-ѐкого походженнѐ, тривозі, страху,
поганому настроя.
Завдання: педагог пропоную дітѐм виконувати його вказівки: сісти
зручніше, а краще – прилѐгти. Уѐвити небо, засіѐне зорѐми. Оберіть одну
зірочку. Виберіть колір і засвітіть зірочку цим кольором. Кольоровий промінь
широкий, він усе довкола заповняю своїм сѐйвом. Вдихніть (порахувавши до
трьох), уѐвлѐячи, що ви вдихаюте кольорове повітрѐ. Повітрѐ, проникаю
через ніс і заповняю усе ваше тіло. Спробуйте побачити та відчути це.
Вдихайте носом. Затримайте диханнѐ, порахувавши до трьох. Видихніть
(порахувавши до трьох). Повторити 3 рази (Скрипник, 2014, с. 32).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, колір
оточую дитину та безпосередньо через оточеннѐ здійсняю на її організм
психофізіологічний вплив. Застосуваннѐ кольоротерапії шлѐхом поюднаннѐ
різних її методів у роботі з дітьми дошкільного віку позитивно впливаю на їх
настрій, самопочуттѐ, комунікабельність, роботу внутрішніх органів і систем
організму, активізую рухову активність, роботу мозку, розвиваю психічні
процеси, тобто сприѐю збереження та зміцнення фізичного, психічного,
духовного й соціального здоров’ѐ. Перспективоя подальших розвідок ми
вбачаюмо в дослідженні особливостей застосуваннѐ кольоротерапії з дітьми
дошкільного віку в дидактичних іграх і в арт-терапії.
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РЕЗЮМЕ
Лисневская Наталия. Особенности использованиѐ цветотерапии с детьми
дошкольного возраста как средство влиѐниѐ на их здоровье.
В статье подаётсѐ исторический очерк исследований прошлого и
настоѐщего относительно влиѐниѐ цвета на организм человека с лечебной целья.
Раскрываетсѐ значение цветотерапии как нетрадиционного средства сохранениѐ и
укреплениѐ здоровьѐ детей дошкольного возраста. Даётсѐ характеристика
каждого цвета с точки зрениѐ влиѐниѐ его на организм человека. Называятсѐ
методы использованиѐ цветотерапии в работе с детьми дошкольного возраста в
дошкольных образовательных учреждениѐх и описываятсѐ пути их реализации.
Подаятсѐ примеры диагностических, графических и реабилитационных
упражнений. Определѐетсѐ влиѐние цветотерапии на сохранение здоровьѐ детейдошкольников и перспективы последуящих исследований особенностей
использованиѐ цветотерапии в дидактических играх и в арт-терапии.
Ключевые слова: цвет, цветотерапиѐ, оздоровительные технологии,
нетрадиционны средства оздоровлениѐ, цветнаѐ вода, цветные ванны,
диагностическое упражнение, реабилитационное упражнение.

SUMMARY
Lisnevska Natalia. Features of color therapy application in working with preschool
children as a means of the influence on their health.
The article emphasizes that health is a value that must be preserved and
strengthened from birth and taught to preschool children. Traditional health remedies are
said to be the most effective, but the importance of using non-traditional remedies is also
noted – wellness technologies, which include color therapy. It is emphasized that influence of
color on the human body has been studied for a long time. An analysis is made of the
scientific works of philosophers, physicians, scientists on the effects of color on the body and
the health of man and child. The importance of color therapy for the health of preschool
children and the effect of a certain color on the human body are revealed. Methods of using
color therapy to preserve and promote the health of preschool children are identified, and
their detailed description is provided. Prescribes the peculiarities of the use of colors by
children of preschool age in drawing in order to diagnose their character traits and mental
state. Examples of food products of different colors are given and their effects on the human
body are revealed. The role of aesthetic design of a group room, play areas, dressing room,
sports and music hall, corridors, PEI territory in improving the mood of children, creating a
positive microclimate is analyzed. The influence of the color of everyday objects,
consumption and clothing on the organism of children is revealed and the ways of their use
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in the educational process of the institution of preschool education are characterized. It is
emphasized that colored baths for feet can be used in the conditions of the PEI. The
description of the methods of obtaining colored water in the PEI is given. The ways of using
colored filters or light bulbs of different colors when working with children are described. The
features of color puncture with preschool children and its impact on the human body are
highlighted. Examples of diagnostic, graphic and rehabilitation exercises are given to
diagnose emotional and mental state of children, improve mood and well-being, remove
anxiety and stress. It is stated that color through the environment has a psychophysiological
influence on the organism of children and the prospects for further studies of the features of
the use of color therapy in didactic games and art therapy are determined.
Key words: color, color therapy, wellness technologies, non-traditional means of
healing, colored water, colored baths, diagnostic exercise, rehabilitation exercise.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ
КІНОПРОДУКЦІЇ
У статті проаналізовано й узагальнено особливості соціального розвитку
старшокласників в умовах інформаційного суспільства. Відзначено, що актуальні
соціальні потреби старшокласників (спілкуваннѐ, самопрезентаціѐ, коханнѐ,
дружба, визнаннѐ, популѐрність та ін.) знаходѐть своя реалізація саме в кіберстосунках у соціальних мережах, ѐкі, на додачу, технологічно побудовані таким
чином, аби максимально заволодіти увагоя й часом молоді, що, зрештоя,
призводить до нав’ѐзливого потѐгу й залежності. Виходѐчи з основ соціальновиховної парадигми пропонуютьсѐ розробка технологій соціально-педагогічної
профілактики залежності старшокласників від соціальних мереж, використовуячи
обговореннѐ й аналіз кінопродукції ігрового кіно.
Ключові слова: старшокласники; кіберпростір; кібер-залежність; залежність
старшокласників від соціальних мереж; соціально-педагогічна профілактика;
кінопродукціѐ ѐк засіб соціально-педагогічної профілактики.

Постановка проблеми. В епоху інформатизації, у XXI столітті,
інформаціѐ стала головноя цінністя; відбуваютьсѐ формуваннѐ й
затвердженнѐ «інформаційної свідомості»; традиційні соціальні конфлікти
перемістилисѐ з реального матеріального простору в принципово новий –
кіберпростір або віртуальний простір, у ѐкому шахрайсько-маніпулѐтивні
технології набуваять більш широкого застосуваннѐ; розвиваятьсѐ нові
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та засоби масової комунікації
(ЗМК). Завдѐки останнім здійсняютьсѐ вплив на масову свідомість, ведутьсѐ
інформаційні мережеві протистоѐннѐ й кібервійни, знищуятьсѐ окремі
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суб’юкти й цілі країни. Проте, саме ЗМК (кіно, телебаченнѐ, Інтернет)
займаять найбільшу кількість життювого простору молодої генерації. Кожна
лядина, зокрема янаки та дівчата старшого шкільного віку, зважаячи на
притаманні їм особливості соціального розвитку (підвищена потреба в
комунікації, інтерес до створеннѐ романтичних стосунків, самопрезентаціѐ,
самоактуалізаціѐ та ін.), маять потребу в щоденному спілкуванні й обміні
інформаціюя. Сучасні віртуальні соціальні мережі даять небачені длѐ цього
можливості: спілкуваннѐ з лядьми різного віку, статі, етносу, релігії тощо;
участь у масових обговореннѐх актуальних проблем на форумах і в чатах;
можливість швидкого доступу до новин всесвітнього масштабу;
самопрезентаціѐ відповідно до уѐвлень яні про свою «внутрішню Я»;
самореалізаціѐ творчих ідей тощо. Проте, ѐк і в кожному ѐвищі соціальної
дійсності, у віртуальних соціальних мереж ю і свої недоліки, зокрема – зміни в
соціальному розвитку молодого поколіннѐ через трансформація
(обумовлену поѐвоя та розвитком кібер-соціальності) реальної соціальності,
що маять проѐв не лише традиційних деформацій (наркоманіѐ, алкоголізм,
протиправна поведінка тощо), але й нових видів залежностей. Зауважимо,
що кіберпростір ю важливим фактором формуваннѐ особистості в сучасній
культурі, оскільки багато аспектів культури нині набуваять форми
віртуальності, однак надмірне захопленнѐ ним призводить до кіберзалежності (у даному випадку – залежність від соціальних мереж).
Базуячись на засадах соціально-виховної парадигми соціальної педагогіки,
прагнемо підвищити ефективність соціально-педагогічної профілактики
залежності старшокласників від соціальних мереж шлѐхом використаннѐ
засобів кінопродукції ігрового кіно, з метоя зменшеннѐ, чи навіть
подоланнѐ, негативного стихійного впливу соціальних мереж (поширеннѐ
деструктивних угрупувань у соціальних мережах; екстремальні селфі, що
призводѐть до нещасних випадків; кібербулінг; секстінг; кібер-домаганнѐ
тощо) і збільшеннѐ частки позитивного проѐву їх використаннѐ
(оперативність комунікації; розширеннѐ кола знайомих; створеннѐ активних
просоціальних груп за інтересами; долученнѐ до соціальних проюктів у
спільнотах та ін.), з метоя взаюмообумовленого розвитку кібер- та реальної
соціальностей старшокласників і гармонізації соціального розвитку молодої
генерації в цілому.
Аналіз актуальних досліджень. Психологічні особливості соціального
розвитку старшокласників представлені в працѐх І. Беха, Е. Гуцало,
О. Запорожцѐ, І. Кона, О. Леонтьюва, О. Меньших, Ю. Петренка та ін. Питаннѐ
кібер-залежності досліджуютьсѐ зарубіжними (К. Аймедов, Т. Больбот,
Є. Войскунський, О. Катков, Л. Юр’юва, Р. Арджан (R. Arjan), М. Гріффітс
(M. Griffits), М. Орзак (M. Orzack), К. Янг (K. Young) та ін.), а також
вітчизнѐними (О. Бартків, Т. Веретенко, О. Камінська, Т. Мартиняк,
Н. Сергююва, К. Ярмоленко та ін.) авторами. Місце та вплив соціальних мереж
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у розвитку молодого поколіннѐ представлені в дослідженнѐх науковців
різних галузей, а саме: філософський аспект (Ю. Данько, А. Назарчук,
О. Шапіро та ін.); психологічний аспект (О. Бондарчук, Т. Галіч, О. Зінченко,
Я. Чаплан, Г. Чуйко та ін.); соціокультурний аспект (К. Батаюва, О. Івушкіна,
Н. Ізотова, П. Латі, І. Сілятіна, Г. Солдатова та ін.); комунікативний аспект
(А. Берко, Л. Городенко, І. Кушнірецька, Н. Малююва та ін.); соціальнопедагогічний аспект (І. Парфеняк, І Титаренко, Є. Шилова та ін.). Місце
засобів масової комунікації в процесі соціального розвитку молодої
генерації, зокрема вплив мультфільмів і кіно, висвітлено в наукових тезах
Г. Акутіної та С. Акутіної, М. Вдовіної, Є. Вейцмана, Д. Георгіювської,
Л. Казачкової та ін. Прихильниками соціально-виховної парадигми
соціальної педагогіки виступаять вітчизнѐні науковці О. Білик, Н. Заверико,
Н. Максимовська, О. Рассказова, А. Рижанова, С. Харченко та ін. Соціальнопедагогічну профілактику кібер-залежності молодого поколіннѐ досліджуять
Т. Веретенко, С. Дембіцька, О. Лісова, В. Махновець та ін. Однак, слід
зазначити, що соціально-педагогічні можливості комерційних фільмів
ігрового кіномистецтва відповідного сяжету в контексті соціальнопедагогічної профілактики залежності старшокласників від соціальних мереж
досі не були розглѐнуті.
Метою даної статті ю уточненнѐ понѐттѐ кібер-залежність та її різновидів, із метоя визначеннѐ особливостей соціально-педагогічної профілактики
залежності старшокласників від соціальних мереж засобами кінопродукції.
Методи дослідження. Аналіз наукової літератури з проблеми,
систематизаціѐ й узагальненнѐ досвіду науковців із питаннѐ кіберзалежності, диференціаціѐ та систематизаціѐ кінопродуктів відповідно до
соціальних ѐкостей особистості старшокласників.
Виклад основного матеріалу. Юність – це не просто етап
дорослішаннѐ, це етап формуваннѐ цілісного образу «Я». Віковий період із
15 до 18 років ю дуже важливим в онтогенезі лядини: навчаннѐ в старшій
школі й подальший професійний вибір; розширеннѐ діапазону соціальних
ролей у суспільстві (отриманнѐ паспорту з 14 років (Закон України, 2016,
№ 1474-VIII); право на шляб при досѐгненні шлябного віку, ѐкий становить
17 років – длѐ жінки та 18 років – длѐ чоловіка, а також зниженнѐ шлябного
віку за заѐвоя особи та за рішеннѐм суду в окремих випадках навіть з
14 років відповідно до Сімейного Кодексу України (Сімейний Кодекс України,
ст.22-23) та ін.); формуваннѐ здатності до інтимної янацької дружби й
романтичного коханнѐ (Гуцало, н.д.); загостреннѐ потреби в приналежності
та прийнѐтті, ѐка реалізуютьсѐ, передусім, у спілкуванні та ін. Як зазначаю
Е. Гуцало, «…спілкуваннѐ в янацькому віці будуютьсѐ на суперечливому
переплетінні двох потреб: уособленнѐ й потреби в приналежності, а також
входженні до певної групи…» Ошибка! Источник ссылки не найден.(Гуцало,
н.д.). Науковець вважаю, що спілкування яні притаманні дві протилежні
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тенденції: поглибленнѐ обсѐгу спілкуваннѐ (зростаннѐ часу, ѐкий витрачаять
на нього, розширеннѐ його соціальної сфери, постійне прагненнѐ до
контактів) та індивідуалізаціѐ, ѐка проѐвлѐютьсѐ у вимогливості та
вибірковості до контактів спілкуваннѐ (Гуцало, н.д.). Зважаячи на зазначені
психовікові особливості яні та притаманні віртуальним соціальним мережам
(Інстаграм («Instagram»), Лінкедін («LinkedIn»), Майспейс («MySpace»),
Твіттер («Twitter»), Фейсбук («Facebook») та ін.) технологічні властивості
(зручний і компактний інтерфейс, швидкість доступу, оперативність зміни
налаштувань, систематизаціѐ контенту тощо), не дивно, що спілкуваннѐ у
віртуальному просторі стало домінуячим засобом комунікації
старшокласників інформаційної доби.
Кожна віртуальна соціальна мережа представлѐю собоя певну
інноваційну кіберкультуру, тому погоджуюмосѐ з Т. Галіч, ѐка стверджую,
що «наповненнѐ соціальної мережі – це індикатор розвитку суспільства»
(Галіч, 2014). Віртуальні соціальні мережі переповнені інформаціюя, що
представлѐю інтерес длѐ янацтва: новини про міста/країни/світ;
знаменитостей (їх творчі чи спортивні успіхи, сімейні стосунки, події з
життѐ та ін.); актуальні кінопрем’юри; випуски нових музичних альбомів;
фотогалереї різної тематики та багато іншого. Акаунт користувача
(обліковий запис) ю своюрідним деталізованим соціально-психологічним
досью на лядину – він маю певний структурований контент (наповненнѐ) з
інформаціюя про власника (нік у виглѐді реального ім’ѐ чи псевдоніму;
фото; стать; дата народженнѐ й подібне, що складаять картину
самопрезентації суб’юкта); факти про уляблені місцѐ длѐ відпочинку й хобі
(проѐв соціальної активності); приналежність до соціальних угрупувань і
спільнот (ідентифікаціѐ себе з тоя чи іншоя групоя); цікаві світлини, кіно,
музичні смаки, літературні вподобаннѐ (коло інтересів, ѐке складаю
картину цінностей суб’юкта) та ін. Проте, не слід забувати, що спілкуваннѐ в
Мережі
відбуваютьсѐ
опосередковано
через
комп’ятер/смартфон/планшет із доступом до Інтернету та воно не може
передати вся «палітру відчуттів», ѐкі ю в реальному спілкуванні.
Співрозмовники не можуть відчути миттюві емоції під час розмови,
розпізнати жести й пози опонента, побачити міміку один одного, а, ѐк
відомо, основну частину інформації лядина отримую через зір, однак за
відсутності цього каналу вона може хибно інтерпретувати отримане
повідомленнѐ. Зауважимо, що навіть під час відео-чату за допомогоя
відео-камери в режимі онлайн транслѐції користувач позбавлений
можливості відчувати запахи, температуру навколишнього середовища
свого співрозмовника та ін. Н. Малююва робить акцент на такому
негативному проѐві використаннѐ соціальних мереж, ѐк спрощеннѐ
комунікативної культури (Малююва, 2016). Автор вважаю, що під час
листуваннѐ зазвичай скорочуятьсѐ реченнѐ, щоб максимально стисло
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передати інформація; допускаятьсѐ орфографічні та пунктуаційні
помилки аби швидше набрати й надіслати повідомленнѐ (Малююва, 2016);
деѐкі слова замінѐятьсѐ спеціальними символами чи специфічним
сленгом/абревіатуроя (наприклад, «сміясѐ дуже голосно» –
«LOL»/laughing out loud) та ін. Таким чином спрощуячи комунікативний
акт, янаки та дівчата, ѐкі не маять альтернативи реального спілкуваннѐ,
втрачаять не тільки комунікативні навички, а й навички реальної
безпосередньої
соціальної
взаюмодії.
Тривале
перебуваннѐ
старшокласників у віртуальних соціальних мережах маю й інші негативні
соціальні
наслідки:
безцільний
серфінг
акаунтами
друзів/знайомих/знаменитостей (переглѐд подій із життѐ, історій,
коментарів, фотоальбомів та ін.); зменшеннѐ різногалузевих потоків
інформації ѐк наслідок утвореннѐ «інформаційного пузирѐ»; зануреннѐ в
кіберпростір із відходом від реального соціального життѐ (старшокласник
намагаютьсѐ кожну вільну хвилину перебувати в соціальних мережах: під
час поїздки в громадському транспорті й очікуячи в черзі; замовлѐячи
страви в кафе; відпочиваячи з друзѐми; під час переглѐду телевізору в
сімейному колі; під час уроків у школі та ін.); розвиток кібер-залежності.
Серед зростаячого обсѐгу зарубіжних досліджень (Катков, 2012;
Young, 2000; Arjan, 2008), понѐттѐ кібер-залежність поширилосѐ здебільшого
в психіатричній лексиці, однак вважаюмо доцільним відзначити трактуваннѐ
психолога К. Янг (K. Young), оскільки саме її наукові положеннѐ дали основу
длѐ подальших зарубіжних і вітчизнѐних науковців різних галузей. Автор
оціняю кібер-залежність ѐк стан проблемного використаннѐ Інтернету,
пов’ѐзаного зі значними соціальними, психологічними та професійними
порушеннѐми. Основними симптомами, ѐкі характеризуять цей стан,
виступаять: безцільна зайнѐтість Інтернетом протѐгом тривалого часу;
посиленнѐ тривоги в періоди, коли немаю доступу до Мережі; уникненнѐ
розмов про реальний час проведеннѐ в кіберпросторі; розлади в реальному
соціальному житті (соціальна ізолѐціѐ, посиленнѐ депресії, сімейні чвари,
академічні невдачі, фінансові заборгованості тощо) (Young, 2000; Arjan, 2008).
Також науковець вважаю, що залежність від Інтернету може набувати
виглѐду: залежності від кібер-стосунків (надмірне захопленнѐ Інтернетстосунками), нав’ѐзливих станів в Інтернеті (шопінг, торгівлѐ, азартні ігри),
кіберсексуальна залежність (відвідуваннѐ порно-сайтів, кіберсекс),
інформаційного серфінгу (безцільне блуканнѐ інформаційними сайтами),
ігрової залежності (нав’ѐзливий потѐг до комп’ятерних ігор) (Young, 2000).
Так, Н. Сергююва розглѐдаю кібер-залежність з позиції саме ігрової залежності
та визначаю її ѐк «…різновид девіації особистості, ѐкій характерна штучна
зміна психологічного стану й ціннісних пріоритетів у результаті зосередженнѐ
уваги на ігровій комп’ятерній діѐльності, що заміщую реальне життѐ або
сприѐю уникнення відповідальності, складних проблем, пошуку шлѐхів їх
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розв’ѐзаннѐ, задовольнѐю потребу щодо виѐву емоцій у змодельованих
ігрових ситуаціѐх і компенсую дефіцит соціальних контактів, соціальних
домагань і безпосереднього спілкуваннѐ з однолітками і в сімейному
середовищі» (Сергююва, 2010). Ураховуячи ці наукові тези додамо, що
Т. Мартиняк вважаю «одним із основних механізмів формуваннѐ
залежності – перенесеннѐ емоційного ставленнѐ з живого об’юкта на
неживий, або навпаки – ставленнѐ до живого ѐк до неживого» (Мартиняк,
2014). Цѐ думка підтверджую дослідженнѐ зарубіжних науковців стосовно
того, що кібер-залежність виникаю ѐк наслідок проблем, ѐкі ю в лядини в
реальному соціальному просторі (проблеми в навчанні, непорозуміннѐ з
батьками, суперечки з друзѐми, самотність, залежність від азартних ігор,
сексуальні девіації та ін.), а віртуальна реальність у такому випадку виступаю
засобом длѐ задоволеннѐ потреб, ѐкі лядина не може реалізувати в реалі.
Погоджуячись із дослідниками (Катков, 2012; Бондарчук, 2013; Young, 2000),
вважаюмо, що длѐ формуваннѐ в старшокласників залежного від
кіберпростору стану слугуять різні соціальні фактори й умови, в ѐких вони
проживаять. Так, наприклад, у старшокласників це, насамперед, –
невдоволеннѐ власним зовнішнім виглѐдом, дефіцит реального соціального
спілкуваннѐ, відсутність уваги з боку протилежної статі, замкнутість і
соціальна пасивність можуть знайти відображеннѐ в надмірному захопленні
сайтами знайомств (реалізовуячи таким чином потреби в спілкуванні та
створенні романтичних стосунків) і активноя діѐльністя в соціальних
мережах, шлѐхом публікації постів і фото аби звернути на себе увагу, а також
велика кількість підписок і віртуальних друзів-підписників, аби компенсувати
дефіцит у реальному соціумі та подібне.
Зважаячи на відсутність юдиної думки науковців різних галузей щодо
причин, особливостей виникненнѐ та проѐвів кібер-залежності, досі немаю
достатніх підстав длѐ внесеннѐ її до Міжнародного класифікатора хвороб, ѐк
інші патологічні стани (алкогольна та наркотична залежності, сексуальні
девіації, обсесивно-компульсивні розлади та ін.) і не існую й юдиного
профілактичного комплексу длѐ попередженнѐ її поѐви. Проте, враховуячи
підвищений інтерес і занепокоюннѐ щодо проблеми та зростаячої кількості
залежного контингенту по всьому світу (Катков, 2012; Мартиняк, 2014;
Young, 2000; Arjan, 2008), поширяютьсѐ практика розробки й упровадженнѐ
різноманітних стратегій профілактики кібер-залежності. Так, наприклад, у
Китайській народній республіці та в Північній Кореї донедавна школѐрів із
діагностованоя кібер-залежністя направлѐли до спеціалізованих навчальновиправних таборів, а також застосовували електрошок длѐ лікуваннѐ
(https://vc.ru/offline/63797-ot-elektroshoka-do-lagerey-dlya-vzroslyh-kak-lechatinternet-zavisimost-vo-vsem-mire). У США основні стратегії лікуваннѐ кіберзалежності вклячаять когнітивно-поведінкові підходи, терапія сексуальних
девіацій і злочинних дій сексуального характеру, сімейну терапія, навчаннѐ
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соціальних навичок і фармакологічні втручаннѐ (Young, 2000). Російський
досвід, апробований у Казахстані, пропоную низку технологій профілактики
серед дітей старшого шкільного віку: психофармакотерапевтичне лікуваннѐ;
індивідуальне й сімейне адиктологічне консультуваннѐ; ескпреспсихотерапіѐ початкових проѐвів Інтернет-залежності; програма «FAST» –
сім’ѐ та школа разом (Катков, 2012). На наш поглѐд, саме останнѐ може бути
ефективноя длѐ реалізації в українському суспільстві, оскільки
скоординована цілеспрѐмована взаюмодіѐ фахівців (шкільних психологів,
соціальних педагогів та ін.) з батьками та дітьми, ѐкі навчаятьсѐ в даному
закладі освіти з метоя підвищеннѐ їх рівнів адаптації, соціалізації та
успішності в побуті, школі й товариствах – притаманна демократичному
підходу усуненнѐ чи попередженнѐ залежності молодої генерації. Українські
науковці Т. Веретенко й К. Ярмоленко (Веретенко & Ярмоленко, 2018) з
метоя соціально-педагогічної профілактики кібер-залежності, пропонуять
підвищувати поінформованість стосовно безпечного використаннѐ Мережі,
використовувати тренінги, створявати й підтримувати сприѐтливу атмосферу
в сім’ї, задовольнѐячи основні потреби старшокласників у лябові, довірі,
увазі, прийнѐтті.
Відзначимо, що на сьогодні саме соціально-педагогічна профілактика,
ѐк комплекс різноманітних засобів (психологічні, педагогічні, медичні,
соціальні, художні тощо) попередженнѐ виникненнѐ негативних тенденцій у
молодого поколіннѐ, вважаютьсѐ найбільш результативноя, оскільки
реалізуютьсѐ шлѐхом підвищеннѐ ефективності педагогічного процесу,
зокрема зменшеннѐм впливу негативних факторів об’юктивної дійсності й
підсиленнѐм позитивних. Зауважимо, що останнім часом актуалізувалосѐ
використаннѐ засобів мистецтва ѐк профілактичного інструменту, а саме
кінематографу, ѐкий зазнав значних трансформацій у зв’ѐзку з розвитком
технологічних інновацій. Так, наприклад, Л. Казачкова вважаю, що
використаннѐ кіно (ѐк у відеоформаті, так і в ефірному часі телетранслѐції)
буде доцільним у сфері дозвіллѐ сучасних школѐрів. Також науковець
наголошую, що подібний засіб покращить виховний процес, за умови
посиленнѐ педагогічного керуваннѐ та його спрѐмуваннѐ (Казачкова, 2014).
Погоджуячись з автором. Відзначимо, що у вітчизнѐній соціальнопедагогічній практиці можливість впливу кіномистецтва на молоде
поколіннѐ здебільшого розглѐдаютьсѐ з позиції соціального кіно й соціальної
реклами, ѐкі створяять на некомерційній основі з метоя: попередженнѐ
негативних ѐвищ у суспільстві; за мотиватора просоціальної поведінки;
пропагуваннѐ соціально-схваляваних дій; ѐк стимул до власного соціального
розвитку й гармонізації суспільства в цілому. Так, наприклад, у межах
реалізації конкурсу соціальної реклами, був представлений міні-проект
«Профілактика Інтернет-залежності школѐрів» студента Східноювропейського
національного університету імені Лесі Українки В. Махновцѐ (Махновець,
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н.д.). І, звичайно ж, не варто недооцінявати роль даного продукту, однак
відзначимо, що подібних відеопроектів і реклами, а також
плакатів/постів/брошур недостатньо ѐк у телевізійному ефірі, так і в
Інтернеті. В останньому, зокрема, перед користувачем стоїть завданнѐ
знайти саме цей актуальний контент і саме цього відповідного змісту й не
потрапити в «смітник з інформаційним брудом». Однак, варто зазначити, що,
зважаячи на соціокультурні перетвореннѐ інформаційної доби, інноваційну
технологізація створеннѐ кінопродукту, зміну соціальної ситуації розвитку та
трансформація потреб сучасного янацтва, – можливе використаннѐ
популѐрного комерційного кінопродукту, ѐкий буде не тільки актуальним і
цікавим длѐ янаків та дівчат, але й відповідатиме соціально-виховній меті на
шлѐху соціально-педагогічної профілактики залежності старшокласників від
соціальних мереж. Так, наприклад, можна використовувати переглѐд і
обговореннѐ кінофільмів:
1) длѐ вихованнѐ соціальної суб’юктності: «Диво», «Стражі
Галактики», «Ляди Х», «Хроніки Ріддіка», «Лясі», «47 ронінів»,
«Месники» та ін.;
2) длѐ розвитку гуманності й соціальної толерантності: «Хлопчик у
смугастій піжамі», «Життѐ Пі», «Інопланетѐнин», «1+1», «Трансформери»,
«Черепашки ніндзѐ» та ін.;
3) з метоя формуваннѐ та збереженнѐ сімейних цінностей:
«Сім’ѐнин», «Капітан Фантастік», «Сімейка Адамс» та ін.;
4) турбота про природу й навколишній світ: «Чарівницѐ»,
«Маліфісента», «Фантастичні звірі і де їх шукати» та ін.;
5) відповідальність: «Бряс Всемогутній», «Еван Всемогутній», «Клік з
пультом по життя», «12», «Персі Джексон та викрадач блискавок» та ін.
Зауважимо, що саме соціально-педагогічна діѐльність у закладах
загальної середньої освіти (ЗЗСО) сприѐю взаюмодії закладу, сім’ї та
суспільства у вихованні поколіннѐ, що підростаю. Зважаячи на актуальність
поставленої проблеми кібер-залежності серед старшокласників вважаюмо
за необхідне підвищити ефективність цілеспрѐмованої соціальнопедагогічної діѐльності, зокрема її превентивний напрѐм – соціальнопедагогічну профілактику, ѐка полѐгаю в роботі на середовищному
внутрішньо-шкільному рівні, де можуть бути організовані: круглі столи з
батьками з приводу безпечної поведінки в Інтернеті та профілактики
кібербулінгу;
інформаційні
вебінари
длѐ
вчителів
з
основ
медіаграмотності; кіноклуб длѐ обговореннѐ кінопродуктів, направлених
на розвиток соціальної суб’юктності учнів старшої школи; створеннѐ груп у
соціальних мережах длѐ обміну інформаціюя (корисний контент),
проведеннѐ акцій (просоціальні виклики), створеннѐ кінотеки та ін.; на
середовищному зовнішньо-шкільному рівні соціальний педагог може:
організувати похід до кінотеатру длѐ переглѐду фільму відповідного змісту
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з його подальшим обговореннѐм; залучити лідерів думок і популѐрних
блогерів длѐ спілкуваннѐ зі старшокласниками; відвідати відділ
кіберполіції з метоя ознайомленнѐ зі структуроя даного підрозділу та
просвіти щодо його основної діѐльності та ін.; на особистісному
внутрішньо-шкільному рівні – інформуваннѐ й консультуваннѐ
старшокласників про кібер-злочинців
і шахрайські технології
маніпуляваннѐ, використаннѐ персональних даних через соціальні мережі
зі злочинноя метоя; попередженнѐ про небезпеки екстремальних селфі
та ін.; на особистісному зовнішньо-шкільному – залученнѐ спеціалістів ІТсфери й комп’ятерних технологій длѐ інформуваннѐ про шлѐхи захисту від
кібер-злочинців і захисту персональних даних.
Висновки. Таким чином, узагальняячи аналіз, поданий у статті,
відзначимо, що:
1) старшокласники – особи янацького віку (від 15 до 18 років), ѐкі
прагнуть здобути повну загальну середня освіту в ЗЗСО, ѐка в умовах
інформаційного суспільства покликана забезпечити не лише всебічний
інтелектуальний розвиток молодої генерації, але й сприѐти виховання й
соціалізації особистості здобувача освіти шлѐхом удосконаленнѐ
характерних особливостей соціального розвитку старшокласників:
збільшеннѐ соціальних ролей у суспільстві; громадѐнська активність;
потреба в приналежності; готовність до свідомого професійного
самовизначеннѐ; прагненнѐ до спілкуваннѐ; індивідуалізаціѐ та ін.;
2) стихійне перебуваннѐ в Мережі може призвести до виникненнѐ в
старшокласників нав’ѐзливих станів і залежностей, ѐкі можуть мати проѐв
нереалізованих у реальному житті потреб: захопленнѐ азартними іграми й
шопінгом; безцільний серфінг в Інтернеті; ігрова залежність; тѐжіннѐ до
кіберсексу; залежність від соціальних мереж;
3) залежність від соціальних мереж (Інстаграм («Instagram»),
Фейсбук («Facebook»), Твіттер («Twitter») та ін.), ѐк один із видів кіберзалежності, все більше набуваю поширеннѐ серед старшокласників, ѐк
найбільш активної та прогресивної категорії населеннѐ, маю проѐв
заміщеннѐ реального спілкуваннѐ віртуальноя комунікаціюя та
стосунками, що в результаті призводить до деформації реальної
соціальності молодої особистості;
4) «профілактика», ѐк міжгалузевий науковий термін позначаю
комплекс запобіжних засобів (психологічні, педагогічні, медичні,
соціальні, правові, художні тощо) з метоя попередженнѐ й усуненнѐ
негативних факторів, що зумовляять виникненнѐ й поширеннѐ відхилень
і залежностей; специфікоя соціально-педагогічної діѐльності ю: зміцненнѐ
позитивних об’юднаних зусиль із боку школи, батьків, закладів культури,
самої лядини й однолітків, а також нейтралізація негативних факторів
соціального середовища (у даному випадку неконтрольоване й
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незахищене перебуваннѐ у віртуальних соціальних мережах) на
особистість, з метоя попередженнѐ кібер-залежності; у даному випадку її
ефективність обумовлена використаннѐм різноманітних засобів
мистецтва, зокрема кіномистецтва;
5) кінопродукціѐ ѐк засіб соціально-педагогічної профілактики
активно використовуютьсѐ длѐ: урізноманітненнѐ сфери дозвіллѐ,
формуваннѐ громадѐнської позиції, вихованнѐ моральних почуттів та ін.
Однак, з метоя вихованнѐ відповідальності слід використовувати
переглѐд і обговореннѐ фільмів – «12», «Персі Джексон та викрадач
блискавок»; вихованнѐ соціальної суб’юктності – «Стражі Галактики»,
«Ляди Х»; збереженнѐ сімейних цінностей «Капітан Фантастік» та ін.;
6) соціально-педагогічну профілактику залежності старшокласників
від соціальних мереж слід структурувати за такими рівнѐми:
середовищний внутрішньо-шкільний (кіноклуби, круглі столи з батьками
стосовно кібербуллінгу тощо) і зовнішньо-шкільний (похід до кінотеатру,
екскурсіѐ до відділу кіберполіції); особистісний внутрішньо-шкільний
(бесіди та просвіта щодо небезпеки екстремальних селфі, захисту
персональних даних у Мережі та ін.) і зовнішньо-шкільний (спеціалісти ІТсфери длѐ консультуваннѐ щодо заходів захисту від кібер-злочинців).
Подібні заходи на різних рівнѐх реалізації соціально-педагогічної
діѐльності
уможливлѐть
запобіганнѐ
виникненнѐ
залежності
старшокласників від соціальних мереж і сприѐтимуть недопущення
негативних проѐвів (залежність від віртуальних стосунків, відсутність
соціальних і комунікативних навичок реального спілкуваннѐ та ін.)
соціального розвитку молодого поколіннѐ.
Перспективи подальших наукових розвідок. У подальших
дослідженнѐх означеної проблеми доцільноя ю систематизаціѐ зарубіжного
досвіду профілактики залежності старшокласників від соціальних мереж.
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РЕЗЮМЕ
Потёмкина Нанули. Социально-педагогическаѐ профилактика зависимости
старшеклассников от социальных сетей средствами кинопродукции.
В статье проанализированы и обобщены особенности социального развитиѐ
старшеклассников в условиѐх информационного общества. Отмечено, что
актуальные социальные потребности старшеклассников (общение, самопрезентациѐ,
лябовь, дружба, признание, популѐрность и др.) находѐт своя реализация в киберотношениѐх в социальных сетѐх, которые технологически построены таким образом,
чтобы максимально овладевать вниманием и временем молодежи, что в конце концов
приводит к навѐзчивому влечения и зависимости. Исходѐ из основ социальновоспитательной парадигмы предлагаетсѐ разработка технологий социальнопедагогической профилактики зависимости старшеклассников от социальных сетей,
используѐ обсуждение и анализ кинопродукции игрового кино.
Ключевые слова: старшеклассники; киберпространство; кибер-зависимость;
зависимость старшеклассников от социальных сетей; социально-педагогическаѐ
профилактика;
кинопродукциѐ
как
средство
социально-педагогической
профилактики.

SUMMARY
Potomkina Nanuli. Social and pedagogical prevention of high school students’
dependence on social networks by means of film production.
Transformation of socio-cultural space as a result of transition to the information
society and change of basic communication technologies are manifestations of innovative
information age that is carrying new challenges (mastering cyberspace, adapting to new
channels communication, social features interaction development through innovative
hardware, etc.) and threats (manipulation, cyberattacks, cyber fraud, cyberbullying, Internet
addiction, etc.) especially for the young generation, cause that they unconsciously integrate
the internet throughout their lives as active consumers. The Internet, as a relatively new
form of media is different from other mass media because of its interactive ability, that is,
the possibility of users interacting with a machine, virtual communities and individuals,
globally. There are increasing numbers of papers on the topic of excessive Internet use which
are so diverse and of such differing methodological quality. In this article it has been
mentioned that in the studies of sociologists, psychologists, or psychiatrists from different
countries around the globe the Internet addiction still has not been formally identified as a
problematic behavior or illness. Despite this, researches distinguish five common subtypes of
Internet (cyber) addiction: passion for cyber relationships, addiction to cybersex, online
obsessions (shopping, sale, gambling), information surfing and gambling – computer game
addiction) according to the capabilities offered by the Network (accessibility, information
flow limitless, platforms for communication and dating, etc.) and social issues (social
isolation, loneliness, family problems and etc.) that person has in real life. Actual needs of
older boys and girls (communication, self-presentation, love, friendship, recognition,
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popularity, etc.) can be implemented in cyber relationships on social networks, which, in
addition, technologically designed to capture attention of young people, which eventually
leads to an obsessive drive and dependencies. Based on the social and educational paradigm
of socio-pedagogical activity construction we have proposed high school students’
dependence on social networks social and pedagogical prevention technology development,
using discussion and game cinema film analysis as an effective means of developing
personality social traits of high school students, based on the psycho-age features of young
people. These suggestions are also informative for future research direction and hold
important implications for social workers’ socio-pedagogical activities at school.
Key words: high school students, cyberspace, cyber dependency, high school
students’ dependence on social networks, socio-pedagogical prevention, film as a means of
social and pedagogical prevention.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МЕДІА- ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
ЮНЕСКО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ
У статті авторкоя окреслено концептуальні основи навчальної програми з
медіа- та інформаційної грамотності, розробленої ЮНЕСКО. Пропоновані в Програмі
ідеї та підходи дозволѐять вивчати теорія та практику впровадженнѐ медіа- та
інформаційної грамотності в педагогічну освіту. Метоя Програми ю підтримка
педагогів у засвоюнні компетентностей медіа- та інформаційної грамотності длѐ
розробки й реалізації відповідної навчальної програми длѐ середньої школи.
Концептуальноя основоя Програми ю три широкі складові медіа- та інформаційної
грамотності: створеннѐ тексту, власне текст, аудиторіѐ. У Програмі виділено
одинадцѐть модулів, що висвітляять клячові теми та проблеми сучасних медіа.
Модулі, вклячені в Навчальну програму, можуть бути інтегровані в уже існуячі курси
або об’юднані длѐ створеннѐ окремого курсу з медіа й інформаційної грамотності.
Ключові слова: інформаційна грамотність, медіаграмотність, інформаційна
компетентність, медіакомпетентність, компетентність, навчальна програма,
навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності, ЮНЕСКО, вчителі.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство, перебуваячи на новому
історичному етапі розвитку цивілізації, так зване «інформаційне суспільство»,
в ѐкому головні продукти виробництва  інформаціѐ та знаннѐ.
Сучасна молодь, народжена в цифрову епоху, звикла
використовувати медіа більш різноманітно й активно, ніж представники
попередніх поколінь, незважаячи на можливість необмеженого доступу
до цифрових медіа всіх поколінь без винѐтку. Народжене на початку XXI
століттѐ, так зване «поколіннѐ Z»  «цифрові аборигени», діти
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медіатехнологій, ѐкі вже не можуть уѐвити світ без медіа. Вони будуять
свої стосунки з однолітками за допомогоя соціальних мереж і мобільних
телефонів та пізнаять навколишній світ за допомогоя медіа.
Педагогічна наука та практика покликана спрогнозувати можливості
й наслідки інформатизації суспільства та його впливу на освітню
середовище. Критеріюм ѐкості освітнього процесу, ѐк відомо, ю підвищеннѐ
його ефективності, що, у своя чергу, пов’ѐзано з вивченнѐм феномена
інформаційного освітнього середовища, освітніх інформаційних технологій
і готовності вчителѐ до професійної діѐльності в умовах, коли
медіаграмотність стаю визначальноя у вирішенні професійних завдань.
Деклараціюя ООН про права дитини затверджено право дітей та
молоді на отриманнѐ й пошук інформації по різних каналах, а також на
висловленнѐ власних поглѐдів. Однак, тут необхідно розуміти значеннѐ та
значимість медіаосвіти дітей і підлітків, ѐке, ѐк відомо, триваю протѐгом
усього життѐ лядини. Медіаосвіта – це процес, націлений на формуваннѐ
медіаграмотності.
Сьогодні медіа виконуять не тільки комунікативну функція, але й
даять новий імпульс до розвитку й упровадженнѐ в систему освіти нових
медіатехнологій, відкриваячи перед учасниками освітнього процесу
великий діапазон можливостей, що створяю потребу у формуванні
медійної та інформаційної грамотності.
Аналіз актуальних досліджень. Медіа- та інформаційна грамотність
уже протѐгом багатьох років ю предметом наукового інтересу багатьох
вітчизнѐних учених, ѐкі досліджували різні аспекти окресленої проблеми
ѐк в Україні (Л. Баженова, О. Баранов, О. Бондаренко, Г. Боришполець,
О. Волошеняк, Н. Габор, В. Іванов, Т. Іванова, С. Іць, С. Квіт, Л. Кульчицька,
Л. Найдьонова, Б. Потѐтиник, Г. Почепцов, В. Різун, Г. Онкович та ін.), так і
за кордоном, зокрема, у США (П. Аудерхайд, Д. Консідайн, М. Керрі-Таш,
Г. Феррінгтон, Д. Хілі, В. Кілпатрик, Д. Робінсон, К. Тайнер та ін.), Канаді
(Н. Андерсен, К. Ворсноп, Б. Дункан, Г. Макляен, О. Меллі, А. Карон,
Д. Пандженте, Л. Розер та ін.), Великобританії (К. Базалгет, Д. Букінгем,
Р. Волтінг, Д. Грехем, А. Керр, Р. Колінз, Л. Мастерман, Б. Мур,
С. Лівінгстон, Е. Харт, А. Хокінгсон та ін.).
Мета статті: розкрити концептуальні основи навчальної програми з
медіа- та інформаційної грамотності ЮНЕСКО.
Методи дослідження. Длѐ реалізації мети авторкоя 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 концептуальних основ навчальної програми з
медіа- та інформаційної грамотності ЮНЕСКО).
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Виклад основного матеріалу. У сучасному трактуванні термін
«грамотність» ю ширшим за традиційне трактуваннѐ «володіннѐ лядиноя
читаннѐм і письмом», і часто доповняютьсѐ такими визначеннѐми, ѐк
«медійна», «інформаційна».
Засоби комунікації, а також технології вираженнѐ медіа постійно
розвиваятьсѐ, тому медіа- та інформаційна грамотність лядини також
повинні безперервно вдосконаляватисѐ.
Медіа- та інформаційна грамотність вклячаять доступ до інформації,
повідомлень зі ЗМІ та інших джерел, що ю частиноя нашого сучасного світу, а
також аналіз і оцінку цих повідомлень та інформації. За визначеннѐм
П. Фрейре та Д. Мачеда (Freire & Donaldo, 1987, с. 7), медіа- та інформаційна
грамотність  це критичне прочитаннѐ світу та його відтвореннѐ, адже учні й
учителі взаюмодіять із засобами масової інформації та технологіѐми, ѐкі ю
частиноя їх особистого, професійного та громадѐнського життѐ.
Навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності длѐ
педагогів, розроблена у 2011 році, знаменую собоя важливу віху в галузі
педагогічної освіти. ЮНЕСКО вдалосѐ привернути увагу міжнародної
спільноти до концепції медіа та інформаційної грамотності, що поюдную в
собі переваги традиційних дисциплін, що вивчаять медіаграмотність та
інформаційну грамотність окремо. І тепер на перший план виходить
потреба в більш широкому розумінні грамотності.
Багато педагогів у всьому світі вже давно ю прихильниками розширеннѐ визначеннѐ грамотності й розробки спеціальних програм з медіа- та
інформаційної грамотності длѐ вчителів і учнів. На нашу думку, в Україні в
останні роки, особливо післѐ Револяції Гідності, все більш очевидноя ю
необхідність критичного та збалансованого вивченнѐ медіа та інформаційних
текстів, оскільки вони займаять центральне місце в культурному та
політичному житті країни. Практично все, що ми знаюмо (або думаюмо, що
знаюмо) про світ (не зі свого безпосереднього досвіду), доносѐть до нас
засоби масової інформації. «Той факт, що ЗМІ, ѐкі впливаять на багато
аспектів суспільного життѐ і, зрозуміло, на індивідуальну свідомість,
залишаятьсѐ за межами шкільної програми,  це показник того, що медіа
здатні впливати на нас на таких рівнѐх, про ѐкі ми не знаюмо. Відтак, не
дивно, що ми прийшли до вивченнѐ ЗМІ; дивуватисѐ потрібно тому, що нам
знадобилосѐ стільки часу, щоб почати вивчати їх» (Duncan, 1989, с. 6-7).
На засіданні експертної групи ЮНЕСКО в червні 2008 року були
визначені такі загальні цілі навчальної програми з медіа- та інформаційної
грамотності:
 сприѐннѐ розуміння функцій ЗМІ, а також їх можливостей і
обмежень;
 розвиток необхідної самостійності у використанні медіа;
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 зміцненнѐ потенціалу, розвиток прав і обов’ѐзків громадѐн у процесі
взаюмодії із засобами масової інформації;
 сприѐннѐ доступу до ЗМІ та ІКТ, їх творчого та продуктивного
використаннѐ.
Цѐ навчальна програма не фіксуютьсѐ на порівнѐнні понѐть
інформаційна та медійна грамотність, а об’юднуютьсѐ терміном «МІГ».
Програма передбачаю підготовку педагогів длѐ роботи зі складним
комплексом різноманітних інформаційних каналів і ресурсів: з різними
засобами масової інформації, бібліотеками, архівами, а також з
Інтернетом. Це важливий ресурс компетентності в процесі підвищеннѐ
ѐкості методики викладаннѐ традиційних навчальних дисциплін.
У Концепції інформаційної та медійної грамотності підкресляютьсѐ,
що компетентність у цій галузі дозволѐю лядѐм ширше використовувати
свої фундаментальні права, зокрема право, передбачене статтея 19
«Загальної декларації прав лядини», в ѐкій зазначено: «Кожна лядина
маю право на свободу переконань і вільне їх виѐвленнѐ; це право вклячаю
свободу безперешкодно дотримуватисѐ своїх переконань та свободу
шукати, одержувати й поширявати інформація та ідеї будь-ѐкими
засобами та незалежно від державних кордонів» (Загальна декларацiѐ
прав лядини, 1948). Відповідна статтѐ ю і в Конституції України, згідно з
ѐкоя «кожному гарантуютьсѐ право на свободу думки і слова, на вільне
вираженнѐ своїх поглѐдів і переконань. Кожен маю право вільно збирати,
зберігати, використовувати й поширявати інформація усно, письмово або
в інший спосіб  на свій вибір» (статтѐ 34) (Конституціѐ України, 1996).
Інформаційну та медіакомпетентність  види цифрової
компетентності – можна визначити ѐк здатність і готовність:
 усвідомити особисті інформаційні потреби;
 проводити ефективний пошук інформації в Інтернеті та працявати з
інформаційними потоками;
 об’юктивно оцінявати точність і надійність інформації, представленої
в Інтернеті;
 інтерпретувати й аналізувати знайдену в Інтернеті інформація;
 відповідально й безпечно використовувати інформація в Інтернеті
длѐ досѐгненнѐ необхідного результату;
 використовувати інформація в Інтернеті етично, відповідно до прав
її авторів, а також усвідомлявати власні права, пов’ѐзані зі
створеннѐм і поширеннѐм контенту в Мережі.
Інформаційна компетентність  це частина інформаційної культури.
У межах цього понѐттѐ особлива увага привертаю творчий і критичний
підхід до використаннѐ інформації особистістя з метоя вирішеннѐ
завдань, що виникаять у навчальній, професійній чи іншій діѐльності
(Harris & Hodges, 1995, с. 18). Сутність нової інформаційної культури чітко
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висловив американський письменник, соціолог і футуролог, один з авторів
концепції «Інформаційної цивілізації» Е. Тофлер. «У XXI столітті
безграмотним вважаютьсѐ вже не той, хто не вмію читати й писати, а той,
хто не вмію вчитисѐ, доучуватисѐ й перенавчатисѐ» (Навички XXI століттѐ,
2018). Подібні зміни поглѐдів викликаять необхідність радикальних змін у
системі освіти, що дозволѐять використовувати весь арсенал сучасних
технологій длѐ базового навчаннѐ, професійного зростаннѐ, набуттѐ нових
знань і компетенцій протѐгом усього життѐ.
Навчальна програма може використовуватисѐ длѐ розвитку медіа- та
інформаційної грамотності в межах будь-ѐкого предмета й бути частиноя
ѐк окремої, так і інтегрованої програми. В цілому навчальна програма з
медіа- та інформаційної грамотності покликана допомогти вчителѐм
вивчити й усвідомити длѐ себе:
 клячові понѐттѐ медіа- та інформаційної грамотності;
 відповідні теоретичні основи, методики й концептуальні засоби;
 стратегії аналізу різних медійних та інформаційних текстів,
визначеннѐ того, хто, ѐк і з ѐкими цілѐми їх створяю;
 основи аналізу повідомлень ЗМІ та їх впливу на аудиторія;
 стратегії пошуку, отриманнѐ та зберіганнѐ інформації;
 методи створеннѐ медійних та інформаційних текстів;
 підходи до плануваннѐ навчальної діѐльності;
 процеси дослідженнѐ й вирішеннѐ проблем;
 стратегії вкляченнѐ методів метапізнаннѐ, проблемно-оріюнтованого
й дослідницького навчаннѐ;
 можливі стратегії аналізу й оцінки, ѐкі відповідаять потребам учнів.
Крім того, в навчальній програмі розглѐдаятьсѐ:
 можливості, права та обов’ѐзки громадѐн у процесі взаюмодії із
засобами масової інформації;
 міжнародні стандарти (Загальна деклараціѐ прав лядини, конституційні
гарантії свободи висловленнѐ думок, а також їх обмеженнѐ, такі ѐк
неприпустимість розпаляваннѐ ненависті й наклепу, недоторканність
приватного життѐ) в контексті окремих країн;
 етична відповідальність медіа (пляралізм і різноманітність ѐк прийнѐта
норма, сувора перевірка фактів ѐк основа журналістики, роль етичних
принципів у рекламних і мовних ЗМІ) (European Parliament resolution of
16 December 2008 on media literacy in a digital world, 2008).
Навчальна програма забезпечую викладачам можливість не тільки
самим ставати медіа- та інформаційно грамотними, але й вивчати й
розроблѐти педагогічні стратегії та підходи до навчаннѐ. Педагоги
дізнаятьсѐ про відмінності між вивченнѐм медіа та навчаннѐм за
допомогоя медіа; між стратегіѐми використаннѐ медійних та
інформаційних текстів длѐ викладаннѐ різних тем і дисциплін та
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стратегіѐми, ѐкі можуть бути використані длѐ вивченнѐ власне медійних та
інформаційних текстів, способів їх створеннѐ, закладених у них ідей і
змісту, а також можливостей їх використаннѐ аудиторіюя (Wilson, 2011).
Пропоновані в Програмі ідеї та підходи дозволѐять вивчати теорія
та практику впровадженнѐ медіа- та інформаційної грамотності в
педагогічну освіту. Мета Програми  підтримати педагогів у засвоюнні
компетентностей медіа- та інформаційної грамотності длѐ розробки й
реалізації відповідної навчальної програми длѐ середньої школи (хоча,
безумовно, її застосуваннѐ не обмежуютьсѐ цим рівнем).
Модулі Навчальної програми. Навчальна програма заснована не
тільки на розширеному визначенні грамотності. Визначеннѐ текстів або
джерел інформації в ній теж стало ширшим. Навчати учнів потрібно не
тільки роботі з медіа та джерелами інформації, але й використовувати
будь-ѐкі способи комунікації.
Це означаю, що в початкових і середніх класах учителі й учні можуть
розглѐдати в ѐкості джерел інформації рекламні оголошеннѐ, веб-сайти,
відеоігри, фільми, футболки й рекламні щити.
Концептуальноя основоя Програми ю три широкі складові медіа- та
інформаційної грамотності: створеннѐ тексту, власне текст, аудиторіѐ (The
Media and Information Literacy Curriculum for teachers, 2012).
Створеннѐ тексту. Цѐ складова досліджую, ѐк створяютьсѐ й
будуютьсѐ медійний або інформаційний текст з урахуваннѐм таких аспектів,
ѐк право власності й управліннѐ, політичний і економічний контекст, а також
індивідуальне використаннѐ технологій. Клячовими длѐ учнів ю такі питаннѐ:
ѐк створений медійний або інформаційний текст? Які клячові елементи
дизайну або технічні складові використовувалисѐ в процесі його створеннѐ?
Яку роль відіграять такі чинники, ѐк нормативне регуляваннѐ, право власності й поширеннѐ? Як ці чинники впливаять на одержану нами інформація? Чи можуть ляди створити за аналогіюя власний, унікальний текст?
Текст. У межах ціюї складової відбуваютьсѐ вивченнѐ інформації,
повідомлень і переданих у них значень, а також того, ѐк формуютьсѐ сенс
шлѐхом інформуваннѐ про конкретних лядей, групи або аспекти. Клячові
питаннѐ: ѐке повідомленнѐ або ѐкий сяжет передаютьсѐ? Звідки ми це
знаюмо? Яку інформація ми отримуюмо про конкретних лядей або
проблеми? Як цѐ інформаціѐ нам подаютьсѐ та длѐ чого?
Аудиторіѐ. Дана складова вклячаю способи визначеннѐ аудиторії,
на ѐку розрахований медіатекст, можливі реакції ціюї аудиторії та стратегії,
що використовуятьсѐ нея длѐ інтерпретації тексту. Клячові питаннѐ: на
кого розрахований текст? Як ми можемо це визначити? Як аудиторіѐ
реагую на текст? Чим зумовлена така реакціѐ?
У Програмі виділено одинадцѐть модулів, що висвітляять клячові
теми та проблеми сучасних медіа. За необхідності модулі можуть бути
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адаптовані й розширені. Длѐ кожного модулѐ розроблено стратегії та види
діѐльності, що залучаять учнѐ до аналізу й виробництва (або створеннѐ)
контенту. Курсові модулі представлѐять і розглѐдаять такі педагогічні
прийоми, ѐк текстовий аналіз, моделяваннѐ, тематичні дослідженнѐ,
створеннѐ медіа. Вони також вклячаять стратегії дослідницького та
проблемно-оріюнтованого навчаннѐ.
В основі кожного модулѐ  певна тема і / або вид ЗМІ. Тематичний
підхід до навчаннѐ медіа- та інформаційної грамотності передбачаю
розглѐд способів поданнѐ інформації на одну й ту саму тему в різних ЗМІ
та вклячаю в себе вивченнѐ переваг і недоліків кожного з них у ѐкості
джерел інформації. Підхід, оріюнтований на певний вид ЗМІ, передбачаю
ретельний аналіз цього виду й того, ѐк цей засіб масової інформації
підносить інформація та трансформую її (Wilson & Duncan, 2009). У
Програмі визнаютьсѐ важливість аналізу ѐк тексту (джерела інформації),
так і більш широкого контексту існуваннѐ цього джерела.
Модулі, вклячені до Навчальної програми, можуть бути інтегровані
в уже існуячі курси або об’юднані длѐ створеннѐ окремого курсу з медіа та
інформаційної грамотності. Перерахуюмо клячові аспекти чотирьох
модулів:
 громадѐнство, свобода слова й інформації, доступ до інформації та
навчаннѐ протѐгом усього життѐ;
 розуміячи новини: медіа- та інформаційна етика;
 інформаціѐ та поданнѐ до ЗМІ (вклячаячи телебаченнѐ, кіно,
популѐрну музику і друковані ЗМІ);
 мови  коди й умовні позначеннѐ  медіа- та інформаційної
грамотності;
 реклама;
 нові та традиційні ЗМІ;
 Інтернет: можливості та виклики;
 навички інформаційної грамотності та бібліотечної роботи;
 аудиторіѐ;
 медіа, технології та Глобальне село;
 комунікаціѐ та навчаннѐ (основний модуль).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Медіа й
інформаційна грамотність маю велике значеннѐ длѐ створеннѐ
демократичного
та
трансформаційного
середовища
навчаннѐ.
Використаннѐ медійних та інформаційних текстів у процесі занѐть
забезпечую зв’ѐзок із реальним життѐм і, відповідно, розширяю освітні
можливості. Учні отримуять доступ до навичок і знань, ѐкі необхідні длѐ
того, щоб стати громадѐнами, здатними успішно жити та працявати у XXI
столітті. Медіа та інформаційна грамотність відображаю можливість
передати в руки учнів частину тіюї влади, що традиційно перебувала в
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руках сил, ѐкі контроляять медійні та інформаційні джерела, адже
молодь використовую нові технології, щоб ділитисѐ з місцевими та
глобальними спільнотами історіѐми з власного життѐ та життѐ своїх друзів.
Навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності  цінний
ресурс длѐ будь-ѐкого педагога, ѐкий цікавитьсѐ медіа та інформаційноя
грамотністя. Вона окресляю загальні межі й задаю термінологія длѐ
подальшого вивченнѐ даної галузі. Крім того, Програма відкриваю
розробникам навчальних планів, учителѐм, ѐкі працяять у класі, і
медіафахівцѐм можливості длѐ співпраці у сфері створеннѐ й
упровадженнѐ програм із медіа- та інформаційної грамотності.
Зберігаютьсѐ потреба у створенні професійних асоціацій або мереж, а
також у подальшому професійному розвитку й підготовці педагогів, з тим
щоб вони відчували себе впевнено й були готові до розвитку та
впровадженнѐ медіа- та інформаційної грамотності. На нашу думку,
навчальна програма також ю джерелом натхненнѐ та творчості, а
українські педагоги можуть адаптувати її та використовувати на свій
розсуд з урахуваннѐм культурних і освітніх особливостей та менталітету.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в дослідженні
навчальних програм з медіаграмотності розвинених англомовних країн з
метоя визначеннѐ інноваційного потенціалу позитивного зарубіжного
досвіду задлѐ його імплементації в Україні.
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РЕЗЮМЕ
Приходькина Наталья. Программа медиа- и информационной грамотности
ЮНЕСКО: концептуальные основы.
В статье автором обозначены концептуальные основы учебной программы по
медиа- и информационной грамотности, разработанной ЮНЕСКО. Предлагаемые в
программе идеи и подходы позволѐят изучать теория и практику внедрениѐ медиа- и
информационной грамотности в педагогическое образование. Целья Программы
ѐвлѐетсѐ поддержка педагогов в усвоении компетенций медиа- и информационной
грамотности длѐ разработки и реализации учебной программы длѐ средней школы.
Концептуальной основой Программы ѐвлѐятсѐ три широкие составлѐящие медиа- и
информационной грамотности: создание текста, собственно текст, аудиториѐ. В
Программе выделены одиннадцать модулей, которые освещаят клячевые темы и
проблемы современных медиа. Модули, вкляченные в учебнуя программу, могут быть
интегрированы в уже существуящие курсы или объединены длѐ созданиѐ отдельного
курса медиа- и информационной грамотности.
Ключевые слова: информационнаѐ грамотность, медиаграмотность,
информационнаѐ компетентность, медиакомпетентность, компетентность,
учебнаѐ программа, обучаящаѐ программа по медиа- и информационной
грамотности, ЮНЕСКО, учителѐ.

SUMMARY
Prykhodkina Nataliia. The media and information literacy curriculum of UNESCO:
conceptual bases.
In the article the author outlines the conceptual foundations of the Media and
Information Literacy Curriculum, developed by UNESCO. The author defines information and
media competence as ability and willingness: to realize personal information needs; conduct an
effective search for information in the Internet and work with information flows; objectively
evaluate the accuracy and reliability of information, presented on the Internet; interpret and
analyze information which is founded on the Internet; responsibly and safely using of
information in the Internet to achieve the desired result; ethic using of information in the
Internet. The Media and Information Literacy Curriculum is a valuable resource for any educator
who is interested in media and information literacy. It defines general framework and sets the
terminology for further studying of this industry. In addition, the program provides opportunities
for Curriculum’s developers, classroom teachers and media professionals to collaborate in
creating and implementing media and information literacy programs. The Media and
Information Literacy Curriculum provides the teachers training to work with a complex set of
various information channels and resources: with various media, libraries, archives, as well as
the Internet. It is an important resource of competence in the process of improving the quality of
teaching methods of traditional academic disciplines. The Curriculum can be used to develop
media and information literacy in any subject and to be part of a separated and integrated
program. The ideas and approaches, proposed in the program, allow you to study the theory

102

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)
and practice of introducing media and information literacy into teacher education. The aim of
the program is to support teachers in mastering of the competences of media and information
literacy for the development and implementation of curriculum for school. The conceptual basis
of the Media and Information Literacy Curriculum has three broad components of media and
information literacy: text creation, text and audience. The Media and Information Literacy
Curriculum contains eleven modules that cover key topics and issues of modern media. The
modules of Curriculum can be integrated into courses or can be used in separate course on
media and information literacy.
Key words: information literacy, media literacy, information competence, media
competence, competence, curriculum, media and information literacy curriculum, UNESCO,
teachers.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КРЕАТИВНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Метою дослідження ю узагальненнѐ досвіду управлінської та освітньої
діѐльності креативного закладу загальної середньої освіти відповідно до
нововведень у системі освіти. Матеріали й методи дослідження: теоретичні
(аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури) з метоя
обґрунтуваннѐ вихідних положень дослідженнѐ; вивченнѐ законодавчої бази
стосовно діѐльності закладу загальної середньої освіти, аналіз, систематизації та
узагальненнѐ досвіду роботи освітнього закладу; емпіричні: спостереженнѐ за
освітнім процесом, моделяваннѐ діѐльності закладу загальної середньої освіти,
прогнозуваннѐ перспектив розвитку закладу освіти. Результати дослідження.
Визначено особливості педагогічних стратегій управліннѐ інформаційним розвитку
освітнього закладу, науково обґрунтовано шлѐхи розвитку креативного закладу
загальної середньої освіти відповідно до нового Закону України «Про освіту»,
достовірність дослідженнѐ забезпечено експертизоя отриманих результатів.
Наголошено на практичній необхідності залученнѐ до дослідницької діѐльності широкого
кола педагогічних працівників та узагальненнѐ досвіду щодо використаннѐ
інноваційних технологій у розвитку творчого потенціалу учнів.
Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, школа, педагогічні
стратегії, креативність, інформаційний простір, управліннѐ, педагогічний вплив,
досвід роботи.

Постановка проблеми. Поступове перетвореннѐ України на
ювропейську, соціально оріюнтовану, демократичну країну визначили
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значні зміни в шкільній освіті, її мету, завданнѐ, креативні методи
діѐльності й управліннѐ закладом загальної середньої освіти.
Створеннѐ нової української школи, у ѐкій учень маю спроектувати
власний майбутній життювий шлѐх відповідно до своїх потенційних
можливостей і творчих здібностей спонукаю учнів займатисѐ самовихованнѐм, саморозвитком і самоосвітоя. У цих умовах особливого значеннѐ
набуваю здатність особистості до нестандартного творчого мисленнѐ, вміннѐ
найефективніше вирішувати складні життюві ситуації та ухвалявати адекватні
рішеннѐ, тобто формуваннѐ креативної учнівської молоді.
Вважаюмо, що такі ѐкості в учнів можуть сформуватись у процесі
діѐльності закладу загальної середньої освіти, ѐкий і сам ю креативним, у
ѐкому управлінська діѐльність здійсняютьсѐ на основі принципів
демократизму, толерантності й поваги до всіх учасників освітнього
процесу, у ѐкому адміністраціѐ школи постійно творчо працяю з
учнівським, педагогічним, батьківським колективами та громадськістя
через використаннѐ сучасних інноваційних та інформаційних технологій.
Аналіз актуальних досліджень. Концепціѐ сучасної креативної
освіти підкріплена основними документами, що забезпечуять діѐльність
освітньої галузі це: Закони України «Про освіту» та «Про загальну середня
освіту», Національна доктрина розвитку освіти України, Загальна
деклараціѐ прав лядини, Деклараціѐ прав дитини та інші документи, в
ѐких розглѐдаятьсѐ питаннѐ реформуваннѐ сучасної освіти тощо.
Дослідженнѐми різних аспектів проблеми креативності, творчості,
креативної освіти займалисѐ багато науковців. Філософські витоки
креативності досліджували такі вчені, ѐк М. Бердѐюв, Г. Гегель, І. Кант,
П. Лезін, В. Соловйов, Л. Фейюрбах, Ф. Шеллінг. У психології – це обґрунтуваннѐ понѐть «креативність», «творчість», «творча діѐльність», «творча
активність», «творчий потенціал» (Д. Богоѐвленська, Л. Бурлачук, Л. Виготський, І. Волков, В. Козленко, О. Леонтьюв, А.Маслоу, С. Сисоюва та ін.). Значний
вклад у розуміннѐ філософських засад креативності внесли представники
української філософської школи (Г. Сковорода, І.Я. Франко та ін.).
Метою нашого дослідження ю узагальненнѐ досвіду управлінської та
освітньої діѐльності креативного закладу загальної середньої освіти
відповідно до нововведень у системі освіти. Длѐ реалізації мети в роботі
поставлено такі завдання: проаналізувати управлінські рішеннѐ керівника
закладу загальної середньої освіти, виѐвити найбільш ефективні методи та
прийоми впровадженнѐ інноваційних технологій в управліннѐ освітнім
закладом, описати модель креативного закладу загальної середньої освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасні вимоги до шкільної освіти
потребуять високої професійної компетентності всіх учасників освітнього
процесу й керівників закладів загальної середньої освіти зокрема.
Нововведеннѐ в системі сучасної освіти України, створеннѐ нової
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української школи потребуять використаннѐ ефективних, інноваційних
підходів до управліннѐ закладами освіти, зокрема закладами загальної
середньої освіти. У закладі загальної середньої освіти маять бути
розвинені та педагогічно скориговані творчі можливості, закладені в
кожній лядині природоя. Школа повинна сприѐти розвиткові творчого
потенціалу особистості кожного учнѐ, допомогти школѐрам визначитись у
майбутній професійній діѐльності. Вдалий вибір професії випускниками та
їх життюва самореалізаціѐ ю показником ефективної діѐльності закладу
загальної середньої освіти.
Відомий науковець Л. Ващенко визначаю креативну освіту ѐк:
- спрѐмовану на розвиток загальної креативності учасників
педагогічного процесу;
- освіту з гнучкоя системоя форм організації освітнього процесу
відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;
- зоріюнтовану на використаннѐ інноваційних педагогічних
технологій, що забезпечуять особистісне зростаннѐ та розвиток творчого
потенціалу учнів (Ващенко, 2005, с. 34).
Дослідженнѐ проведені науковцѐми свідчать про те, що креативність
ю найважливішоя навичкоя, що допомагаю підготувати особистість до
викликів сучасного суспільства.
Креативну освіту О. Артемова визначаю ѐк освіту, спрѐмовану на
розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу, освіту з
гнучкоя системоя форм організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей, нахилів, потреб особистості (Артемова, 2017, с. 149).
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та власного
досвіду ми вважаюмо, що креативна освіта спрѐмована на розвиток
творчого інтелектуального потенціалу всіх учасників освітнього процесу.
Окрім того, креативна освіта зоріюнтована на використаннѐ інноваційних
педагогічних технологій, системно використовую соціальний, науковий, і
педагогічний потенціал регіону.
Підготовка соціально адаптованого випускника вимагаю від сучасної
школи докорінного переосмисленнѐ й пошуку шлѐхів удосконаленнѐ
освітнього процесу. У такому ракурсі длѐ досѐгненнѐ мети та ѐкості
наданнѐ освітніх послуг необхідно, насамперед, модернізувати
управлінську діѐльність у закладі освіти.
Педагогічний колектив Городищенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Березнівської районної ради шукаю відповіді на клячові питаннѐ:
ѐк зробити заклад загальної середньої освіти комфортним длѐ кожного учнѐ,
привабливим длѐ батьків, творчим майданчиком длѐ вчителѐ. Так з’ѐвилась
ідеѐ побудови креативного закладу загальної середньої освіти, що
оріюнтуютьсѐ на неоднорідність контингенту («школа длѐ всіх», «школа рівних
можливостей»), на поліпрофільність освіти з урахуваннѐм творчих здібностей
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учнів і потреб суспільства. Відповідно, виникла необхідність у створенні
моделі управліннѐ, ѐка б адекватно реагувала на інноваційні зміни.
З ціюя метоя розроблено модель креативної Городищенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, у ѐкій визначено основну місія
школи: навчити дитину жити, перетворити знаннѐ на життюву компетенція
учнів, на розширеннѐ їх індивідуальних ресурсів, підготувати
конкурентоспроможного випускника школи.
У нашому закладі загальної середньої освіти паную тверде
переконаннѐ, що кожен учень – це унікальна й неповторна особистість. Тому
пріоритет вільного розвитку дитини ю базовим принципом побудови
управлінської діѐльності. Створена й дію цільова програма адаптивного
управліннѐ, ѐка передбачаю перехід в управлінській діѐльності від
традиційного до креативного управліннѐ, що ґрунтуютьсѐ на заснуванні
стратегії розвитку, сприѐю розкриття та реалізації особистісного потенціалу
всіх учасників освітнього процесу. З ціюя метоя використовуятьсѐ інноваційні технології управліннѐ: - громадсько-державне; - особистісно зоріюнтоване; - управліннѐ інноваційними проюктами (Паращенко, 2011, с. 236).
Особлива увага приділѐютьсѐ принципу особистісно зоріюнтованого
управліннѐ школоя: персоналізаціѐ внеску кожного в спільну діѐльність,
особистість підлеглого розглѐдаютьсѐ ѐк рівноправний суб’юкт
управлінського процесу, усвідомленнѐ індивідуальних внесків у спільну
справу, створеннѐ ситуації успіху.
Щорічно в школі проводѐтьсѐ: конкурси методичних проюктів «Є
ідеѐ», «Від атестації до атестації», «Учитель року», «Конкурс-ѐрмарок
педагогічної творчості», «А ѐ робля це так» тощо; презентації роботи
вчителів; конкурси: «Кращий клас року», «Учень року», «Галереѐ
визнаннѐ», «Олімпійська надіѐ».
Педагогічний колектив школи працяю над реалізаціюя проблемного
питаннѐ «Реалізаціѐ сучасних підходів до навчаннѐ та вихованнѐ
компетентної особистості в умовах інтеграції до ювропейського освітнього
простору», метоя ѐкого визначено розробку, теоретичне обґрунтуваннѐ та
експериментальну перевірку динамічної моделі зростаннѐ компетентності
особистості й виробленнѐ практичних рекомендацій щодо вдосконаленнѐ
змісту, форм і методів методичної роботи.
Розроблено й апробуятьсѐ освітні проекти, у ѐких віддзеркаляятьсѐ
пріоритетні напрѐми розвитку закладу загальної середньої освіти:
«Впровадженнѐ ІКТ в освітній процес», «Програма профільного навчаннѐ
та до профільної підготовки», експериментальна програма «Здоров’ѐтко»,
шкільна програма «Обдарованість», «Цільова творча програма
превентивного вихованнѐ».
Ефективно працяю консалтинг-центр. Метоя діѐльності центру ю
створеннѐ бази даних щодо впровадженнѐ освітніх педагогічних
106

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

технологій, збір і трансформаціѐ інформації, підготовка й експертиза
проюктів, висвітленнѐ роботи шкільного колективу.
Внутрішню шкільне управліннѐ базуютьсѐ на використанні системи
моніторингу освітнього процесу закладу освіти, що забезпечую вкляченнѐ
в процес підготовки та прийнѐттѐ управлінських рішень усіх суб’юктів
освітнього процесу, а також удосконаленнѐ технології управліннѐ школоя.
Програма розвитку школи розроблена на підставі сучасних
нормативно-правових актів та законодавства України (Закон України «Про
освіту»; Навчальні програми длѐ 10-11 класів; Паращенко, 2011; Стандарти
освіти; Нова українська школа). Схвалена радоя школи й затверджена
зборами трудового колективу, вона містить далекі та близькі прогнози
діѐльності закладу освіти, що оріюнтовані на модель випускника,
характерними рисами ѐкого ю: життюве самоствердженнѐ й
самореалізаціѐ, забезпеченнѐ життювого успіху завдѐки наполегливій
праці, володіннѐ мистецтвом спілкуваннѐ.
Провідні ідеї відображаять пріоритети розвитку школи: упровадженнѐ
компетентнісно оріюнтованого підходу в освіті ѐк основи формуваннѐ
життюспроможної самодостатньої особистості; організаціѐ профільного
навчаннѐ; запровадженнѐ новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
у освітній процес; упровадженнѐ моніторингу ѐкості освіти учнів у контексті
зовнішнього незалежного оціняваннѐ, створеннѐ освітнього округу. Усе це
знайшло конкретне втіленнѐ в перспективних заходах щодо реалізації
програми розвитку закладу освіти, в інноваційних проюктах, цільових програмах, програмах педагогічних досліджень, річних планах роботи школи.
Конкретні заходи розроблено щодо реалізації Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011), Критеріїв
оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів (2011), Концепції «Нова
українська школа» (2017), ѐкі адаптовані до учнів школи, а також
передбачені в перспективних заходах розвитку школи.
Усі перспективи розвитку закладу сплановані реально, конкретно, на
підставі глибокого аналізу стану освітнього процесу, а головне –
управлінської діѐльності школи. Особливістя Програми ю прогнозуваннѐ
очікуваних результатів за всіма напрѐмами освітньої діѐльності: створеннѐ
в школі цілісного освітнього середовища, ѐке надасть широкі можливості
кожному учневі реалізувати власні освітні потреби й забезпечить
безперервність освіти; становленнѐ компетентнісно спрѐмованого
освітнього процесу; формуваннѐ в молоді національної свідомості;
формуваннѐ життювої компетентності учнів; створеннѐ умов длѐ
використаннѐ новітніх освітніх технологій і підвищеннѐ педагогічної
майстерності вчителів; упровадженнѐ високих освітніх стандартів із метоя
інтеграції випускників школи в освітні простори; проведеннѐ зовнішнього
107

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

незалежного оціняваннѐ й удосконаленнѐ управлінської діѐльності на
основі інноваційних педагогічних технологій.
Плануваннѐ роботи закладу загальної середньої освіти вимагаю
серйозного опрацяваннѐ нормативних і концептуальних документів
розвитку системи освіти в Україні (Закон України «Про освіту», 2017;
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,
2013; Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
2011; Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III
ступенѐ, 2018; Концепції «Нова українська школа», 2017), порівнѐльного
аналізу перспективного вітчизнѐного досвіду управліннѐ в нових
соціально-економічних і політичних умовах (Ващенко, 2005; Паращенко,
2011; Мартинець, 2018).
Усі плани утіляять конкретні дії педагогічного колективу,
спрѐмовані на реалізація концепції закладу освіти, провідноя ідеюя ѐкої ю
забезпеченнѐ рівного доступу до ѐкісної освіти кожному учневі ѐк основи
формуваннѐ особистості, оріюнтованої на досѐгненнѐ успіху в різних
сферах діѐльності.
Перспективний план роботи уточняю й конкретизую розвиток школи
з усіх напрѐмів: упровадженнѐ моделі навчаннѐ й вихованнѐ, реалізаціѐ
цільових програм «Цільова творча програма превентивного вихованнѐ
учнівської молоді», «Цільова творча програма формуваннѐ здорового
способу життѐ» розроблені й упроваджені педагогічним колективом
Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Поетапно вдосконаляютьсѐ система роботи з реалізації особистісно
оріюнтованого підходу до розвитку дитини на основі інноваційних
технологій, моніторингових досліджень: створяятьсѐ умови длѐ
вихованнѐ творчо розвиненої особистості, вихованнѐ громадѐнської та
національної свідомості учнів.
Таким чином, перспективний план внутрішнього шкільного контроля
передбачаю основні обʼюкти й напрѐми контрольно-аналітичної діѐльності на
пʼѐть років, у тому числі атестація педагогічних кадрів, курсову
перепідготовку, вивченнѐ стану викладаннѐ основ наук, мета ѐких –
удосконаленнѐ ѐкості навчаннѐ.
Річний план роботи закладу загальної середньої освіти протѐгом
останніх років маю декілька модифікацій, метоя створеннѐ ѐких ю пошук
оптимальної структури та змісту. У річному плані чітко визначено
проблему й головні завданнѐ, над ѐкими працяю школа. Річний план
передбачаю конкретні управлінські дії, спрѐмовані на реалізація
концептуальних прогнозів розвитку школи. Головними завданнѐми
педагогічного колективу ю: удосконаленнѐ його роботи зі збереженнѐ
шкільного контингенту й виконаннѐ закону України «Про освіту» (2017),
забезпеченнѐ безперервності освітнього процесу, оріюнтованого на
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індивідуальний розвиток особистості школѐра; реалізаціѐ компетентнісно
оріюнтованого підходу до навчаннѐ й вихованнѐ через відновленнѐ змісту
освіти, упровадженнѐ інтерактивних технологій на всіх ступенѐх навчаннѐ;
підвищеннѐ мотивацій учительського й учнівського колективів до творчого
розвитку й самоосвітньої діѐльності; удосконаленнѐ системи контроля за
навчальними досѐгненнѐми учнів через моніторингову систему;
удосконаленнѐ інформаційно-аналітичної системи керуваннѐ на новій
концептуальній основі; створеннѐ належних умов длѐ охорони праці.
Усі проблемні рішеннѐ, прийнѐті педагогічноя радоя, допомагаять
скорегувати роботу педагогічного колективу школи, направити її на рішеннѐ
проблем, ѐкі диктую сьогоденнѐ, на вдосконаленнѐ освітнього процесу.
Робота над проблематикоя закладу загальної середньої освіти
реалізуютьсѐ через інноваційні та традиційні форми роботи: методичні
обʼюднаннѐ, проблемні семінари, відкриті уроки, предметні тижні,
семінари-практикуми, ділові й рольові ігри, тренінги, тижні майстерності,
«круглі столи», творчі звіти вчителів, тижні молодих учителів тощо.
Робочий навчальний план, складений на підставі типового плану
Міністерства освіти і науки України, маю поѐснявальну записку. Години
інваріантної складової відповідаять програмам із навчальних предметів;
варіативна складова використовуютьсѐ з урахуваннѐм освітніх запитів
школѐрів і їхніх батьків (на підставі заѐв). Особлива увага приділѐютьсѐ
планування профільного навчаннѐ, в основі ѐкого – бажаннѐ та здібності
учнів, кадрове, програмно-методичне забезпеченнѐ та навчальноматеріальна база.
Значна увага приділѐютьсѐ оптимізації шкільного контингенту 1-х та
10-х класів: зарахуваннѐ учнів проводитьсѐ на підставі заѐв, копій свідоцтв
про народженнѐ.
Плануваннѐ роботи структурних підрозділів (виховної, календарнотематичне плануваннѐ вихователів групи продовженого днѐ, публічношкільної бібліотеки, гуртків, секції) узгоджено із загальношкільним планом.
Календарне плануваннѐ з навчальних предметів відповідаю вимогам
навчальних програм, теми доцільно розбито за тематичним оціняваннѐм.
Плани розглѐнуто на шкільних методичних обʼюднаннѐх, затверджено
директором. Стан поурочного плануваннѐ постійно контроляютьсѐ
адміністраціюя школи. Система плануваннѐ в закладі загальної середньої
освіти, спрѐмована на вирішеннѐ та реалізація кінцевого результату –
підвищеннѐ ѐкості освіти, формуваннѐ творчого педагогічного колективу,
здатного ефективно навчати, виховувати учнів і сприѐти їхньому розвиткові.
Отже, у школі розроблено діюву технологія плануваннѐ освітнього
процесу на підставі аналітичної діѐльності й моніторингової системи
досліджень навчальних досѐгнень учнів з усіх предметів.
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Виробленнѐ й ухваленнѐ управлінських рішень – основна процедура
в діѐльності адміністрації школи, ѐка визначаю весь подальший хід процесу
управліннѐ, суттюво впливаю на результати діѐльності школи. У своїй
практиці директор школи та його заступники застосовуять такі технології
прийнѐттѐ рішень, ѐкі вклячаять: діагностуваннѐ проблеми, накопиченнѐ
інформації, розробку альтернативних варіантів, їх оцінку й ухваленнѐ
управлінського рішеннѐ.
Працяячи над реалізаціюя педагогічної проблеми, директор та його
заступники разом із керівниками методичних об’юднань розробили
стратегія впровадженнѐ основних ідей досліджуваного питаннѐ,
спрогнозували результати, причому з урахуваннѐм демократичних
принципів управліннѐ ці процеси делегувалисѐ знизу (учитель – окружні та
шкільні методобʼюднаннѐ – нарада при директорові – педрада).
Такий підхід до управліннѐ закладом загальної середньої освіти
робить його системним, ефективним, діювим, а рішеннѐ, що ухваляятьсѐ в
ході реалізації поставлених завдань стаять життювими й доступними длѐ
сприйманнѐ й реалізації педагогічним колективом.
Стратегічне управліннѐ школоя передбачаю ѐк визначеннѐ довгострокових цілей управлінського й педагогічного процесів, так і поступове
здійсненнѐ суб’юктами управліннѐ управлінських рішень (Мартинець, 2018).
У школі створена інформаційна база з актуальних питань управліннѐ,
ѐка постійно оновляютьсѐ. З ціюя метоя адміністраціѐ школи переглѐнула
систему інформаційного забезпеченнѐ управліннѐ. Найбільш поширеними
й ефективними формами управлінських рішень ю рішеннѐ педагогічної
ради (обов’ѐзково визначаятьсѐ терміни й виконавці, розроблѐютьсѐ
система заходів; повідомленнѐ про хід виконаннѐ їх рішень заслуховуютьсѐ
на наступній педраді).
Наприклад, активізована робота щодо впровадженнѐ державногромадської моделі управліннѐ закладом загальної середньої освіти; у ѐкій
пріоритет у прийнѐтті стратегічних і тактичних рішень розвитку закладу освіти
надаютьсѐ органові громадського самоврѐдуваннѐ – загальношкільним
зборам і раді школи, в складі ѐкої ю представники учнівського, батьківського
й педагогічного колективів. Саме за рішеннѐм загальних зборів було
схвалено Програму розвитку закладу загальної середньої освіти.
Рада школи ю активним учасником підготовки щорічного звіту
адміністрації школи перед батьківським комітетом і громадськістя, тобто
реалізуютьсѐ принцип відкритості в діѐльності закладу освіти. Під час
звітуваннѐ директор закладу загальної середньої освіти аналізую процес
управлінської діѐльності, ефективність ухваленнѐ управлінських рішень,
оприлядняю найважливіші результати діѐльності школи: результати
учнівських конкурсів, олімпіад, методичних доробок педагогічного
колективу, рейтинг школи за результатами освітнього процесу, результати
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атестації, звіт про стан матеріально-технічної бази, фінансовий звіт тощо.
Таким чином, принцип відкритості сприѐю залучення до ухваленнѐ
управлінських рішень громадськості, що даю можливість удосконалити
систему управлінської діѐльності закладу загальної середньої освіти,
допомагаю ухвалявати управлінські рішеннѐ, ѐкі ю прозорими й
відкритими длѐ всіх учасників освітнього процесу.
Підвищеннѐ ефективності функціонуваннѐ закладу загальної
середньої освіти адміністраціѐ й педагогічний колектив досѐгли завдѐки
впровадження політики управліннѐ змінами (стратегічного управліннѐ
освітнім закладом).
Адміністраціѐ закладу загальної середньої освіти поступово
впроваджую методику та способи адаптивного управліннѐ, що даю змогу
активізувати самоаналіз і саморегулѐція діѐльності вчителів завдѐки
використання аналітичної, педагогічної та професійної діѐльності.
Учителі проводѐть самоаналіз своюї діѐльності двічі: за рік до
планової атестації та безпосередньо через атестація (жовтень або
березень). Адміністраціѐ проводить експертизу їхнього професійного
зростаннѐ, порівняячи діаграми, побудовані комп’ятерноя програмоя.
У закладі загальної середньої освіти активно впроваджуятьсѐ
інтерактивні технології, у тому числі в управлінській діѐльності.
Інтерактивні технології застосовуятьсѐ в різних формах організації
управлінського процесу (нарадах, зборах, засіданнѐх). Стало традиційним
проведеннѐ засідань педагогічних рад із використаннѐм таких технологій,
ѐк: робота в малих групах, мозковий штурм, «ажурна пилка», групове
інтерв’я, групові дискусії, метод-прес, а також технології «навчаячи,
вчусѐ» та елементів тренінгу тощо.
В арсеналі інноваційних управлінських технологій, ѐкі ми
впроваджуюмо, ю й проюктні технології. Проюктні технології також
використано під час розробки шкільної «Програми формуваннѐ здорового
способу життѐ», екологічного проюкту «Екологіѐ і ми» та ін.
Оновленнѐ школи неминуче потребую внесеннѐ інноваційних змін і в
організаційну структуру. Адміністраціѐ закладу загальної середньої освіти
вбачаю організаційний розвиток насамперед через покращеннѐ
комунікації між членами педагогічного колективу й духовний професійний
розвиток педагогів. Максимальна кількість управлінських функцій маю
передаватисѐ тим співробітникам, ѐкі найбільш здатні до самоосвіти й
саморозвитку. Тому в школі ефективно працяю рада школи, методична
рада. До управлінської діѐльності залучені керівники методичних
об’юднань, творчих груп, тимчасових груп тощо. Створяятьсѐ тимчасові
групи, що виконуять певні завданнѐ з реалізації шкільних проюктів.
Керівник закладу надаю таким групам повноваженнѐ щодо ухваленнѐ
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оперативних рішень у межах виконуваних завдань і водночас покладаю на
них відповідальність за досѐгненнѐ очікуваних результатів.
У практику роботи закладу загальної середньої освіти впроваджено
технологія колективного ухваленнѐ управлінських рішень, ѐка суттюво
впливаю на результати діѐльності школи та її імідж.
Інноваціюя в управлінні також ю впровадженнѐ інформаційних
технологій – комп’ятерна програма, що вклячаю директивні й нормативні
документи державних органів, у тому числі Міністерства освіти і науки
України Кабінету Міністрів тощо. У кабінеті директора ю також і картотека
директивних і нормативних документів органів управліннѐ освіти, а самі
документи знаходѐтьсѐ в методичному кабінеті школи. Педагогічні
працівники постійно ознайомляятьсѐ з директивними документами на
інструктивно-методичних нарадах.
У методичному кабінеті та кабінеті виховної роботи зібрані
матеріали, що надаять інформація про роботу педагогічних працівників,
рівень навчальних досѐгнень учнів, роботу з батьками та громадськістя,
про стан відвідуваннѐ учнѐми навчальних занѐть, методичну роботу тощо.
Методичний кабінет Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів ю переможцем
конкурсу методичних кабінетів Березнівського району.
Серед пріоритетних завдань розвитку освіти в Україні, визначених
Національноя стратегіюя розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(2013), ѐка схвалена Всеукраїнським з’їздом працівників освіти України, ю
охопленнѐ навчаннѐм і вихованнѐм усіх дітей, забезпеченнѐ кожному
школѐреві доступу до ѐкісної освіти, економічних і соціальних гарантій длѐ
професійної самореалізації педагогічних працівників та розвитку
матеріально-технічної бази освіти.
Одним із засобів вирішеннѐ цих завдань ю запровадженнѐ освітніх
округів. Це проѐв нового підходу до розвитку й управліннѐ середньоя
освітоя на місцевому рівні, тому що будуть створені оптимальні умови длѐ
функціонуваннѐ й розвитку закладів освіти, у ѐких буде врахований
регіональний і територіальний фактори.
Головноя метоя створеннѐ таких округів ю формуваннѐ юдиного
освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та
належних умов длѐ забезпеченнѐ освітнього процесу, реалізації програми
до профільного та профільного навчаннѐ, розвитку обдарованості, творчих
здібностей і нахилів учнів та впровадженнѐ в освітній процес сучасних
інтерактивних і креативних технологій. Успішна діѐльність освітніх округів
допоможе сформувати високий інтелектуальний лядський потенціал, що,
у своя чергу, сприѐтиме соціально-економічному розвиткові
територіальної одиниці.
У школі розроблено й утілено в життѐ проюкт «Соціально активна
школа», що призвело до створеннѐ сприѐтливих соціально-психологічних,
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психолого-педагогічних і професійно-особистісних умов длѐ підвищеннѐ
рівнѐ соціалізації учнівської молоді на засадах активізації креативного й
інтелектуального потенціалів. Ефективними в межах проюкту були
тренінги: «Виборча кампаніѐ», «Інтерактивні методи в роботі з молоддя»,
«ВІЛ/СНІД: стигма та дискримінаціѐ», «Зроби Європу своїми руками», у
ѐких учні набували навичок здорового способу життѐ, толерантного
ставленнѐ до лядей, дізнавалисѐ про права лядини та про особливості
виборчого законодавства.
При школі дію центр інтерактивних оцінявань длѐ вивченнѐ
громадської думки. З метоя вивченнѐ стану адаптації учнів до освітнього
процесу постійно проводитьсѐ анкетуваннѐ «Школа очима учнів» і «Школа
очима батьків», а також тестуваннѐ учнів 1-х і 5-х класів психологом школи.
З метоя виѐвленнѐ рівнѐ задоволеності батьків роботоя освітнього
закладу з батьками учнів школи було проведено анкетуваннѐ (за
методикоя Є. М. Степанова). Результати анкетуваннѐ підтвердили, що
педагогічний колектив працяю добросовісно, креативно, інтерактивно
застосовую нові освітні технології, діѐльність закладу загальної середньої
освіти ю відкритоя – 87,6 % батьків задоволені ѐкістя наданнѐ освітніх
послуг і роботоя педагогічного колективу школи.
Висновки. Таким чином, зазначимо, що завдѐки ефективному
управління закладом загальної середньої освіти, активізуваласѐ творча
діѐльність і педагогічного, і учнівського колективів. Також підвищивсѐ
рівень педагогічної майстерності та психолого-педагогічної культури всіх
педагогів школи. У практику діѐльності закладу загальної середньої освіти
впроваджено інноваційні технології, ѐкі відповідаять сучасним змінам у
освіті, зокрема реалізації завдань нової української школи та спрѐмовані
на розвиток креативності учасників освітнього процесу. Значно
підвищиласѐ ѐкість наданнѐ освітніх послуг, про що свідчать результати
анкетуваннѐ батьків. Удосконалено систему психолого-педагогічного
супроводу розвитку особистості учнѐ, що забезпечую максимально
сприѐтливі умови длѐ розвитку свідомості й самосвідомості школѐрів,
самореалізації кожного учнѐ у творчому середовищі.
Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в дослідженні
розвитку закладів загальної середньої освіти в територіальних громадах.
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РЕЗЮМЕ
Сокаль В. А., Гуринчук Л. Е. Управление развитием креативного учреждениѐ
общего среднего образованиѐ.
Целью исследования ѐвлѐетсѐ обобщение опыта управленческой и
образовательной деѐтельности креативного учреждениѐ в соответствии с
нововведениѐми в системе общего среднего образованиѐ. Материалы и методы
исследования: теоретические – анализ, систематизациѐ и обобщение опыта
работы учебного заведениѐ; эмпирические: наблядение за образовательным

114

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)
процессом, моделирование образовательной деѐтельности учреждениѐ общего
среднего образованиѐ, прогнозированиѐ перспектив развитиѐ учебного заведениѐ.
Результаты исследованиѐ. Определены особенности педагогических стратегий
управлениѐ информационным развитием учреждениѐ, научно обоснованы пути
развитиѐ креативного учреждениѐ общего среднего образованиѐ в соответствии с
новым Законом Украины «Об образовании», достоверность исследованиѐ
обеспечена экспертизой полученных результатов. Отмечена практическаѐ
необходимость привлечениѐ к исследовательской деѐтельности широкого круга
педагогов и обобщение опыта использованиѐ инновационных технологий в
развитии творческого потенциала учащихсѐ.
Ключевые слова: общеобразовательнаѐ школа, педагогические стратегии,
креативность, информационное пространство, управление, педагогическое
воздействие, опыт работы.

SUMMARY
Sokal Valentyna, Gurinchuk Larysa. Managing development of a creative institution
of general secondary education.
The purpose of the study is to summarize the experience of management and
educational activities of a creative institution of general secondary education in accordance
with innovations in the education system. Materials and methods of research: theoretical
(analysis of philosophical, pedagogical, psychological literature) in order to substantiate the
initial provisions of the study; study of the legislative base regarding the activity of the
general secondary education institution, analysis, systematization and generalization of the
education institution’s work experience; empirical: observing the educational process,
modeling the activity of a general secondary education institution, forecasting the prospects
for the development of an education institution. The results of the study: the features of
pedagogical strategies for managing the institution’s information development are
identified, the ways of developing a creative education institution in accordance with the
new Law of Ukraine “On Education” are scientifically substantiated, the reliability of the
study is ensured by the examination of the results. The practical necessity of attracting a
wide circle of teachers to research activities and generalization of the experience of using
innovative technologies in the development of students’ creative potential is noted. Of
particular importance in the current context of educational development is the issue of
forming a creative personality capable of creative thinking, able to solve effectively complex
problems of their own lives and make appropriate decisions.
Creation of a new Ukrainian school in which a student should design his or her future
life path in accordance with his potential and creative abilities encourages students to
engage in self-development and self-education. In these conditions, the ability of the
individual to non-standard creative thinking, the ability to most effectively solve difficult life
situations and make adequate decisions, that is, formation of creative youth, becomes
particularly important.
We believe that such qualities of students can be formed in the process of activity of
the institution of general secondary education, which itself is creative, in which the
management activity is carried out on the principles of democracy, tolerance and respect for
all participants of the educational process, in which school administration constantly works
creatively with students, pedagogical, parental teams and the public through the use of
modern innovative and information technologies.
Key words: institution of general secondary education, pedagogical strategies,
creativity, information space, management, pedagogical impact, work experience.
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МОТИВАЦІЙНІ ДОМІНАНТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТНІХ
ІННОВАЦІЙ В ІМПЕРАТИВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
У статті обґрунтовуютьсѐ актуальність дослідженнѐ інноваційного
розвитку освіти ѐк стратегічного ресурсу суспільно-економічного розвитку країни.
Наразі за мету нашого дослідженнѐ обираюмо висвітленнѐ ціннісно-мотиваційної
компоненти особистісної компетентності, розширеннѐ уѐвлень про об’юктивні та
суб’юктивні чинники впливу на інноваційні процеси, визначеннѐ методологічних засад
парадигмальних трансформацій освіти. Наскрізноя ідеюя статті ю визначальна
роль мотиваційної сфери у формуванні компетентності. Простежуютьсѐ
обумовленість внутрішніх мотивів зовнішніми чинниками. Досѐгнуті результати
оріюнтовані на практичне втіленнѐ в царину педагогічної інноватики.
Ключові слова: освіта, менеджмент, інноваціѐ, компетентність,
компетенціѐ, мотиваціѐ, методологічний пляралізм.

Постановка проблеми. Про потребу в інноваційному розвитку освіти
мовитьсѐ на різних владних щаблѐх протѐгом усього часу незалежності
України. Проте реальні кроки по шлѐху реалізації інноваційного розвитку
освіти Україна робить лише з позиціонуваннѐм себе ювропейськоя
країноя, усвідомленнѐм, що освіта становить стратегічний потенціал
економічного розвитку. Не ю новиноя, що в розвинених країнах «кожна
інвестована в освіту одиницѐ витрат, ѐк правило, даю не менше чотирьох
одиниць прибутку, вираженого в грошовій формі» (Освітологіѐ, 2013,
с. 557). Проте інвестуваннѐ в нереформовану освіту, за неефективного
менеджменту було б марнотратством. Українська університетська освіта
наразі потребую не імітації оновленнѐ, а ефективного менеджменту,
глибоких змін, передусім у свідомості державної еліти.
Ринкова економіка піднесла на рівень імперативності такі вимоги до
сучасного випускника університету ѐк ініціативність, професіоналізм,
прагматизм мисленнѐ. Саме на ідеології результативності реалізації знань
маю ґрунтуватисѐ компетентнісна модель вищої освіти. Прете самі кращі
проюкти можуть залишитисѐ на рівні намірів, ѐкщо не буде врахована
мотиваційна складова компетентності, фактор зацікавленості особистості в
професійному становленні, в індивідуальному успіху. Як зазначаю С. Бондар,
«…компетентність – це здатність особистості діѐти. Але жодна лядина не
діѐтиме, ѐкщо вона особисто не зацікавлена в цьому. Природа компетентності така, що вона може проѐвлѐтисѐ лише в органічній юдності з цінностѐми
лядини, тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в даному виді
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діѐльності…» (Бондар, 2003, с. 9). Зазначене й актуалізую дослідженнѐ, ѐк на
нас, обділеного увагоя психолого-педагогічного аспекту компетентнісної
моделі та методологічних засад інноваційного розвитку освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ наукової літератури
свідчить, що проблема інноваційного розвитку освіти в теоретичному,
психолого-педагогічному, організаційному та управлінському аспектах
знаходитьсѐ в полі зору видатних вітчизнѐних учених. Відзначаятьсѐ
фундаментальні дослідженнѐ з філософії освіти, стратегії її інноваційного
розвитку, новітніх технологій таких фундаторів освітології ѐк В. Андрущенко,
В. Кремень, В. Огнев’як. Втіленнѐ світового досвіду, ідей Болонського
процесу маюмо в роботах теоретиків вищої освіти М. Степка, В. Лугового,
С. Ніколаюнка, С. Сисоювої, ѐкі плідно розроблѐять інтерактивні технології
навчаннѐ, теоретичне та методологічне забезпеченнѐ компетентнісного
навчаннѐ. Ідеѐ поюднаннѐ освітнього процесу з вихованнѐм, проблема
духовного становленнѐ особистості знайшли свою відображеннѐ в
публікаціѐх О. Сухомлинської. Чільне місце в дослідженнѐх компетентнісної
моделі вищої освіти посідаять здобутки В. Лугового, О. Савченко, Л. Хоружої,
О. Часнікової. Окрім зазначених дослідників, у різних зрізах проблемоя
інноваційного розвитку освіти опікуятьсѐ такі вчені, ѐк О. Ареф’юва,
С. Бюлѐков, Т. Білобровко, О. Висоцька, І. Грищенко, О. Іншаков, І. Каленяк,
Г. Клімова, В. Олійник, О. Падалка, М. Скиба та інші. В цілому вивченнѐ
наукової літератури з проблеми інноваційного розвитку освіти та
компетентнісної моделі зокрема дало нам розуміннѐ всіюї глибини та
всебічності завдань, ѐкі стоѐть перед педагогічноя наукоя.
Назагал, маюмо констатувати, що наразі доволі докладно висвітлені
проблеми організаційно-управлінських інновацій, економіки освіти, проте,
ѐк на наш поглѐд, бракую робіт із вивченнѐ такого важливого аспекту
інноваційного розвитку освіти ѐк мотиваційне забезпеченнѐ особистісної
компетентності. Незавершеними бачатьсѐ й концептуалізаціѐ педагогічної
інноватики та осучасненнѐ методології її дослідженнѐ. Окрім того, ѐк
супутні
основному
напрѐму
дослідженнѐ
потребуять
свого
контекстуального уточненнѐ в заломленні на університетську освіту такі
понѐттѐ, ѐк «компетентність» та «компетенціѐ».
Відтак за мету нашого дослідженнѐ обираюмо висвітленнѐ ціннісномотиваційної компоненти особистісної компетентності, розширеннѐ уѐвлень
про об’юктивні та суб’юктивні чинники впливу на інноваційні процеси,
визначеннѐ методологічних засад парадигмальних трансформацій освіти.
Об’єктом дослідженнѐ маюмо компетентнісну модель інноваційного
розвитку освіти.
Основними методами дослідженнѐ ю зіставний аналіз, методи аналогії
та сходженнѐ від абстрактного до конкретного. При цьому ми спиралисѐ на
емпіричний матеріал, наведений у працѐх відомих педагогів, психологів.
117

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

За методологічну основу маюмо синергетичне баченнѐ освіти ѐк
складної дисипативної системи, розвиток ѐкої відзначаютьсѐ ѐк об’юктивноя
закономірністя, так і суб’юктивноя непередбачуваністя, визнаннѐ багатовимірності інноваційного запровадженнѐ ѐкісно нової парадигми освіти.
Виклад основного матеріалу. Постіндустріальний уклад обернувсѐ
інформаційним виміром суспільного буттѐ, новоя формоя інтелектуалізму,
новими критеріѐми елітарності, за ѐких особистісноя цінністя постаю
компетентність. Наразі загостриласѐ потреба в переоріюнтації освітніх
технологій з накопиченнѐ абстрактних знань на результативну їх реалізація,
на ринковий прагматизм. Утім не всі однаково оцінили постмодерністську
інтерпретація раціональності ѐк репрезентета прагматизації у ставленні до
дійсності. Тому за окремими оцінками наразі маюмо невтішний стан освітнього рівнѐ суспільства, обумовлений цивілізаційними процесами. За твердженнѐм І. Гобозова, «глобалізаціѐ й постмодернізм призвели до різкого
зниженнѐ інтелектуального рівнѐ сучасного соціального світу» (Гобозов,
2015, с. 41). О. Висоцька звертаю увагу на негативні тенденції в освіті,
пов’ѐзуячи їх із комп’ятеризаціюя, запровадженнѐм електронних носії
інформації. «Комп’ятеризаціѐ суспільства, – пише вона, - призвела до
трансформації характеру збереженнѐ та переданнѐ інформації, що,
безумовно, спричинило низку криз в освіті – від кризи читаннѐ й письма,
виникненнѐ проблем запам’ѐтовуваннѐ, розсіяваннѐ уваги та зниженнѐ
порогу сприйнѐттѐ текстового навчального матеріалу …» (Висоцька, 2018,
с. 3), що можна тлумачити ѐк натѐк на комп’ятерний стиль мисленнѐ. Невтішно оціняю сучасний стан освіти і А. Запюсоцький, кажучи, що її руйнаціѐ ю
закономірним процесом. На його думку, негативні ѐвища в освіті ю спільними
длѐ багатьох країн і пов’ѐзані вони з феноменом постмодернізму, зокрема, з
проѐвами деконструктивізму, деінтелектуалізації суспільства, втратоя
мотивації на знаннѐ та будь-ѐкі інновації в освіті. Не остання роль у цьому
відіграю насадженнѐ засобами масової інформації ідеології всесиллѐ грошей,
цінностей «лядини-споживача» (Запесоцкий, 2013, с. 27). Звісно, важко
йому заперечити щодо втрати мотивації на знаннѐ за умов капіталізації
суспільства. Проте й убачати в споживацьких настроѐх лише нестачу
інтелекту не варто. Досвід розвинених країн даю нам зразки спрѐмуваннѐ
оріюнтації особистості на споживаннѐ ѐк цінність у русло мотивації до
здобуттѐ професійної компетентності, прагматизації знань, а українська
деінтелектуалізаціѐ, ѐк випливаю зі слів А. Запюсоцького, стоїть в одному рѐду
зі світовоя. Погодьмосѐ з думкоя І. Гобозова: «Знаннѐ в постіндустріальну
епоху вироблѐятьсѐ не длѐ того, щоб їх відправити в архів, а длѐ того, щоб
продавати. Знаннѐ – це гроші. Причому цими знаннѐми розпорѐджаютьсѐ не
держава, а приватні особи» (Гобозов, 2015, с. 48). Отже, ѐкщо «знаннѐ – це
гроші», то оріюнтаціѐ лядини на споживаннѐ, за певних умов, цілком може
стати заохоченнѐм до оволодіннѐ знаннѐми, до професійного становленнѐ.
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Назагал важко заперечити негативні моменти в освіті, проте вони не
становлѐть нездоланну перепону інноваційному розвитку, не ю
визначальними. Важелі впливу на рівень сукупного національного
інтелекту зосереджені в менеджменті. Клячовим елементом
результативності освіти наразі ю мотиваційна компонента на
інноваційність, компетентність, ѐка ю прерогативоя освітѐнського
менеджменту всіх рівнів, з одного боку, а з іншого - створеннѐ суспільного
попиту на знаннѐ, забезпеченнѐ умов задлѐ професійної самореалізації
випускника університету, що маю бути в пріоритеті державного
менеджменту. При цьому тримаймо в полі зору, що зовнішні мотиватори
обумовляять суб’юктивну мотивація, а їх узгодженість з установками
суб’юкта на самореалізація забезпечую ефект синергії. У такому разі з усіюя
очевидністя
виѐвитьсѐ
неправомірність
тверджень
щодо
деінтелектуалізації сучасного випускника університету..
Менеджмент мав би вчасно та продуктивно відреагувати на
комп’ятеризація
навчальних
технологій,
за
ѐкої
на
зміну
запам’ѐтовування великих масивів інформації цілком закономірно, ѐк ми
уже зазначали, «…прийшов інтелектуалізм більш високого ґатунку –
створеннѐ штучного інтелекту, комп’ятерних систем, здатних не лише
вивільнити мисленнѐ лядини від запам’ѐтовуваннѐ рутинної інформації,
але й до продукуваннѐ інформації на рівні лядської творчості. Сучасний
студент цілком виправдано не буде витрачати час і зусиллѐ на усне
обрахуваннѐ, запам’ѐтовуваннѐ інформації, а радше створить відповідну
програму, що ю свідченнѐм на порѐдок вищого рівнѐ інтелекту, ніж умінь
до усного обчисленнѐ чи сприйнѐттѐ тексту» (Стежко, 2019, с. 18).
Аналітики від освіти, а за ними й освітѐнський менеджмент не змогли
вчасно розпізнати новий інтелектуалізм, прийнѐвши його за
деінтелектуалізм, тож згаѐли час на корегуваннѐ самої методології оцінки
освітніх інновацій. Ще й досі неважко зустріти в науково-педагогічних
колах хибне уѐвленнѐ про компетентність - ѐк сукупне володіннѐ
абстрактними знаннѐми, вважаячи, що чим їх більше, тим
компетентнішоя ю особа. Втішаю те, що за новими регламентуячими
освіту документами МОН визнаннѐ рейтингу закладу освіти став критерій
успішності випускників у реалізації своюї фаховості в українському секторі
економіки, показник просуваннѐ соціальним ліфтом.
Надалі ми маюмо намір розглѐнути умови, за ѐких формуютьсѐ
компетентна, оріюнтована на економічний прагматизм особистість
випускника університету. З прикрістя маюмо констатувати, що наразі
профільні відомства, відповідальні за освіту, не призвичаїлисѐ до умов
ринку в царині освітніх установ, за ѐкого домінуячим чинником на
оволодіннѐ фаховоя компетентністя ю мотиваціѐ. Відтак нехтуваннѐ
державним менеджментом таким потужним важелем впливу на
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оволодіннѐ компетентністя ѐк мотиваціѐ спричинило стан, що вітчизнѐна
економіка залишиласѐ без уваги з боку найбільш обдарованих
випускників університетів. Наразі чи не юдиним чинником особистісної
зацікавленості в компетентності длѐ успішного випускника університету ю
можливість гідно самореалізуватисѐ за кордоном. Про оріюнтація на
ювропейські перспективи професійної реалізації свідчать ѐк результати
опитуваннѐ, так і підвищений інтерес до вивченнѐ іноземних мов. А чи ю
перспективи гідної професійної самореалізації на теренах України? Як на
нас, далеко не такі, ѐк хотілосѐ б. Проте, гадаюмо, що створити такі умови
не становить особливих труднощів та й витрат. І мотиваціѐ студентства на
професійну самореалізація в структурах вітчизнѐної економіки маю
формуватисѐ ще з університетської лави аукціоном вакансій, державними
та приватними замовленнѐми, стипендіальним стимуляваннѐм тощо.
Наразі університетське студентство маю залучатисѐ до перенесеннѐ
наукових ідей з навчальних лабораторій до реального сектору економіки.
Держава маю забезпечити доступність до участі в реальних проюктах
економічного розвитку (на кшталт програми ЄС «Horizon 2020»), ѐкі
розкриваять можливості втіленнѐ інноваційних ініціатив. Задлѐ цього варто
подолати консерватизм мисленнѐ освітѐнського топ-менеджменту, баченнѐ
університету лише ѐк інституту продукуваннѐ знань, не завжди оріюнтованих
на забезпеченнѐ сьогочасних поточних потреб економіки в технологіѐх тощо.
Щоб Україна не опиниласѐ в ролі ювропейського економічного аутсайдера,
університет маю чинити не навздогін економічним запитам, а на
випередженнѐ – він маю стати інститутом стратегічного проюктуваннѐ виходу
країни на рівень провідних економік світу й політичного дороговказу - в
широкому розумінні понѐттѐ «політика». А ресурсом дороговказу маю бути
перспективне забезпеченнѐ відповідними фахівцѐми. Зазначене розв’ѐзую і
питаннѐ мотивації на навчаннѐ. Баченнѐ реальних, а не уѐвних перспектив
професійної реалізації - чи не найпотужніший мотив на компетентність.
Скажімо, задекларований перехід економіки України на рейки
високотехнологічного виробництва вже мав би віднайти відображеннѐ в
університетських програмах. Зволіканнѐ з підготовкоя фахівців відповідної
компетентності може обернутисѐ непоправними втратами. На заваді такого
випереджаячого відображеннѐ дійсності, перспективного проюктуваннѐ
постала інерційність освітѐнської системи та знову ж таки брак мотивації на
втіленнѐ інновацій ѐк у професорсько-викладацького складу, так і в
освітѐнського менеджменту.
Зрушеннѐ в бік активності може дати міжуніверситетська
конкуренціѐ, але не в гонитві за абітуріюнтом, ѐк це ми маюмо зараз, а у
змаганні за ѐкість знань випускника, – ѐка маю оціняватисѐ за
результативністя його післѐдипломної діѐльності, кар’юрним ростом тощо.
Задлѐ цього університети стануть конкурувати між собоя в залученні до
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своїх лав ефективних педагогів, продуктивних науковців. Сподіваннѐ на
конкуренція між університетами в підвищенні ѐкості освіти шлѐхом
збільшеннѐ кількості університетів та урізноманітненнѐ форм власності, на
жаль, не виправдалисѐ, ѐк не виправдала себе й комерціалізаціѐ освіти.
Надіѐ, що студент, ѐкий платить за навчаннѐ, буде вмотивований на
отриманнѐ високого рівнѐ знань, так і залишиласѐ лише надіюя.
Наразі університетська освіта маю відмовитисѐ від масовості, стати
елітарноя, а відбір студентства маю відбуватисѐ протѐгом усього терміну
навчаннѐ – за ѐкістя знань, здатністя до науково-дослідної роботи,
ініціативністя, а головно, оріюнтованістя на результативність діѐльності.
Пам’ѐтаймо, масовість – контроверза компетентності.
Що наразі стало на заваді успішній реалізації інновацій в освіті?
Передусім, неоднозначність у розумінні термінів «інноваціѐ» та
«компетентність», а відтак і маюмо, що задекларований інноваційний
розвиток освіти на практиці зводитьсѐ до дріб’ѐзкових змін у освітньому
процесі та й то не завжди прогресивної результативності, що лише
дискредитую саму ідея інноваційного розвитку. А дійсно парадигмальні
трансформації не мислѐтьсѐ без відповідного методологічного
переосмисленнѐ інноваційного процесу. Отже, надалі ми й звернемосѐ до
дослідженнѐ зазначених двох, ѐк на нас, визначальних чинників.
Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема концептуалізації
термінів «інноваціѐ» та «компетентність» не полишаю поле філософського та
педагогічного дискурсу. Скажімо, словник С. Ожегова визначаю інновація ѐк
щось уперше створене, маловідоме, те, що щойно виникло замість
традиційного. Соціолого-педагогічний словник укладачів С. Гончаренка,
В. Радула та інших тлумачить інновація ѐк «запровадженнѐ нових форм
організації праці й управліннѐ, що охопляю не тільки окреме підприюмство,
але й їхня сукупність» (Соціолого-педагогічний словник, 2004, с. 91). Як
бачимо, сам термін «інноваціѐ» маю широке поле вжитку в різноманітних
сферах буттѐ, проте в наведених визначеннѐх ані словом не згадуютьсѐ
ефективність «вперше створеного». Нововведеннѐ ще не означаю a-priori
прогресивності щодо традиційного. Тож, нам більш імпоную характеристика
інновацій, наведена в Енциклопедії професійної освіти за ред. С. Батіщюва:
«Інновації – це такі актуально значущі та здатні до системної самоорганізації
новоутвореннѐ, що виникаять на основі різноманітності ініціатив і
нововведень, котрі стаять перспективними длѐ еволяції освіти та позитивно
впливаять на її розвиток, а також на розвиток більш широкого
мультикультурного простору освіти» (Энциклопедиѐ профессионального
образованиѐ, 1998, с. 370). Тобто мовитьсѐ про неодмінність ѐкісних
перетвореннь. Загальноприйтнѐто вживати термін «інноваціѐ» длѐ
позначеннѐ фундаментальних перетворень зі зміноя самої методології
розбудови освіти. Намаганнѐ вибудовувати нову парадигму освіти на
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застарілих методологічних засадах приречені на неуспіх. Кожна ѐкісно нова
освітнѐ парадигма виникаю на тлі пануячої педагогічної моделі завдѐки
оновлення теорії, методів, організаційно-управлінських заходів і передусім
методологічних засад. Інноваційна компетентнісна модель освіти також
потребую осучасненнѐ теоретико-методологічного забезпеченнѐ, такої
методології, ѐка б розкривала суб’юктивному фактору спектр можливостей у
виборі форм і засобів впливу.
Наразі в постмодерністському педагогічному дискурсі визрів новий
підхід до освітніх трансформацій, заснований на синергетичній
концептуалізації розвитку, за ѐкої розвиток визначаютьсѐ не догматами
раціональних закономірностей, не принципами однозначності та об’юктивної
обумовленості, а ірраціоналізмом, необмеженим пляралізмом, сутнісним
релѐтивізмом і суб’юктивністя, що межую із суб’юктивізмом. На практиці це
означаю, що не може панувати лише одна теоріѐ чи один підхід до втіленнѐ
інновації – створяютьсѐ спектр можливостей, сценаріїв, (аттракторів), ѐкі
обумовляять парадигмальні зміни освіти. Тобто йдетьсѐ про методологія
на кшталт - «дозволено все» - сполученнѐ об’юктивних чинників детермінації
із суб’юктивним вибором, закономірного й випадкового тощо. Ось ѐк
мислѐтьсѐ методологічні засади С. Гончаренком та В. Кушніром:
«Педагогічному процесу властивий поліцентризм... Це означаю, що не може
бути панівноя в ньому одна теоріѐ, парадигма, один метод чи підхід... Вибір
методології визначаютьсѐ тим, ѐким чином у нашій ментальності постаю світ...
Розв’ѐзаннѐм «системної кризи» повинно стати визнаннѐ багатовимірності
(педагогічного процесу - авт.) і права дослідника на різні логіки і різні
парадигми» (Гончаренко, Кушнір, 2005, с. 3). У заломленні на інноваційний
розвиток освіти зазначене розкриваю весь багатогранний потенціал
суб’юктивного фактору, необмежені можливості длѐ діювих ініціатив широких
верств теоретиків і практиків. Інноваційна ефективність обумовлена тим, що
кожна методологічна настанова, кожен учасник втіленнѐ інновацій маять
паритет щодо впливу на перебіг освітѐнського процесу, і на одному етапі
один суб’юкт чи засіб впливу може стати провідним чи навіть панівним, а на
іншому - поступитисѐ впливом на користь іншого чинника чи суб’юкта.
Педагог може використовувати чи поюднувати різні конструкції
компетентнісного підходу в освіті - ѐк раціональні, так і ірраціональні
алгоритми освітнього процесу. Показником узгодженості різних векторів
впливів на кожному кроці парадигмальних змін ю загальна результативність,
у нашому контексті – це рівень компетентності особистості. Логічно виникаю
питаннѐ, чим вимірявати ефективність інновації, за ѐкими критеріѐми
оцінявати компетентність особистості. Шукаячи відповідь на це питаннѐ, ми
неминуче натикаюмосѐ на проблему визначеннѐ самої компетентності та її
структури. Говорити про мотивація на компетентність без чіткого уѐвленнѐ,
що то ю компетентність, недоречно. А власний досвід даю нам право
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говорити, що не лише в колі практиків, але й серед теоретиків доволі часто
доводитьсѐ стикатисѐ з нерозуміннѐм відмінностей між компетентністя та
компетенціюя. Тож спробуюмо пролити світло.
Задлѐ уточненнѐ нашого контекстуального вжитку понѐттѐ
«компетенціѐ» наведемо лише два із широкого спектру визначень.
Зокрема, Ф. Шаріпов наводить визначеннѐ, ѐке імпоную нам тим, що
розкриваю не лише зміст компетентності, але і її структуру, її зв’ѐзок із
компетенціѐми. «Компетентність, - пише він, - це сукупність рис
(характеристик) особистості, що дозволѐять їй ѐкісно виконувати
визначену діѐльність, що направлена на розв’ѐзаннѐ проблем (завдань) у
певній галузі. Компетентність - це те, чого досѐг конкретний спеціаліст,
вона характеризую міру освоюннѐ компетенції …» (Шарипов, 2010, с. 73).
Більш докладно структурну будову, а точніше взаюмозв’ѐзок
компетентності та компетенції розкриваять слова Дж. Равена: «Ми
переконалисѐ, що компетентність складаютьсѐ з великої кількості
компонентів, багато з ѐких відносно незалежні один від одного…, і що ці
компоненти компетентності можуть значноя міроя заміщувати один
одного в ѐкості складових ефективної поведінки. Чим більше таких
компонентів залучаю лядина в процес досѐгненнѐ значимих длѐ себе
цілей, тим вища ймовірність, що вона цих цілей доб’ютьсѐ» (Равен, Дж.,
2002, с. 253). Цими «компонентами компетентності» ю компетенції,
сукупність ѐких ѐк засобів практичної реалізації знань визначаю рівень
професійності. І що більше компетенцій, то вищоя ю продуктивність
практичної діѐльності. Компетентність ю похідноя від компетенцій, тож ю
системоя - що означаю певну взаюмообумовленість і підпорѐдкованість
компетенцій, завдѐки чому компетентність набуваю ѐкостей, не
притаманних жодній з окремих компонент - компетенцій. Тобто
ефективність системності визначаютьсѐ не принципом редукції, а радше
феноменом синергії, коли загальна ефективність системи компетенцій
перевищую простий сумарний ефект кожної з них. Останню положеннѐ
підводить нас до питаннѐ - а ѐкі ж компетенції ю ймовірно найбільш
впливовими щодо мотивації на компетентність? Відповідь варто шукати в
ціннісних оріюнтаціѐх самої особистості. У зв’ѐзці мотивації та компетенції
визначальноя ю мотиваціѐ. У більшості випадків мотивація становить
суспільне визнаннѐ, самоутвердженнѐ особистості щодо оточеннѐ. Це
обумовлено самоя сутністя лядини – її соціальністя.
Особистість самореалізуютьсѐ не ізольовано від соціального
середовища, а в колективі, тож ѐкоя б самодостатньоя лядина не
видаваласѐ, вона не може залишатисѐ байдужоя до суспільної оцінки її
компетентності, результативності діѐльності. А це спонукаю особистість до
оволодіннѐ порѐд із професійноя компетенціюя такими ѐкостѐми ѐк
громадѐнськість, моральність, комунікативність, толерантність, командна
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робота. В цьому контексті повчальним видаютьсѐ досвід ювропейських країн,
зокрема, імплантації в програму освіти інтегративного курсу «соціальні
технології»; він охопляю широке коло компетенцій: громадѐнських,
комунікативних, економічних, фінансових, public relations тощо, кожна з ѐких
становить підґрунтѐ длѐ продуктивної реалізації професійної компетентності.
Проте особистісна зацікавленість ѐк внутрішнѐ мотиваціѐ може
виникати лише на ґрунті баченнѐ реальних можливостей самореалізації в
обраному виді діѐльності. Внутрішнѐ мотиваціѐ обумовлена зовнішніми
чинниками. Тож вмотивованість особистості залежить від узгодженості
власної та суспільної системи цінностей. Іншими словами, важливо,
наскільки особистість усвідомляю суспільний попит на власну
компетентність та засоби її реалізації. Відтак, мотиваціѐ маю постійно
підживляватисѐ запитами на професійність, створеннѐм системи
заохочень на нарощуваннѐ компетентності. І чим більше мотиваторів, тим
глибша та стійкіша мотиваціѐ. Задлѐ цього влада, громадѐнське
суспільство маять здійснявати моніторинг запитів, потреб, ціннісних
оріюнтацій студентства та створявати відповідні умови заохоченнѐ до
самореалізації в царині вітчизнѐної, а не закордонної економіки.
Звісно, мотиваціѐ не підпадаю під ѐкесь узагальненнѐ, підвладне
адміністрування, проте певну іюрархія ціннісних оріюнтацій молодих
фахівців можна та й варто вибудувати ѐк керівництво длѐ дії. За
декотрими дослідженнѐми наразі в особистісних ціннісних оріюнтаціѐх
ринкового суспільства паную культ матеріальних статків, а отже
домінуячого положеннѐ набули кар’юрний ріст, провладні устремліннѐ
тощо, ѐкі обумовляять матеріальне забезпеченнѐ.
І наостанок. Маюмо бути свідомими того, що навіть за найкращого
збігу обставин багатофакторність інноваційного розвитку освіти,
відсутність чіткого суспільного замовленнѐ на компетентну особистість, а
також бяджетна архітектоніка держави не залишаять сподівань на
швидкий результат. Проте ефективний менеджмент тим і ефективний, що
приймаю вірні рішеннѐ в складних умовах. Такими кроками могли би бути
оптимізаціѐ
зовнішнього
адмініструваннѐ
та
університетського
самоврѐдуваннѐ, організаціѐ фандрайзингу задлѐ реалізації найбільш
перспективних проюктів розвитку університетів тощо.
Результати дослідженнѐ полѐгаять, по-перше, у контекстуальному
уточненні таких понѐть ѐк інновації в освіті, компетентність, компетенціѐ;
по-друге, в обґрунтуванні визначальної ролі мотивації щодо
компетентності, обумовленості внутрішніх мотивів зовнішніми спонуками
до оволодіннѐ компетентністя; по-третю, у визначенні методологічного
пляралізму, корелѐції об’юктивних закономірностей та суб’юктивних
чинників у новій парадигмі освіти ѐк імперативів освітѐнських інновацій.
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Назагал із
зазначеного можна зробити висновки: що стратегіѐ інноваційного
розвитку освіти розв’ѐзую чи не винѐтково значиме завданнѐ: посісти
Україні гідне місце у співдружності ювропейських країн; що університет ю
інститутом не лише задоволеннѐ поточних запитів економіки, але й
перспективного проюктуваннѐ її розвитку; що альтернативи інноваційному
розвитку освіти наразі немаю; що в цьому процесі домінуячим ю
суб’юктивний фактор; що на заваді втіленнѐ компетентнісної моделі освіти
(а не її імітації) ю латентний консерватизм мисленнѐ, відсутність
міжуніверситетської конкуренції за ефективного науковцѐ, викладача та
продуктивного випускника; і головне – що прискорене реформуваннѐ
освіти залежить, передусім, від створеннѐ системи мотивації, заохочень
освітѐнського менеджменту.
І насамкінець. Постіндустріальна доба добігаю кінцѐ, невдовзі прийде
нова епоха, ѐка постане перед освітоя новими викликами. Тож тема
інновацій в освіті ю невичерпноя і щоразу вимагатиме розв’ѐзаннѐ нових
завдань. І не треба бути великим провидцем, щоб не угледіти, ѐк потребу в
поточній корекції вже напрацьованих рекомендацій, так і пролонгація
проблеми освітніх інновацій уже за нових цивілізаційних умов.
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РЕЗЮМЕ
Стежко Юрий. Мотивационные доминанты и методологические основаниѐ
образовательных инноваций в императивах украинских реалий.
В статье обосновываетсѐ актуальность исследованиѐ инновационного
развитиѐ образованиѐ как стратегического ресурса общественно-экономического
развитиѐ страны. Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ освещение ценностномотивационной
компоненты личностной
компетентности, расширение
представлений об объективных и субъективных факторах влиѐний на
инновационый процесс, определение методологических основ парадигмальних
трансформацій образованиѐ. Сквозной идеей статьи ѐвлѐетсѐ определѐящаѐ роль
мотивационной сферы в формировании компетентности. Прослеживаетсѐ
обусловленность внутренних мотивов внешними факторами. Достигнутые
результаты ориентированы на практическое воплощение в область
педагогической инноватики.
Ключевые слова: образование, менеджмент, инновациѐ, компетентность,
компетенциѐ, мотивациѐ, методологический плярализм.

SUMMARY
Stezhko Yurii. Motivation dominants and methodological basis of the educational
innovations in the imperatives of Ukrainian realities.
The article substantiates the relevance of research on the innovative development of
education as a strategic resource for socio-economic development of the country. The aim of
the study is to highlight the value-motivational component of personal competence, to
expand the perceptions of objective and subjective factors of paradigmatic changes and to
determine methodological foundations of innovative development of education. Methods of
research: comparative analysis, methods of analogy and ascent from abstract to concrete.
According to the methodology we have: the vision of education as a complex dissipative
system the development of which is determined by objective laws and subjective
unpredictability; recognition of the multidimensionality of innovative introduction of a
qualitatively new paradigm of education. Throughout the idea of the article is the
determining role of the motivational sphere in the formation of competence. By its nature
competence is a derivative of goals, meanings, values orientations, personal interest in the
chosen type of activity. It is possible to observe the condition of internal motives by external
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factors. The depth and stability of motivation are determined by the correlation of value
orientations, aspirations of the individual with the external conditions of the implementation
of competence. It is noted that the new methodological foundations of postmodernism
significantly influenced the innovative development of education. Instead of dogmatism, we
have relativism: the principle of objectivity, unambiguity of determination, logic has changed
to unlimited pluralism, essential relativism, subjectivism, irrationalism, etc. Based on the
analysis of key factors determining the innovative development of education, the main
results of work are formulated: firstly, clarification (in accordance with the context) of such
concepts as innovations (in education), competence, competency and their interconnection;
secondly, the scientific substantiation of the determining role of motivation in the formation
of competence, the definition of the reasons for internal motives for mastering competence
in external requests; thirdly, in defining methodological pluralism, correlation of objective
laws and subjective factors in the imperatives of a competence model of education. The
achieved results are aimed at practical realization in the field of pedagogical innovation.
Key words: education, management, innovation, competence, competency,
motivation, methodological pluralism.

УДК 378.1
Ольга Цибулько
Маріупольський державний університет
ORCID ID 0000-0003-1297-5465
DOI 10.24139/2312-5993/2020.01/127-137
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІКИ ДУХОВНОСТІ У СВІТЛІ СУЧАСНОГО
СВІТСЬКОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ
У статті окреслено відмінності між світським і релігійним, а саме
христиѐнським, підходом до вихованнѐ духовності. Обидві педагогічні моделі
оріюнтуятьсѐ в справі вихованнѐ на найвищі стандарти духовного вихованнѐ.
Однак, розуміннѐ самої духовності в секулѐрній та релігійній педагогіці різнѐтьсѐ.
Установлено, що духовне вихованнѐ й духовний досвід православної педагогіки
сприймаютьсѐ у світській педагогіці, звичайно, ѐк високий ідеал, проте, лише тіюя
міроя, в ѐкій розуміннѐ христиѐнської духовності відповідаю власному розуміння
духовності взагалі.
Розкрито специфіку православної педагогіки, ѐка, визнаячи необхідність
всебічного розвитку лядини, постуляю швидше іюрархічне вихованнѐ учнів, під ѐким
розуміютьсѐ така «модель лядини», ѐка маю на увазі, що на першому місці з
необхідністя повинні стоѐти духовні цінності (що розуміятьсѐ, природно, в
релігійному сенсі), потім тільки душевні й матеріально-фізичні.
Клячові слова: світська педагогіка, релігійне вихованнѐ, духовна педагогіка,
духовність, духовні цінності.

Постановка проблеми. Перш ніж окреслити відмінності між
світським і релігійним, а саме христиѐнським, підходом до вихованнѐ
духовності, слід зазначити очевидну подібність, ѐка полѐгаю в тому, що
обидві педагогічні моделі оріюнтуятьсѐ в справі вихованнѐ на найвищі
стандарти духовного вихованнѐ. Однак розуміннѐ самої духовності в
секулѐрній та релігійній педагогіці різнѐтьсѐ.
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У межах понѐть секулѐрної педагогіки «духовність» розуміютьсѐ
насамперед ѐк морально-етичні ѐкості лядини, а також ѐк оріюнтаціѐ
лядини на служіннѐ власній самореалізації. Цѐ тенденціѐ проѐвлѐютьсѐ не
тільки в педагогіці та психології, але й у культурно-історичній сфері освіти.
Духовне вихованнѐ й духовний досвід православної педагогіки сприймаютьсѐ
у світській педагогіці, звичайно, ѐк високий ідеал, проте, лише тіюя міроя, в
ѐкій розуміннѐ христиѐнської духовності відповідаю власному розуміння
духовності взагалі. Длѐ практичної діѐльності такий підхід може вважатисѐ
виправданим, коли длѐ підтвердженнѐ необхідності вихованнѐ високогуманістичної особистості відбуваютьсѐ посиланнѐ на авторитетну релігійну
традиція з глибоко гуманістичними цінностѐми, заснованими на лябові
лядині до свого ближнього. Але разом із тим, суттювоя тенденціюя в
педагогіці ю імпліцитне сприйнѐттѐ духовності ѐк універсального ѐвища,
властивого всім, незалежно від народностей і релігійних систем. Виходѐчи з
даних релігіюзнавства, антропології, психології та філософії з цим погодитисѐ
важко. Така точка зору виникаю ѐкраз, виходѐчи з розуміннѐ духовності ѐк
високого рівнѐ морально-етичних ѐкостей, ѐкі, згідно із загальнолядськими
принципами, повинні бути однакові длѐ всіх.
Аналіз актуальних досліджень. У сучасній Україні значна кількість
педагогічних досліджень присвѐчена дослідження проблем, пов’ѐзаних із
суспільноя кризоя духовності й духовними викликами сьогоденної освіти.
Значущим викликом морального вихованнѐ особистості ю розвиток
духовності особистості ѐк найціннішого ѐвища у світлі сучасної педагогіки.
До сфери зацікавленості вчених усе частіше потраплѐю феномен світської
та православної педагогіки духовності, адже високий рівень духовної
культури особистості формую її здатність до вільного вибору власного
шлѐху, власного способу життѐ, заснованих на загальнолядських
морально-духовних цінностѐх.
У межах традиційної православної педагогічної думки тотожним
понѐттѐм «духовності» ю понѐттѐ «релігійність», а, отже, вчені розуміять
понѐттѐ «духовність» ѐк зв’ѐзок особистості з Богом, понѐттѐ духовного
вихованнѐ ототожняятьсѐ з релігійним вихованнѐм. Разом із тим,
спадщиноя світської педагогіки стаю особистість ѐк найвища цінність у
світі, ѐк центр світобудови.
Проблеми духовності у вихованні особистості досліджували
Д. О. Богданова, І. Д. Бех, А. М. Богуш, Т. В. Борисова, М. В. Даниленко,
А. В. Зуюв, Л. С. Кальницька, Н. Лавриченко, Л. В. Нечаюва, Г. П. Шевченко.
Разом із тим, окремого дослідженнѐ, присвѐченого аналізу духовної
педагогіки у світлі сучасного світського та релігійного вихованнѐ, немаю.
Метою статті ю визначити особливості педагогіки духовності у світлі
сучасного світського та релігійного вихованнѐ.

128

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

Методи дослідження. У статті використані такі методи дослідженнѐ,
ѐк: власне теоретичні – аналіз філософської, педагогічної та психологічної
літератури, задлѐ доведеннѐ основних положень дослідженнѐ та
інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого досліджуютьсѐ наѐвна
література із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ.
Виклад основного матеріалу. Сучасна система освіти передбачаю
певні цілі, ѐкі стосуятьсѐ всебічного гармонійного вихованнѐ особистості,
проте з точки зору православної педагогіки духовності вищезазначена
мета не відповідаю духовним законам розвитку лядини. Православна
педагогіка, визнаячи необхідність всебічного розвитку лядини, постуляю
швидше іюрархічне вихованнѐ учнів, під ѐким розуміютьсѐ така «модель
лядини», ѐка маю на увазі, що на першому місці з необхідністя повинні
стоѐти духовні цінності (що розуміятьсѐ, природно, в релігійному сенсі),
потім тільки душевні і матеріально-фізичні. Так, ми бачимо, що розуміннѐ
лядини в православній педагогічній антропології тонше, ніж у світській
педагогічній антропології – крім фізичної та духовної складової,
виділѐютьсѐ ще й душевна складова.
Основноя рисоя світської педагогіки ю те, що в ѐкості основи й
відправної точки вихованнѐ духовності в особистості, вона пропоную, в
першу чергу, знаннѐ й мораль у перспективі очевидного успішного й
морального функціонуваннѐ лядини в навколишньому фізичному світі.
Православна ж педагогіка будуютьсѐ на визнанні абсолятної значущості
категорій Добра та Зла, з визнаннѐм існуваннѐ реальності духовного світу
(Борисова, 2009, с. 18). За такого підходу основним принципом стаю не
доброчесне життѐ й побудова справедливого суспільства, а оріюнтаціѐ на
божественну реальність, на особистого Бога – це, власне, те, що
називаютьсѐ духовністя, тоді ѐк самореалізаціѐ лядини й допомога
близьким лише випливаю з першого принципу.
Іншими словами, христиѐнська педагогіка в поглѐді на лядину маю на
увазі наѐвність сфери моральності, вклячаячи сяди прагненнѐ до
самореалізації, але вважаю це областя душевного, і в той самий час виділѐю в
лядині духовну сферу, ѐка розуміютьсѐ тісно пов’ѐзаноя зі сфероя божественного, і реальність ѐкої позначаютьсѐ абсолятноя та не підлѐгаю сумніву.
У світській системі моралі категорії добра та зла носѐть певноя міроя
відносний і лабільний характер, ѐкий поѐсняютьсѐ обґрунтуваннѐм поѐви
морально-етичних цінностей через культурно-історичні причини. У той час ѐк
у релігійній системі взагалі й у православному христиѐнстві зокрема,
морально-етичні цінності знаходѐть своя основу посиланнѐми на Бога й
божественний закон, ѐкий, у своя чергу, ю незмінним незалежно від
особливостей культурно-історичних трендів (Зуюва, 2007, с. 32). Вирішеннѐ
питань духовного вихованнѐ, розуміннѐ світу й навколишніх ѐвищ, з ціюї
точки зору, ю першочерговими завданнѐми православної педагогіки.
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Оціняячи ідеологічний базис світської педагогічної моделі з точки
зору православного педагогічного досвіду, можна стверджувати, що длѐ
секулѐризованої системи освіти духовне вихованнѐ стаю бездуховним,
тобто в ньому більше переважаю матеріальна, фізична, психологічноморальна сторона, у той час ѐк релігійна освіта оперую розуміннѐм
духовного в його власному філософсько-теологічному значенні.
Питаннѐ щодо дослідженнѐ юдиної педагогічної моделі навчаннѐ
залишаютьсѐ актуальним і на сьогодні, адже це пов’ѐзано зі стрімким
розвитком науки, що вивчаю створений Богом світ. Наука стала
розвиватись окремо, незалежно від богослов’ѐ, що вивчаю шлѐхи пізнаннѐ
Бога. З тих пір світська наука обмежиласѐ питаннѐм «ѐк влаштований
світ?». У той час ѐк церква та її інститути даять відповідь на питаннѐ
«навіщо цей світ влаштований?» і «ѐке в ньому місце і роль лядини?». Ті
та інші пізнаять закони Божі, але одні – фізичні, хімічні, біологічні,
соціальні, а церква – духовні й моральні закони (Нечаюва, 2000, с. 11).
У сучасній системі освіти відображаютьсѐ й економічна криза, ѐка стала
наслідком нестримного прагненнѐ багатьох лядей до матеріального
збагаченнѐ на шкоду духовним основам життѐ. У навчальних програмах
помітний винѐтковий прагматизм, оріюнтаціѐ на успіх, гроші, славу. У ході
наукових досліджень учені помітили тенденція до збільшеннѐ закладах
вищої освіти кількості студентів зі зниженим рівнем загальної, моральної та
поведінкової культури. Одніюя з провідних причин ціюї проблеми ю зміна
життювих уподобань молоді. Задлѐ вирішеннѐ цього питаннѐ деѐкі школи й
університети впроваджуять певні заходи з метоя підвищеннѐ духовності в
процесі навчаннѐ, адже вважаютьсѐ, що саме ліквідаціѐ духовної
безграмотності буде сприѐти набуття сенсу життѐ молодими лядьми,
вирішення їх внутрішніх протиріч, що призведе до лікуваннѐ соціальних
недуг. Науковці наголошуять на тому, що сьогодні дуже важливо зберігати
той духовний стрижень, ѐкий завжди був присутній в освіті.
Незважаячи на важливість вищезазначеного питаннѐ, процеси
модернізації та глобалізації можуть призводити до відчуженнѐ індивіда
від традиційних історико-культурних цінностей. Оріюнтаціѐ на рівень
споживаннѐ розвинених країн і культурна привабливість західного способу
життѐ призводѐть до кризи власної ідентичності й неприйнѐттѐ дійсності. З
іншого боку, високий ступінь соціальної нерівності й відсутність
загальновизнаних громадських ідеалів часто позбавлѐять підлітка
позитивних світоглѐдних оріюнтирів. Дані протиріччѐ вкрай негативно
впливаять на морально-етичне вихованнѐ школѐрів і студентів, сприѐять
формування деструктивної поведінки, і серйозно ускладняять
педагогічну роботу колективів шкіл та університетів (Бех, 2003). Культ
«красивого життѐ» й розкоші, ѐкий нав’ѐзуютьсѐ масовоя культуроя в
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суспільстві, веде до серйозної деформації світоглѐду, до ціннісного
розколу між поколіннѐми, між учнѐми й педагогами.
Станом на сьогодні, сучасна педагогіка поки не маю надійних методів
виховного впливу, ѐкі здатні сприѐти розвитку духовних ѐкостей. Наприклад,
усе частіше зустрічаятьсѐ ситуації, коли школѐрі починаять використовувати
знаннѐ правових норм, насамперед, длѐ чиненнѐ тиску на вчителів і
знущаннѐ над ними. Вони можуть дозволити собі будь-ѐку хуліганську
витівку, але при цьому вимагаять поваги до себе й дотриманнѐ своїх прав.
Про такий важливий чинник вихованнѐ, ѐк авторитет учителѐ, в даній ситуації
можна взагалі забути. Також слід зауважити, що останні десѐтиліттѐ зросла
кількість криміналізації в підлітковому віці. Усі ці фактори вкрай негативно
впливаять на духовно-моральне вихованнѐ школѐрів і вимагаять системи
комплексних заходів із реформуваннѐ системи освіти, ѐкі, на жаль, тільки
знаходѐтьсѐ на стадії розвитку.
Незважаячи на відсутність чіткого алгоритму щодо вирішеннѐ
питаннѐ духовності в навчанні, загальне визначеннѐ сутності духовності
залежить від прийнѐтого за основу джерела духовності, ѐкий різнитьсѐ у
видах конфесійної парадигми. Наприклад, атеїзм пропоную приймати в
ѐкості такого джерела силу матерії, але не може визначити критерії оцінки
духу. Пантеїстичне розуміннѐ духу зводитьсѐ до розглѐду його ѐк
самостійної безособистісної суті, з ѐкої формуятьсѐ два божества, одне з
них творить духовні сутності, а друге – матеріальний світ. Кожному з них
приписуятьсѐ діаметрально протилежні ѐкості, і оскільки вони сутність
породженнѐ юдиного початку, то тут, ѐк і в атеїзмі, представлѐютьсѐ
неможливим виділеннѐ абсолятних критеріїв добра та зла. Однозначне
розуміннѐ критеріїв добра та зла можливо тільки в монотеїстичної
парадигмі, де юдиним справжнім духом визнаний Бог, і тому все, що
співвідноситьсѐ з Богом, розціняютьсѐ ѐк благо (Даниленко, 2007, с. 26).
Рішеннѐ проблеми духовності в педагогічних цілѐх зводитьсѐ до захисту
учнів від деструктивних впливів у духовній сфері (наприклад, сектантства) і
до створеннѐ умов длѐ виробленнѐ духовного імунітету за допомогоя
залученнѐ до національної та світової класичних культур.
Питаннѐ духовності ю об’юктом дослідженнѐ багатьох учених, тому
згідно з емпіричними даними наукових праць, «духовність» розуміютьсѐ
студентами ѐк «віра в Бога» (27,12 %), «моральність» (20,85 %), «душа»
(17,48 %), «взаюмини» (16,19 % ), також вельми високий відсоток опитаних
пов’ѐзую духовність із віроя в Бога. З точки зору більшості студентів
(97,26 %), духовність маю місце в житті лядини, тому вона і ю лядиноя, а
не
«роботом»
або
«твариноя»,
здатноя
розвиватисѐ
й
самовдосконаляватисѐ (Кальницька, 2004, с. 85). Таким чином, без малого
100 % сучасного студентства знайомі з терміном «духовність», що
говорить про міцне укоріненнѐ даного терміну в масовій суспільній
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свідомості. В розумінні деѐких студентів у духовності переважаять її
екзистенційна й комунікативна складові, що свідчить про «приземлене»,
«поверхневе» сприйнѐттѐ сфери духовності (релігійний компонент
духовності виражений максимум у 5,2 %).
З приводу цього питаннѐ науковець К. Юнг зазначив у ході свого
дослідженнѐ про те, що сучасна лядина не розумію, наскільки раціоналізм
віддав її під владу психічного «пекла». Філософ вважаю, що лядина
звільниласѐ від «забобонів», розгубивши при цьому свої духовні цінності.
Через це моральні й духовні традиції виѐвилисѐ перервані, розплатоя за
це стали загальні дезоріюнтаціѐ та розпад, що представлѐять реальну
загрозу миру. Це дозволѐю більш конкретно говорити про найважливіші
понѐттѐ: Дух, Лядський дух і Духовність, ѐкі слід розкривати, згідно з
Юнгом, не боѐчись «забобонів» і прагнучи відновити «здатність до
сприйнѐттѐ символів та ідей божественного» (Zohar, 2001). Проте
вищезазначені понѐттѐ, що виступаять у ѐкості фундаментальних
категорій, не можуть бути визначені в повному сенсі цього слова – їх
можна характеризувати тільки в контексті, ѐк результат розкриттѐ
цілісного вченнѐ. Розглѐнемо більш детально кожен із них.
Першим, ѐк правило, виступаю понѐттѐ «Дух», ѐкий розуміютьсѐ ѐк
об’юкт, ѐкий не може бути зафіксований природно-науковими методами.
Це визначеннѐ потребую позитивного доповненнѐ, тому в більшості своюму
науковці висуваять на передній план не сутність позначуваного предмета,
а його зовнішні проѐви.
Другим компонентом вважаютьсѐ все, що маю Духовне ѐдро,
наприклад дар вибору, переваги й самовизначеннѐ. Науковці
конкретизуять одного з носіїв духу – лядину. Дух лядини сприймаютьсѐ в
науковому світі ѐк особиста енергіѐ, і до того ж розумна енергіѐ; розумна
не в сенсі «свідомості» або «розумового мисленнѐ», а в сенсі предметного
споглѐданнѐ, «зрѐчого» вибору й дії в силу духовно-достатніх підстав.
Третім елементом вважаютьсѐ Духовність, ѐк форма лядської
самосвідомості, самоідентифікації, основа конституяваннѐ лядини в ролі
суб’юкта відносин, сфера сутності лядини. Загальним ѐк длѐ релігійної, так
і длѐ світської свідомості ю розуміннѐ духовності, ѐке зв’ѐзуютьсѐ з виходом
за межі егоїстичних інтересів, особистої користі, корисливості. Духовне
передбачаю, що цілі й життюві оріюнтири особистості вкорінені в системі
надіндивідуальних цінностей.
Як ми бачимо, проблема духовності досить актуальна, особливо в
останній третині минулого століттѐ, коли тема духовності стала підніматисѐ
серед філософів, ѐкі шукаять примиреннѐ з новими віѐннѐми суспільної
свідомості. В основному філософи-атеїсти прагнули визначити духовність, не
зв’ѐзуячи її з традиційноя релігійністя, з будь-ѐкої метафізикоя, тобто
намагаячись залишатисѐ виклячно на матеріалістичних позиціѐх.
132

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

З точки зору атеїстичної філософії та соціології ѐвище духовності
розглѐдаютьсѐ досить неоднозначно. Оскільки дух розуміютьсѐ ѐк абстрактне,
нематеріальне ѐвище, то під духовністя розуміютьсѐ спрѐмованість до
високої моралі, етики й естетики, інтерес до всього піднесеного та
прекрасного, особливо в поезії, музиці, літературі та інших видах мистецтва.
Чим вище духовність лядини, тим більшоя міроя вона повинна володіти
позитивними, кращими властивостѐми, бути прикладом длѐ наслідуваннѐ.
Згідно з культурологічним понѐттѐм, духовна культура, або
духовність, складаютьсѐ з багатьох галузей. Крім релігії, сяди входѐть усі
галузі наук про природу й суспільство, література й поезіѐ, всі види
мистецтв – живопис, музичне мистецтво, скульптура, кіно, сценічне
мистецтво, а також право, мораль, правила, зразки й норми поведінки,
традиції, мову, церемонії, символи, звичаї, обрѐди, етикет тощо. Проте
окремі представники церкви досить часто спотворяять понѐттѐ
духовності та зводѐть її тільки до релігійності.
Відображаячи позитивний зміст у секулѐрному підході до
духовності, дослідники наголошуять на тому, що длѐ загального
розуміннѐ духовності значимі формуляваннѐ, що зв’ѐзуять її з ціннісним
виміром свідомості. Автори наукових праць чітко виділѐять і те, що
відсутню в секулѐрному визначенні духовності, але ю істотним
компонентом практично в усіх релігіѐх, – наѐвність особливого духовного
світу, розділеного на два поляси. У релігії духовність розуміютьсѐ на тій
самій основі, але зі сполученнѐм її з духовним світом у цілому, ѐкий тут не
вичерпуютьсѐ тільки лядиноя ѐк істотоя духовноя, що володію
духовністя. Крім того, в релігії духовність – різноѐкісність, найчастіше
полѐрна (світла й темна, божественна й диѐвольська).
Цілком певну релігійну позиція у визначенні духовності та проюкції
ціюї категорії на педагогіку висловлявав Ш. Амонашвілі, ѐкий писав, що
духовний аспект гуманної педагогіки становлѐть фундаментальні
допущеннѐ. Вони ю умовоя розширеннѐ педагогічного свідомості. Такими
допущеннѐми ю: ідеѐ творцѐ, ідеѐ безсмертѐ духу й ідеѐ спрѐмованості до
вічного вдосконаленнѐ та сходженнѐ.
Описаннѐ категорій, що належать до духовної сфери буттѐ лядства,
маю досить поширений підхід на основі історичного аналізу термінології
досліджуваної галузі. Але в історичному аналізі сам термін починаю
розпливатисѐ, він втрачаю свої логічні контури, потопаю в різних історичних
фактах, отримую різне тлумаченнѐ й застосуваннѐ в різні історичні епохи.
Проте ѐкщо визнати такий історико-феноменологічний аналіз духовності
недостатнім, то ѐк спосіб подоланнѐ ціюї недостатності необхідно
доповнити його дослідженнѐм логіки розвитку вихідних понѐть,
починаячи від простих, елементарних, іманентних аналізованому
предмету (Лавриченко, 2003).
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Оскільки базовим елементом релігії ю «релігійне підґрунтѐ», що
визначаю тип духовності, її першооснову, з ѐкого випливаю релігійне
віруваннѐ, ѐк культово-обрѐдовий компонент релігії, отже, релігійна система
на релігійно-філософському рівні осмисляю й розкриваю зміст релігії.
Оскільки вищі сили релігії можуть бути лише трьох типів: сили самої матерії в
атеїзмі; сили божества, ѐкий породив із себе світ шлѐхом еманації в
пантеїзмі; в монотеїзмі найвища сила – це Бог, що створив світ; то і духовність може бути зрозуміла ѐк духовність атеїзму, пантеїзму або монотеїзму.
Представники христиѐнської церкви, ѐк і представники інших конфесій,
говорѐть про зв’ѐзок духовності й релігійності, і це цілком відповідаю
визначення релігії, ѐка вказую першоджерело духовності, фіксую носіїв
духовності та їх взаюмини в духовній сфері буттѐ. Крім того, саме релігіѐ задаю
можливість виникненнѐ полѐрності в духовному просторі. І ѐкщо природничі
науки не так очевидно просѐкнуті конкретним релігійним духом, то
гуманітарні науки, мистецтво всіх видів, а також право, мораль, правила,
зразки й норми поведінки, традиції, мова, церемонії, символи, звичаї,
обрѐди, етикет тощо, чітко несуть в собі релігійний дух відповідної релігії.
Науковці, ѐкі підтримуять секулѐрну точку зору з приводу даного
питаннѐ розуміять дух, душу, духовність ѐк усього лише метафізичні аналоги
точних понѐть: свідомість, розум, моральність, психіка тощо, адже вони
зручні длѐ доданнѐ ідеальним діѐльним силам, здібностѐм і прагненнѐм
лядини відтінку особливої височини. Часто Дух визнаять головним
терміном духовності та релігії, тому відносно цього понѐттѐ підійти до
конкретизації представлѐютьсѐ можливим тільки післѐ того, ѐк буде виѐвлено
джерело духу й дана характеристика джерела. Тільки післѐ цього можна
говорити про те, де і ѐкоя міроя маю місце наповненість духом, тобто духовність, ѐка до того ж тісно пов’ѐзана з культурним життѐм (Шевченко, 2004).
Культура ж сама по собі маю неоднозначний вплив на лядину, на що
вказуять дослідженнѐ сучасних учених, ѐкі поѐсняять, що приписуваннѐ
культурі, ідеальній формі, середовищу, функцій рушійної сили розвитку
змушую культуру, всупереч її змісту, бути агресивноя та залишаю неѐсноя
роль її в процесі розвитку самого індивіда, ѐкий зрештоя, сам стаю
джерелом і рушійноя силоя розвитку культури, цивілізації, стаю змістом
породженнѐ нових ідеальних форм, переосмисленнѐм старих.
Проте, слід зазначити, що відносини лядини й культури визнаятьсѐ
взаюмно активними, комунікативними, діалогічними, адже стосунки
можуть бути дружніми, напруженими, конфліктними й навіть переходити
в агресія. Таке баченнѐ цього питаннѐ стаю ѐсним, ѐкщо побачити, що
культура формуютьсѐ сприйнѐтим культом, ѐкий цілком може виѐвитисѐ
культом «злого» ѐзичницького божества, або культом Сатани, або
демонізаціюя тощо (Богуш, 2000, с. 22). Саме з ціюї причини відносини
«лядина-культура» вимагаять критеріїв длѐ самої культури, тобто
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зовнішніх по відношення до культури, що, очевидно, і призводить до
необхідності розглѐдати релігія ѐк джерело духовності, що визначаю
культурні домінанти життѐ народу. Тому в процесі виѐвленнѐ сутності
духовності слід рухатисѐ від абстрактного визначеннѐ духовності ѐк
юдності душі з об’юктивно-загальним духом, до конкретних її визначень,
що відображаю характер духовного досвіду суб’юкта та його ставленнѐ до
духовної реальності – онтологізація, психологізація, імперсоналізація
або, навпаки, персоналізація духовної реальності (Bohdanova, 2017).
Якщо розглѐдати питаннѐ духовності суто з педагогічної точки зору, в
галузі вихованнѐ етичних уѐвлень, основноя проблемоя атеїстичного розуміннѐ духовності ю нездатність до формуваннѐ критеріїв оцінки духу, відповідно й духовності. Історично такими оцінками виступали прогрес: науковотехнічний або громадський, класова свідомість, зростаннѐ матеріального
добробуту. Дуже часто в ѐкості критерія виступали особисті світоглѐдні
уѐвленнѐ певних авторів. Критерії, позначені історичним досвідом, досить
відносні, ненадійні й, більше того, можуть бути досить небезпечні длѐ
особистості, суспільства й держави, адже з їх допомогоя може бути
сформований і виправданий режим тоталітаризму, беззаконнѐ та свавіллѐ,
що наочно демонструю досвід усіх револяцій, історіѐ нацизму й фашизму.
Частіше за все ці проблеми духовності пов’ѐзані із забезпеченнѐм
духовної безпеки, зокрема, в педагогіці. Наприклад, проблема
сектантства, а точніше сектантської свідомості зараз ю дуже актуальноя й
викликаю інтерес ѐк у педагогів, так і у психологів. Нестійкість щодо
традиційних ідеалів і цінностей, незнаннѐ історії та культури свого народу,
а також ідеології, що породжую почуттѐ егоцентризму та власної
винѐтковості, формуять бажаннѐ молодої лядини до пошуку організації,
де, порѐд із дифірамбами на її адресу, будуть запропоновані замінники
всього іншого: псевдокультура, помилкові ідеали й цінності тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким
чином, задлѐ рішеннѐ проблеми духовності, зокрема в системі освіти,
розглѐдаятьсѐ два шлѐхи: по-перше, необхідно захистити учнів від
деструктивних впливів у духовній сфері, а по-друге, створити умови длѐ
виробленнѐ у свідомості духовного імунітету, що значноя міроя
досѐгаютьсѐ за допомогоя залученнѐ до традиційної культури свого
народу та світової класичної культури.
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РЕЗЮМЕ
Цыбулько Ольга. Особенности духовной педагогики в свете современного
светского и религиозного воспитаниѐ.
В статье обозначены различиѐ между светским и религиозным, а именно
христианским, подходом к воспитания духовности. Обе педагогические модели
ориентируятсѐ в деле воспитаниѐ на самые высокие стандарты духовного
воспитаниѐ. Однако понимание самой духовности в секулѐрной и религиозной
педагогике различаятсѐ.
Установлено, что духовное воспитание и духовный опыт православной
педагогики воспринимаетсѐ в светской педагогике, конечно, как высокий идеал,
однако, лишь в той мере, в которой понимание христианской духовности
соответствует понимания духовности вообще.
Раскрыта специфика православной педагогики, котораѐ, признаваѐ
необходимость всестороннего развитиѐ человека, постулирует скорее
иерархическое воспитаниѐ учащихсѐ, под которым понимаетсѐ такаѐ «модель
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человека», котораѐ подразумевает, что на первом месте с необходимостья
должны стоѐть духовные ценности (понимаемых, естественно, в религиозном
смысле), затем только душевные, и материально-физические.
Ключевые слова: светскаѐ педагогика, религиозное воспитание, духовнаѐ
педагогика, духовность, духовные ценности.

SUMMARY
Tsybulko Olga. Peculiarities of spiritual pedagogy in the light of modern secular and
religious education.
The article outlines the differences between the secular and the religious, namely the
Christian, approach to the education of spirituality. Both pedagogical models focus on the
upbringing of the highest standards of spiritual upbringing. However, the understanding of
spirituality in secular and religious pedagogy differs.
It is established that the spiritual education and spiritual experience of Orthodox
pedagogy is perceived in secular pedagogy, of course, as a high ideal, however, only to the
extent that understanding of Christian spirituality corresponds to one’s own understanding
of spirituality in general.
The specificity of Orthodox pedagogy is revealed, which, recognizing the need for
comprehensive human development, posits rather a hierarchical upbringing of students,
which is understood as such a “human model”, which implies that spiritual values should be
placed in the first place (understood, of course, in religious sense), then only the spiritual and
material-physical.
If we consider the issue of spirituality purely from a pedagogical point of view, in the
field of education of ethical ideas, the main problem of atheistic understanding of spirituality
is inability to form criteria for the assessment of spirit, respectively, and spirituality.
Historically, such progress has been made: scientific and technological or public, class
consciousness, and the growth of material well-being. Very often, the criterion was the
personal outlook of certain authors. Criteria marked by historical experience are relatively
relative, unreliable and, moreover, may be dangerous enough for the individual, society, and
the state, because they can form and justify a regime of totalitarianism, lawlessness, and
arbitrariness, demonstrating the experience of all revolutions, history of nazism and fascism.
Thus, in order to solve the problem of spirituality, in particular in the education
system, two ways are considered: first, it is necessary to protect students from destructive
influences in the spiritual sphere, and secondly, to create conditions for the development in
the consciousness of spiritual immunity, which is largely achieved through involvement in
the traditional culture of its people and the world classical culture.
Key words: secular pedagogy, religious education, spiritual pedagogy, spirituality,
spiritual values.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДИРЕКТИВАМ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ УРСР У 1970-1991-У РР.
У статті виділено основні напрѐми організації наукової діѐльності в галузі
логопедії та спеціальної освіти загалом на території України в 1970-1991-х рр. та їх
відповідність директивам вищих органів влади.
Автором визначено вектори наукової діѐльності колективів наукових установ
та ЗВО в галузі спеціальної освіти та логопедії зокрема під впливом державної
політики Української РСР протѐгом означеного періоду. Також наголошуютьсѐ, що
актуальним може бути подальше вивченнѐ й узагальненнѐ історичного досвіду
розвитку теорії спеціальної освіти в наступні періоди.
Ключові слова: спеціальна освіта, розвиток науки, наукова діѐльність,
Науково-дослідні інститути, КДПІ імені О. М. Горького, діти з порушеннѐми.

Постановка проблеми. Якісний розвиток і вдосконаленнѐ кожної галузі
знань можливі лише за умови опори на фундаментальні попередні здобутки,
враховуячи і помилки, і досѐгненнѐ минулих поколінь дослідників. Саме
тому вивченнѐ виникненнѐ й розвитку логопедії ѐк окремої наукової галузі
надзвичайно важливе длѐ подальшого вдосконаленнѐ української
спеціальної освіти вцілому, та частково сприѐтиме визначення її перспектив
розвитку. Тому цілісний, науково обгрунтований підхід у вивченні історії
української логопедичної теорії та практики на різних вікових етапах маю
особливе значеннѐ длѐ вдосконаленнѐ й подальшого поступального
розвитку ціюї галузі наукових знань.
Аналіз актуальних досліджень дозволѐю стверджувати, що
вітчизнѐні науковці приділѐли увагу вивчення різноманітних питань історії
спеціальної освіти: в працѐх Барка В. В. (2015), Бондарѐ В. І. (2017),
Козинцѐ О. В. (2015), Климко Н. О. (2014), Корнюв С. І. (2009), Линдіної Є. Ю.
(2016), Синьова В. М. (2017) та ін. розглѐнуто внесок окремих персоналій у
розвиток спеціальної освіти; у наукових доробках Бондарѐ В. І. (1992,
2007), Золотоверх В. В. (2000), Супруна М. О. (2005, 2008), Таранченко О. М.
(2006), Федоренко С. В. (2012), Шевченка В. М. (2006) та ін. представлена
історіѐ становленнѐ й розвитку навчаннѐ й вихованнѐ дітей і дорослих з
різними нозологіѐми; Берник Т. Л. (2006), Гладуш В. А. (2012),
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Одинченко Л. К. (1996), Потапенко О. М. (2010), Шевченко О. Е. (2004) та
ін. – професійна корекційна допомога й підготовка професійних кадрів.
Проте, слід зазначити, що ґрунтовних всеохопляячих досліджень історії
процесу формуваннѐ й розвитку наукової думки в галузі спеціальної освіти
та логопедії зокрема на сьогоднішній день надзвичайно мало.
Метою статті ю аналіз і узагальненнѐ основних напрѐмів організації
наукової діѐльності в галузі логопедії та спеціальної освіти загалом на
території України в 1970-1991-х рр. та їх відповідність політиці вищих
органів влади Української РСР.
Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставленої мети були
використані теоретичні методи наукового пошуку – аналіз і синтез отриманих
даних із наукових джерел, архівних документів тощо; використовуячи
історико-генетичний метод вдалосѐ послідовно розкрити поступальні зміни
та причинно-наслідкові зв’ѐзки в розвитку наукової діѐльності в галузі
спеціальної освіти, в тому числі логопедії, в зазначений науковий період; опис
досліджуваного процесу в хронології та здійсненнѐ його ѐкісного аналізу й
узагальненнѐ, що представлені у висновках, було можливим за допомогоя
використаннѐ діахронічного методу дослідженнѐ.
Виклад основного мптеріалу. На різних історичних етапах розвиток
системи спеціальної освіти обумовлявавсѐ впливом цілої низки факторів,
серед ѐких: соціально-економічні умови в країні; діѐльність держави
стосовно осіб із різними порушеннѐми психофізичного розвитку;
законодавство у сфері освіти і прав лядини. Ці процеси породжуять на
кожному етапі відповідні поглѐди науковців і практиків щодо можливості
та особливостей навчаннѐ, вихованнѐ й корекційної роботи з дітьми з
тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ та іншими нозологіѐми. Спираячись на
вищеозначені фактори, ю можливим виділити певні віхи в теорії та практиці
логопедії, ѐкі відігравали важливу роль у формуванні системи навчаннѐ,
вихованнѐ й корекції порушень у дітей із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ
(далі ТПМ), ѐка нині існую в Україні, та відслідкувати вплив певних
історичних подій на розвиток ціюї галузі знань, зокрема особливості
відповідності наукової діѐльності вітчизнѐних учених у галузі спеціальної
освіти директивам керівних органів Української РСР.
Нижнѐ хронологічна межа нашого дослідженнѐ, описаного в статті,
обумовлена реорганізаційними змінами в складі закладів вищої освіти
Української РСР, що здійснявали наукову діѐльність у галузі спеціальної
освіти, ѐкі відбувалисѐ наприкінці 1960-х років і характеризувалисѐ
виокремленнѐм окремих структурних одиниць, що надало змогу
деталізувати наукові дослідженнѐ відповідно до різних галузей спеціальної
освіти й розпочати перехід від традиційного описуваннѐ педагогічного
досвіду до наукового поѐсненнѐ специфіки роботи в спеціальній школі.
Верхнѐ межа обумовлена здобуттѐм Україноя незалежності 24 серпнѐ
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1991 року, що призвело до змін в політичному, соціальному становищі та,
ѐк наслідок, всіюї освітньої парадигми.
Як свідчать попередні дослідженнѐ, на початку періоду, про ѐкий
ідетьсѐ в статті, стан науково-дослідної та методичної роботи державних
установ, колективи ѐких здійснявали наукову діѐльність у галузі
спеціальної освіти, у тому числі логопедії, характеризувавсѐ переходом від
традиційного опису педагогічного досвіду до наукового поѐсненнѐ
методик навчаннѐ в різних типах спеціальних шкіл; продуктивно
розроблѐлисѐ питаннѐ спеціальної дидактики. Науково-дослідна робота
проводиласѐ силами колективів учених Науково-дослідного інституту
педагогіки і психології Міністерства освіти України, де функціонували
структурні одиниці, діѐльність ѐких була направлена на вирішеннѐ
проблем спеціальної освіти, та на дефектологічному факультеті Київського
державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. Результати
наукових пошуків висвітлявалисѐ на сторінках республіканського науковометодичного збірника «Питаннѐ дефектології» (початок виходу – 1965 р.),
на республіканських науково-практичних конференціѐх, міжобласних та
обласних семінарах-практикумах тощо. Прийом студентів на навчаннѐ на
базі дефектологічного факультету КДПІ імені О. М. Горького було
збільшено вдвічі; активно проводиласѐ підготовка та перепідготовка
педагогічних працівників спеціальних шкіл (Таранченко, 2004, с. 238).
У зв’ѐзку з висуненнѐм низки завдань перед загальноосвітніми та
спеціальними школами України протѐгом досліджуваного історичного
періоду (кінець 1960-х – початок 1970-х рр. – перехід шкіл на нові програми
та навчальні плани; 1984 р. – початок шкільного навчаннѐ з 6-ти річного
віку та запровадженнѐ 11-річного навчаннѐ в загальноосвітніх школах
тощо) та суворого керівництва з боку держави щодо їх виконаннѐ, перед
педагогічними інститутами та науковами установами, що здійснявали
своя діѐльність у галузі спеціальної освіти, стоѐли задачі науковометодичного забезпеченнѐ реалізації зазначених реформ та, у зв’ѐзку з
цим, підвищеннѐ професійної кваліфікації педагогічних кадрів закладів
освіти, в тому числі і спеціалістів, ѐкі працяять з дітьми з ТПМ. (Ковальчук,
2019, с. 88). Тому Міністерство освіти Української РСР щорічно видавало
накази про організація курсів підвищеннѐ кваліфікації длѐ спеціальних
педагогів та логопедів, та, у зв’ѐзку з необхідністя професійного науковометодичного їх обґрунтуваннѐ, покладало ці завданнѐ на Київський
державний педагогічний інститут імені О. М. Горького, Науково-дослідні
інститути педагогіки і психології, Слов’ѐнський педагогічний інститут та
Республіканський навчально-методичний кабінет спеціальних шкіл
Міністерства освіти Української РСР (ЦДАВОВ, Спр.907, с. 166-167), що
відображалосѐ в напрѐмах науково-дослідної та методичної роботи
зазначених установ (Ковальчук, 2019, с. 89).
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З метоя реалізації заходів Міністерства освіти Української РСР «Про
поліпшеннѐ вихованнѐ дітей з порушеннѐми розумового і фізичного
розвитку в Українській РСР», підбиттѐ підсумків дослідницької діѐльності,
що проводиласѐ протѐгом попредніх років, висвітленнѐ результатів
наукової та методичної роботи в галузі спеціальної освіти Науководослідними інститутами педагогіки та психології та КДПІ імені
О. М. Горького
проходило
у
форматі
міжреспубліканських,
республіканських, міських науково-практичних конфернцій, семінарів,
круглих столів тощо, з усталеноя періодичністя. На заходах схожого типу
також визначалисѐ та обговорявалисѐ завданнѐ, що поставали перед
вченими зазначених наукових інституцій, відповідно до освітніх і
корекційних потреб контингенту осіб із порушеннѐми психофізичного
розвитку, змін соціально-економічного устроя країни, законодавства у
сфері освіти та прав лядини тощо. Так, наприклад, згідно з наказом
Міністерства освіти Української РСР від 23 лятого 1972 року № 35 «Про
проведеннѐ республіканської науково-практичної конференції з питань
дефектології» з 6 по 8 червнѐ 1972 року в м. Запоріжжі відбуласѐ
республіканська науково-практична конференціѐ з питань спеціальної
освіти, де з доповідѐми про результати власних наукових досліджень
виступили провідні вітчизнѐні науковці (ЦДАВОВ, Спр. 8144, с. 124).
На виконаннѐ завдань Міністерства освіти Української РСР, що були
висунуті перед лабораторіюя логопедії НДІ педагогіки, протѐгом
1972–1973 рр. проводилосѐ вивченнѐ рівнѐ знань учнів із мови в
початкових класах першого відділеннѐ школи длѐ дітей із ТПМ, за
результатами ѐкого колективом лабораторії Міністерству освіти Української РСР було підготовлено й надано доповідну записку щодо наѐвних рівнѐ
та ѐкості знань зазначеної категорії учнів (Гладуш, 2014, с. 243)
Важливий вплив на розвиток усіюї педагогічної науки України мала
республіканська наукова конференціѐ, що відбулась у квітні 1977. Вона
була присвѐчена проблемам подальшого розвитку педагогічної та
психологічної наук у світлі рішень ХХV з’їзду КПРС. На конференції
працявало вісім секцій (у тому числі секціѐ дефектології), де було чітко
визначено найважливіші завданнѐ в галузі педагогічної науки та актуальні
проблеми розвитку педагогіки в Українській РСР (ЦДАВОВ, Спр.8993, с. 3335), що мало безпосередній влив на подальший розвиток наукової думки в
галузі спеціальної освіти, в тому числі логопедії.
З метоя поліпшеннѐ навчально-виховної та лікувально-корекційної
роботи в школах длѐ дітей із ТПМ, наказом від 8 липнѐ 1977 року № 131
«Про проведеннѐ виїзного засіданнѐ лабораторії логопедії Науководослідного інституту педагогіки УРСР з питань удосконаленнѐ корекційної
та навчально-виховної роботи в школах длѐ дітей з важкими порушеннѐми
мовленнѐ», Науково-дослідному інституту педагогіки Української РСР було
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дозволено провести з 20 по 22 жовтнѐ 1977 року на базі Харківської
республіканської школи-інтернату длѐ дітей із ТПМ виїзне засіданнѐ
лабораторії логопедії. У засіданні взѐли участь 34 учасники – директори
або їх заступники, доповідачі, ѐкими були представлені результати
наукової та практичної діѐльності в області порушень мовленнѐ в дітей
(ЦДАВОВ, Спр. 8908, с. 166).
Згідно з наказом Міністерства освіти Української РСР № 162 від
31 серпнѐ 1977 року «Про експериментальні школи Науково-дослідного
інституту педагогіки», з метоя кращої організації експериментальних
досліджень у школах, створеннѐ сприѐтливих умов длѐ впровадженнѐ в
практику досѐгнень педагогічної науки й узагальненнѐ передового досвіду,
широкого залученнѐ до педагогічних досліджень кращих учителів, було
виділено експериментальні школи, на базах ѐких Науково-дослідний
інститут педагогіки в 1977-80 роках досліджував проблеми вдосконаленнѐ
змісту шкільної освіти, методів і прийомів навчаннѐ й комуністичного
вихованнѐ учнівської молоді. Згідно з цим наказом, лабораторіѐ логопедії
займаласѐ розробкоя проблем порушеннѐ мовленнѐ в дітей шкільного
віку та шлѐхами їх подоланнѐ в умовах школи-інтернату длѐ дітей із ТПМ.
Сектор олігофренопедагогіки займавсѐ такими проблемами, ѐк
диференційоване навчаннѐ в допоміжній школі, інтелектуалізаціѐ
практичної діѐльності учнів допоміжної школи, розумове вихованнѐ учнів
допоміжної школи, вивченнѐ другої (російської) мови в допоміжній школі з
українськоя мовоя навчаннѐ, формуваннѐ позитивних міжособових
відносин в учнів допоміжної школи, динаміка психопатоподібних
ускладнень поведінки в розумово відсталих учнів. Сектор сурдопедагогіки
розроблѐв такі проблеми: методика навчаннѐ географії в школі длѐ глухих,
використаннѐ екранних засобів навчаннѐ та звукопідсиляячої апаратури в
навчанні глухих, сполученнѐ оптичного та слухового сприйманнѐ усного
мовленнѐ в навчанні осіб із недоліками слуху, оптимізаціѐ мовленнювого
розвитку глухих учнів у процесі вивченнѐ фізики, розумовий розвиток
глухих дітей дошкільного віку в процесі ігрової діѐльності, інтенсифікаціѐ
мовленнювого розвитку глухих дошкільників у групах із дворічним
терміном навчаннѐ. Сектор тифлопедагогіки займавсѐ проблемами
навчаннѐ дітей із порушеннѐми зору. (ЦДАВОВ, Спр. 8908, с. 166).
На виконаннѐ наказу № 11 від 25 січнѐ 1979 року «Про стан і заходи
по дальшому поліпшення логопедичної допомоги дітѐм в Українській РСР»
НДІ педагогіки мав розглѐнути питаннѐ про введеннѐ в штат лабораторії
логопедії посади наукового працівника длѐ організації наукової роботи з
проблеми дошкільної логопедії. Згідно цього самого наказу, протѐгом
1980-1985 рр. колективом лабораторії логопедії здійсняваласѐ розробка
актуальних питань корекційно-виховної роботи в спеціальних школахінтернатах і дошкільних закладах длѐ дітей із ТПМ. (Про стан і заходи…,
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1979, с. 10-13). Відповідно до цього самого наказу, працівники кафедр
дефектологічного факультету КДПІ імені О. М. Горького протѐгом 19801985 років забезпечували розробку актуальних питань логопедичної
роботи в допоміжних школах і шкільних логопедичних пунктах (ЦДАВОВ,
Спр. 8993, с. 33-35).
З оглѐду на те, що Київським державним педагогічним інститутом
імені О. М. Горького та Науково-дослідним інститутом педагогіки
Української РСР усе ж таки недостатньо розроблѐлись актуальні проблеми
корекції порушень мовленнѐ в дітей шкільного та, особливо, дошкільного
віку, та з метоя поліпшеннѐ логопедичної допомоги дітѐм, протѐгом 19791980 рр. обласним, Київському і Севастопольському міським відділам
народної освіти Міністерство освіти наказало організувати дошкільні
заклади длѐ дітей із ТПМ, домогтисѐ об’юднаннѐ дошкільних груп у
багатокомплексні заклади, створити необхідну кількість логопедичних
пунктів при загальноосвітніх школах (Потапенко, 2012, с. 399-406).
Загалом, десѐта п’ѐтирічка (1976-1980 рр.) ознаменуваласѐ длѐ
спеціальної освіти значним зростаннѐм кількості логопедичних пунктів,
дошкільних груп і закладів освіти длѐ дітей із порушеннѐми мовленнѐ, що,
відповідно, покладало на педагогічні ЗВО завданнѐ з ґрунтовної
професійної та наукової підготовки потрібної кількості спеціалістів
згаданого профіля, та розробки питань організації та наданнѐ
кваліфікованої корекційної допомоги дітѐм, і організаційної та науковометодичної допомоги цим закладам освіти. Тож, протѐгом
1981-1985 років, ѐк зазначаять Шеремет М. К., Потапенко О. М.,
дефектологічна наука досѐгла успіхів не тільки в розробці важливих
теоретичних питань спеціальної педагогіки, але й у підготовці
висококваліфікованих спеціалістів (Шеремет, Потапенко, 2009, с. 362-367).
Згідно з наказом Міністерства освіти Української РСР № 195 від 27
травнѐ 1983 року «Про педагогічну практику студентів дефектологічного
факультету Київського педагогічного інституту», Управліннѐ народної
освіти м. Киюва затвердило до 1 вереснѐ 1983 року базовими дошкільними
закладами дефектологічного факультету КДПІ імені О. М. Горького
дошкільні заклади спеціального призначеннѐ: длѐ дітей із порушеннѐми
опорно-рухового апарату – № 591, длѐ дітей із порушеннѐми інтелекту –
№ 561, 569, із порушеннѐми слуху – № 485, дошкільне відділеннѐ
спецшколи-інтернату длѐ глухих – № 6, з порушеннѐми мовленнѐ – № 323,
395, 576, 611 (ЦДАВОВ, Спр.9161, с. 157), що також мало вплив на розиток і
ѐкість наукових досліджень, адже відтоді експериментальні бази длѐ
досліджень та апробації отриманих даних були закріплені законодавчо.
Наказом № 261 від 6 липнѐ 1983 року було затверджено оновлену
структуру Науково-дослідного інституту психології, що віднині працявав у
складі дванадцѐти лабораторій, вклячаячи лабораторія спеціальної
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психології (керівник Стадненко Н. М.) (ЦДАВОВ, Спр. 9163, с. 35-36).
Силами колективу лабораторії спеціальної психології веласѐ науководослідна робота з питань діагностики й корекції пізнавальних процесів,
пропедевтика порушень особистісного розвитку дітей із порушеннѐми
різних нозологій.
Відповідно до наказу Міністерства освіти УРСР від 24 січнѐ 1985 року
№ 27 «Про удосконаленнѐ структури Науково-дослідного інституту
педагогіки», структуру Науково-дослідного інституту педагогіки Української
РСР було затверджено в складі 6 відділів та 26 лабораторій. Відділ
дефектології, що також увійшов до складу зазначеного НДІ, складавсѐ з
лабораторії «Олігофренопедагогіки» (завідувач Єременко І. Г.), лабораторії
«Сурдопедагогіки і логопедії» (завідувач Коберник Г. М.) та лабораторії
«Тифлопедагогіки» (завідувач Моргуліс І. С.) (ЦДАВОВ, Спр. 9236, с. 63-65).
Вищезгадані структурно-організаційні зміни, ѐких зазнав НДІ педагогіки,
були викликані, в тому числі, потребами основних напрѐмів реформи
загальноосвітньої та професійної школи.
8 квітнѐ 1985 року вийшов наказ Міністерства охорони здоров’ѐ
Української РСР № 465 року «Про заходи покращеннѐ логопедичної
допомоги хворим з порушеннѐми мовленнѐ», де було визначено
пріоритетні напрѐми розвитку спеціалізованої корекційної допомоги,
серед ѐких: розширеннѐ мережі логопедичних кабінетів, відділень
відновлявального лікуваннѐ в дитѐчих поліклініках, психоневрологічних
диспансерах, де надаваласѐ допомога особам з органічними та
функціональними порушеннѐми мовленнѐ на всіх вікових етапах розвитку.
Науково-теоретичне обґрунтуваннѐ корекційних методик лѐгало на НДІ
педагогіки, НДІ психології та ЗВО, де проводиласѐ наукова робота в галузі
логопедії та спеціальної освіти загалом, що знайшло відображеннѐ в
перспективних планах наукової роботи колективів зазначених установ.
Відповідно до наказу Міністерства освіти УРСР від 22 квітнѐ 1987 року
№ 118 «Про проведеннѐ педагогічних читань з дефектології на тему:
«Підвищеннѐ ефективності уроку, ѐк основної форми організації
навчально-виховного процесу», 25-26 вереснѐ в м. Луцьку пройшли
республіканські педагогічні читаннѐ із зазначеної теми. Науково-дослідний
інститут педагогіки, Науково-дослідний інститут психології, Київський
державний інститут імені О. М. Горького, Слов’ѐнський педагогічний
інститут, Республіканський навчально-методичний кабінет Міністерства
освіти УРСР виконували завданнѐ із забезпеченнѐ підготовки та
проведеннѐм педагогічних читань та науково-методичного керівництва
доповідѐми, ѐкі прозвучали (ЦДАВОВ, Спр. 9314, с. 108-110).
Згідно з наказом Міністерства освіти Української РСР від 16 жовтнѐ
1987 року № 306 «Про проведеннѐ республіканського семінару з питань
удосконаленнѐ корекційної та навчально-виховної роботи в логопедичних
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групах дошкільних закладів», що був внесений до річного плану роботи
Міністерства освіти Української РСР та мав на меті подальше
вдосконаленнѐ корекційної логопедичної роботи з дітьми з ТПМ, 23-25
листопада 1987 року в м. Киюві було проведено республіканський семінар
працівників дитѐчих будинків і дошкільних закладів длѐ дітей із
порушеннѐми мовленнѐ. Директори НДІ педагогіки та НДІ психології
Української РСР, ректор Київського державного педагогічного інституту
імені О. М. Горького забезпечили підготовку доповідей і виступів учасників
семінару, в ѐких були представлені результати індивідуальної та
колективної наукової роботи працівників вищезазначених інституцій, та
проведена їх апробаціѐ (ЦДАВОВ, Спр. 9319, с. 29-30).
Наукові пошуки вітчизнѐних учених у галузі логопедії та спеціальної
освіти загалом
наприкінці 1980-тих років характеризувалисѐ
спрѐмованістя на вивченнѐ проблем спеціальної дидактики й методик
навчаннѐ дітей із порушеннѐми психофізичного розвитку. А саме
інтенсифікаціѐ наукових досліджень була обумовлена збільшеннѐм
контингенту дітей та значним розширеннѐм мережі закладів спеціальної
освіти, ѐк шкільного, так і дошкільного рівнів, ѐкі слугували
експериментальними базами, що значно сприѐло поглиблення науковотеоретичного аналізу, обґрунтування змісту освіти, форм і методів
навчальної, виховної та корекційної роботи з дітьми з ТПМ та іншими
нозологіѐми на різних вікових етапах.
24 серпнѐ 1991 року на політичній карті світу, вже ѐк самостійна та
незалежна, з’ѐвиласѐ нова держава – Україна. Період переходу до новго
державного устроя характеризувавсѐ, ѐк звичайно, соціально-політичноя
нестабільністя, що призводило до погіршеннѐ економічного становища в
країні. Усе це, разом із нещодавноя масштабноя екологічноя
катастрофоя, напрѐму або дотично призвело до збільшеннѐ кількості дітей
із порушеннѐми психофізичного розвитку, що, у своя чергу, вимагало
підготовки достатньої кількості спеціальних педагогічних кадрів і, зокрема,
спеціалістів, ѐкі працяять із дітьми з порушеннѐми мовленнѐ; науковотеоретичного та методичного обґрунтуваннѐ навчального, виховного й
корекційного процесів. Однак, незважаячи на кризове економічне та
соціокультурне становище, наукові пошуки вчених не припинѐятьсѐ, а
продовжуять реформуватись, углибляватисѐ, розширяватисѐ та
підпорѐдковуятьсѐ вимогам сучасності.
Висновки. Наукова діѐльність вітчизнѐних учених у галузі спеціальної
освіти та логопедії зокрема в зазначений історичний період тісно
перепліталасѐ з тогочасними політичними та ідеологічними течіѐми. Вектори
наукової діѐльності в галузі логопедії, та в цілому спеціальної освіти,
реалізовувалисѐ керуячись суспільно обумовленими та актуальними на той
час законотворчими процесами, що відбувалисѐ в державі.
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Длѐ періоду 1970-1980-х рр. характерними були суттюві зміни у
структурі спеціальної школи, змісті навчаннѐ й вихованнѐ учнів, навчальнометодичному та нормативному забезпеченні цих процесів та установ. На
початку описуваного періоду спеціальні школи перейшли на нові навчальні
плани та програми, що забезпечувало тісніший зв’ѐзок школи з життѐм. З
метоя створеннѐ кращих можливостей длѐ підготовки учнів длѐ
самостійного життѐ було збільшено обсѐг загальноосвітніх і
загальнотрудових знань, практичних умінь і навичок.
У 1980-1991 рр. характерним було розширеннѐ кола наукової
проблематики вітчизнѐних учених у бік діѐгностики та корекції порушень
мовленнѐ в дітей дошкільного віку, що було обумовлено упорѐдкуваннѐм
існуячих та відкриттѐм нових дошкільних груп і закладів дошкільної освіти
в цілому длѐ дітей із ТПМ, що, безумовно, позначилосѐ на ѐкості наданнѐ
логопедичної допомоги зазначеному контингенту дітей та її науковотеоретичному обґрунтуванні.
Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми
керівництва науковоя діѐльністя в галузі спеціальної освіти та логопедії
зокрема державними органами влади Української РСР. Перспективи
подальших наукових розвідок вбачаюмо в подальшому вивченні й
узагальненні історичного досвіду та загальних тенденцій наукових пошуків
на ниві спеціальної освіти, в тому числі логопедії, в наступні вікові періоди,
що, вважаюмо, дасть змогу прогнозувати шлѐхи розвитку цього процесу та
сприѐтиме запобігання помилок в організації та реалізації наукової
діѐльності вітчизнѐних учених у зазначеній галузі науки. Темоя окремого
історико-педагогічного дослідженнѐ може стати ретельне вивченнѐ історії
розвитку теоретичних засад окремих галузей спеціальної освіти.
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of Ukraine (80s of XX Century). Collection of scientific works of Kamianets-Podilskyi
National Ogienko University. Series: Socio-pedagogical, 12, 362-367.)

РЕЗЮМЕ
Ковальчук Жанна. Обеспечение соответствиѐ научной деѐтельности
отечественных ученых в области специального образованиѐ директивам руководѐщих
органов УССР в 1970-1991-м годах.
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ и обобщение основных направлений
организации научной деѐтельности в области логопедии и специального
образованиѐ в целом на территории Украины в 1970-1991-х гг. и их соответствие
политике высших органов власти.
В статье определены векторы научной деѐтельности коллективов научных
заведений и высших учебных заведений в области специального образованиѐ и
логопедии в частности под влиѐнием государственной политики Украинской ССР в
течение определенного периода. Также отмечаетсѐ, что актуальным может быть
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дальнейшее изучение и обобщение исторического опыта развитиѐ теории
специального образованиѐ в последуящие исторические периоды.
Ключевые слова: специальное образование, развитие науки, научнаѐ
деѐтельность, Научно-исследовательские игституты, КДПИ имени О. М. Горького,
дети с нарушениѐми.

SUMMARY
Kovalchuk Zhanna. Ensurance of correspondence of scientific activity of national
scientists in the field of special education to the orders of leading organizations of the USSR
in 1970-1991’s.
The purpose of the article is to analyze and summarize the main directions of
organization of scientific activity in the field of speech therapy and special education in
general in the territory of Ukraine in the 1970-1991’s and their compliance with the policy of
the higher authorities of the Ukrainian SSR.
In order to solve this goal, theoretical methods of scientific search – analysis and
synthesis of the pedagogical, historical literature and archival sources on the studied problem
were used in the process of work. Using the historical-genetic method, we were able to
consistently reveal changes and cause and effect in the development of scientific activities in
the field of special education, including speech therapy in the specified scientific period;
description of the process under study in chronology and its qualitative analysis and
generalization, which were presented in the conclusions was possible using the diachronic
method of research.
The author analyzes archival documents that reflect important governmental
decisions on the provision of professional corrective assistance to children with disabilities of
psychophysical development and organization of scientific and methodological activities of
scientists in the relevant field. The vectors of scientific activity, conducted by the collectives of
scientific institutions and institutions of higher education in the field of special education and
speech therapy, in particular under the influence of state policy in the field of education and
science of the Ukrainian SSR during the defined historical period, are determined.
The article emphasizes that further study and generalization of the historical
experience and general tendencies of scientific searches in the field of special education in
the next periods may be relevant, which will allow to predict the ways of development of this
process and will help to prevent mistakes in the organization and realization of scientific
activity of national scientists in the specified field of science.
Key words: special education, development of science, scientific activity, research
institutes, Kyiv State Pedagogical Gorky Institute, children with disabilities.
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РОЗДІЛ IV. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
УДК 37.011.3:372.461
Вікторія Будянська
Харківський національний економічний університет
Імені Семена Кузнецѐ
ORCID ID 0000-0003-0621-4571
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Харківський національний университет внутрішніх справ
ORCID ID 0000-0001-9561-9292
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті доводитьсѐ актуальність проблеми формуваннѐ мовленнювої
культури студентів. Мета дослідженнѐ полѐгаю в обґрунтуванні педагогічних умов
формуваннѐ мовленнювої культури студентів у ЗВО. У процесі роботи над статтея
було використано теоретичні методи дослідженнѐ: порівнѐльно-зіставний та
понѐттюво-термінологічний аналіз; систематизації та узагальненнѐ. Узагальненнѐ
вивченої літератури з проблеми формуваннѐ мовленнювої культури особистості,
самостійна робота в цьому напрѐму дозволили визначити шлѐхи формуваннѐ
мовленнювої культури майбутніх фахівців: створеннѐ культурного мовленнювого
середовища; організації системної роботи з оволодіннѐ студентами упорѐдкованоя
сукупністя нормативних мовленнювих засобів; забезпеченнѐ постійного вправлѐннѐ
студентів у красномовстві.
Ключові слова: мовленнюва культура, педагогічні умови, культурне
мовленнюве середовище, нормативні мовленнюві засоби, красномовство.

Постановка проблеми. Нестабільна політична та економічна ситуаціѐ в
Україні зумовили загостреннѐ наѐвних проблем і сприѐла виникнення нових.
Одніюя з таких проблем ю економічна криза та шлѐхи виходу з неї. Розв’ѐзати
її можуть тільки добре підготовлені професіонали. Тому серед завдань
закладів вищої освіти важливим ю формуваннѐ особистості майбутнього
фахівцѐ, ѐкий буде ефективно діѐти в професійній сфері. У цьому контексті
актуалізуютьсѐ
питаннѐ
формуваннѐ
особистості,
ѐка
ю
конкурентоспроможноя на ринку праці, може самореалізовуватисѐ в
соціальному середовищі, ефективно діѐти в динамічному світі, успішно
вирішувати професійні проблеми. Усе це неможливо без уміннѐ майстерно
спілкуватисѐ та здійснявати співробітництво з різними професійними
категоріѐми. Спілкуваннѐ в професійній сфері вимагаю розвинених
мовленнювих умінь і навичок, зокрема вільного володіннѐ усноя та
писемноя мовоя, уміннѐ здійснявати різні види мовленнювої діѐльності,
зрозуміло й адекватно висловлявати власні думки. Тому проблема
формуваннѐ мовленнювої культури особистості ю актуальноя й потребую
подальшого вивченнѐ.
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Аналіз актуальних досліджень. На актуальність порушеної проблеми
вказую значна кількість проведених досліджень. Зокрема вченими
висвітлено такі аспекти суголосної проблематики: загальнотеоретичні
основи здійсненнѐ мовленнювого процесу (С. Вербещук, О. Гойхман,
І. Зимнѐ та інші), диференційні ознаки мови й мовленнѐ (М. Вашуленко,
О. Крсек, Л. Федоренко, Р. Чечет та інші); одиниці, види мовленнювої
діѐльності, етапи її здійсненнѐ (В. Глухов, О. Леонтьюв, В. Ковшиков,
Л. Щерба та інші); структура, зміст, ѐкісні ознаки мовленнювої культури
(Н. Дика, В. Пасинок, Т. Плещенко, Н. Федотова та інші), сутність
мовленнювого середовища та його роль у формуванні мовленнювої
культури особистості (А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, А. Левчук та інші).
Мета дослідження полѐгаю в обґрунтуванні педагогічних умов
формуваннѐ мовленнювої культури студентів у закладах вищої освіти.
Длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети визначено такі завдання
дослідження:
1) схаректеризувати понѐттѐ «мовленнюва культура»;
2) визначити педагогічні умови формуваннѐ мовленнювої культури в
закладах вищої освіти;
3) обґрунтувати доцільність створеннѐ цих умов длѐ ефективності
формуваннѐ мовленнювої культури студентів.
Методи дослідження. Розв’ѐзаннѐ визначених у статті завдань
проводилосѐ шлѐхом використаннѐ теоретичних методів дослідженнѐ:
порівнѐльно-зіставного аналізу – длѐ з’ѐсуваннѐ стану розробленості
порушеної проблеми, визначеннѐ теоретичних засад дослідженнѐ;
понѐттюво-термінологічного – длѐ конкретизації понѐттюво-категорійного
полѐ дослідженнѐ; систематизації та узагальненнѐ – длѐ визначеннѐ
результатів дослідженнѐ та формуляваннѐ висновків.
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, ефективність
формуваннѐ мовленнювої культури студентів у закладах вищої освіти
значно підвищитьсѐ за таких умов: створеннѐ культурного мовленнювого
середовища; організації системної роботи з оволодіннѐ студентами
упорѐдкованоя
сукупністя
нормативних
мовленнювих
засобів;
забезпеченнѐ постійного вправлѐннѐ студентів у красномовстві.
Мовленнюва культура ю важливоя складовоя культури особистості. Як
стверджуять учені (Є. Адамов, А. Багмут, В. Бадер, І. Блинов, I. Борисяк,
Л. Введенська, Г. Лабковська, О. Михайличенко, Г. Олійник. Л. Павлова,
Л. Скворцов, І. Стіліану, С. Христові та інші), культура мовленнѐ не тільки ю
ознакоя високої культури особистості, а й обумовлена останньоя. Як наслідок, чим більш культурноя ю лядина, тим більш культурним ю її мовленнѐ.
Відзначаячи важливу роль мовленнювої культури в житті кожної
лядини, Л. Введенська та Л. Павлова підкресляять, що «оволодіннѐ
мистецтвом спілкуваннѐ, мистецтвом слова, культуроя усного й
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письмового мовленнѐ» сьогодні необхідно длѐ кожної лядини незалежно
від того, «ѐким видом діѐльності вона займаютьсѐ чи буде займатисѐ»
(Введенскаѐ, 2003).
Слід також зауважити, що в науковій літературі використовуять два
близьких понѐттѐ: «культура мовленнѐ» й «мовленнюва культура». Деѐкі
автори у визначенні цих понѐть вказуять на певні відмінності. Так,
С. Вербещук уважаю, що значеннѐ понѐттѐ «мовленнюва культура» ю
ширшим, ніж понѐттѐ «культура мовленнѐ». Адже, на її думку, культура
мовленнѐ проѐвлѐютьсѐ в уміннѐх лядини правильно говорити (і писати),
добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети та ситуації
спілкуваннѐ. Отже, це система вимог до використаннѐ мови в мовленнювій
діѐльності. А мовленнюва культура охопляю не тільки нормативні
мовленнюві аспекти, але й особистісні, індивідуальні, загальнокультурні
властивості лядини, а також відбиваю її душевний стан та емоційні
переживаннѐ (Вербещук, 2016).
Водночас у процесі проведеннѐ дослідженнѐ з’ѐсовано, що більшість
учених (А. Богуш, С. Вербещук, Т. Плещенко, Н. Федотова, Р. Чечет та інші)
понѐттѐ «культура мовленнѐ» й «мовленнюва культура» сприймаять ѐк
еквіваленти. Стосовно зіставленнѐ вказаних понѐть у статті поділѐютьсѐ
точка зору саме цих науковців.
Ми погоджюуюмосѐ з А. Растюгаювоя, на думку ѐкої, мовленнюва
культура – це «уміннѐ адекватно й доречно практично користуватисѐ
мовоя в конкретних ситуаціѐх (висловлявати свої думки, бажаннѐ, наміри,
проханнѐ тощо), використовувати длѐ цього ѐк мовні, так і позамовні
(міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовленнѐ»
(Растюгаюва, 2010, с. 178).
Длѐ ефективного формуваннѐ мовленнювої культури студентів у
закладах вищої освіти важливо визначити й обґрунтувати відповідні
педагогічні умови. Як установлено, під педагогічними умовами науковці
розуміять зовнішні обставини, що забезпечуять істотний вплив на перебіг
педагогічного процесу, тіюя чи іншоя міроя свідомо сконструйованого
педагогом, та передбачаять досѐгненнѐ певного результату (М. Боритко);
певна обставина чи обстановка, ѐка впливаю (прискоряю чи гальмую) на
формуваннѐ та розвиток педагогічних ѐвищ, процесів, систем, ѐкостей
особистості (Л. Карпенко); особливості організації навчально-виховного
процесу, що детермінуять результати вихованнѐ, освіти та розвитку
особистості (Г. Голубова); обставини, ѐкі обумовляять певний напрѐм
розвитку педагогічного процесу; сукупність об’юктивних можливостей змісту,
форм, методів, прийомів, засобів педагогічної діѐльності (Є. Хриков); те, на тлі
чого здійсняютьсѐ діѐльність особистості (О. Аматьюва).
З урахуваннѐм різних точок зору можна дійти висновку, що під
педагогічними умовами розуміять деѐкі обставини, суб’юктивні й
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об’юктивні вимоги, передумови, реалізаціѐ ѐких сприѐю досѐгнення
поставлених цілей, зокрема ефективному формування мовленнювої
культури студентів (Мариківська, 2016).
Як з’ѐсовано в процесі проведеннѐ дослідженнѐ, багато вчених процес
вихованнѐ особистості, у тому числі процес формуваннѐ мовленнювої
культури особистості, пов’ѐзуять зі створеннѐм культурного мовленнювого
середовища, що оточую лядину, у ѐкому відбуваютьсѐ спілкуваннѐ. Уточнимо,
що кожний студент, з одного боку, взаюмодію з природним мовним
середовищем, вплив ѐкого на особистість маю стихійний, а тому
неоднозначний характер. З іншого боку, студенти певну частину часу
перебуваять у штучному (освітньому) мовленнювому середовищі ѐк
сукупності різних модельованих педагогом ситуацій спілкуваннѐ. Ці ситуації
маять мотивувати студентів до активної комунікативної діѐльності та
спонукати їх до правильного, оптимального використаннѐ різних вербальних
та невербальних засобів спілкуваннѐ. А тому саме таке штучне мовленнюве
середовище виступаю необхідноя передумовоя успішного формуваннѐ в
учнівської молоді мовленнювої культури.
Отже, длѐ успішного формуваннѐ в студентів ціюї культури в закладі
вищої освіти необхідно створити відповідне мовленнюве середовище.
Спілкуячись у межах такого середовища з іншими лядьми, студенти
зможуть усвідомлено сприймати гідні наслідуваннѐ зразки мовленнѐ
викладачів та інших студентів, оптимально використовувати різні
вербальні та невербальні засоби.
Як уважаю К. Крутій, длѐ позначеннѐ такого сприѐтливого длѐ
формуваннѐ мовленнювої культури особистості середовища правомірно
вживати термін «культурне мовленнюве середовище», під ѐким авторка
розумію «сукупність корисного особистого й колективного спільного
мовленнювого досвіду, що зберігаютьсѐ й передаютьсѐ з поколіннѐ в
поколіннѐ, а також речових структур і залежностей, шлѐхом ѐких реалізуютьсѐ
діѐльність і мовленнюва поведінка індивіда» (Крутій, 2009, с. 112).
Як наголошуютьсѐ в науковій літературі, одніюя з аксіом теорії
спілкуваннѐ ю нормативність мовленнѐ, що пов’ѐзана з необхідністя
дотриманнѐ в комунікативному процесі правил мовної поведінки, тобто
конкретних приписів, ѐкі визначаять, ѐк треба поводитисѐ в тій чи іншій
ситуації. Ці правила можна також сприймати ѐк інтеріоризовані засоби
соціального контроля спілкуваннѐ, що маять певну культурну визначеність
та відрізнѐятьсѐ етнокультурноя варіативністя поведінки. Отже,
нормативність мовленнѐ пов’ѐзана з необхідністя дотриманнѐ встановлених
правил ціюї поведінки та виражаютьсѐ насамперед у факті обов’ѐзкового
соціального контроля за перебігом та результатами комунікативного акту.
Важливу роль у забезпеченні нормативності мовленнѐ відіграять
також норми спілкуваннѐ, тобто принципи, ѐкі вважаять правильними
152

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

(допустимими) в межах тіюї чи іншої культури, що маять поділѐтисѐ всіма її
представниками. Ці норми містѐть колективну оцінку того, ѐким маю бути
поведінка носіѐ певної культури; колективну інтерпретація того, що
значить той чи інший варіант поведінки; індивідуальні реакції конкретної
лядини на поведінку, у тому числі й заборони на небажані (чи
недопустимі) її варіанти (Білецький, 1998, с. 83).
Науковці Е. Гофман, Т. А. ван Дейк та інші також відзначаять, що
комунікативні ситуації регламентуятьсѐ значноя кількістя різних правил
спілкуваннѐ, ѐких важливо дотримуватисѐ длѐ забезпеченнѐ успішності
взаюмодії. Учені відзначаять, що деѐкі правила можуть бути достатньо
жорсткими длѐ виконаннѐ, інші – мати форму рекомендацій, ѐкі
визначаять тільки найбільш бажаний варіант дій. Очевидно, що в другому
випадку формальні соціолінгвістичні правила позбавлені характеру чіткого
алгоритму, а замість цього набуваять характеру варіативності чи навіть
зручних (доцільних) поведінкових стратегій, що маять когнітивну природу.
Урахуваннѐ цих правил та стратегій допомагаю кожному промовця
значноя міроя підвищити ѐкість і неформального, і ділового спілкуваннѐ
(Дейк, 1989; Goffman, 1971).
Ураховуячи роль мовленнювих правил та поведінкових стратегій,
М. Кіскіна підсумовую, що правила мовної поведінки становлѐть значну
частину комунікативного досвіду кожної лядини. А тому їх слід сприймати
ѐк діювий фактор, ѐкий визначаю зміст та структуру мовної комунікації
(Кискина, 2009, с. 18).
Науковці Н. Лебедюва, М. Кіскіна та інші також наголошуять, що
сфероя реалізації сучасних мовленнювих норм і правил ю конкретні ситуації
спілкуваннѐ між лядьми. Ці ситуації автори сприймаять ѐк особливий тип,
зразок соціальної взаюмодії, що ю звичним длѐ членів певної культурної
спільноти. У своя чергу, зазначені норми та правила класифікуятьсѐ
дослідницѐми ѐк фактори успішності ситуації спілкуваннѐ. А тому вони
пропонуять обов’ѐзково враховувати їх лядині порѐд із такими важливими
аспектами комунікації, ѐк: визначені цілі взаюмодії, ролі, репертуари
учасників комунікативного процесу, наслідки обраних варіантів поведінки чи
концепцій (уѐвленнѐ про себе та інших), характеристика мовленнювого
середовища, особливості мови й мовленнѐ промовцѐ, існуячі бар’юри
спілкуваннѐ та можливості їх подоланнѐ (Кіскіна, 2009; Лебедюва, 1999).
Отже, основними теоретичними засадами процесу формуваннѐ
мовленнювої культури студентів виступаю необхідність осмисленнѐ ними
основних мовних норм та мовленнювих правил, засвоюннѐ знань про
функціональні стилі літературного мовленнѐ, усвідомленнѐ взаюмозв’ѐзків
усіх складових системи мови, структури мовленнѐ та невербальних
структур. Очевидно, що результативність зазначеного процесу значноя
міроя залежить від активності самих студентів, ѐкі маять прикладати
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інтенсивні зусиллѐ длѐ засвоюннѐ впорѐдкованої сукупності нормативних
мовленнювих засобів (Мариківська, 2016).
Викладачам важливо забезпечити максимально ефективний вплив
на процес засвоюннѐ теоретичних основ мовленнювої культури студентів.
Одним з ефективних шлѐхів вирішеннѐ ціюї проблеми ю забезпеченнѐ
опануваннѐ ними нормативних мовленнювих засобів, вироблених
практикоя лядського спілкуваннѐ.
М. Пентиляк уважаю, що длѐ розвитку й удосконаленнѐ мовленнювої
культури учнів слід підбирати сукупність вправ і завдань різних видів:
фонетичних, лексичних, граматичних, стилістичних. Так, вправи та завданнѐ з
першої визначеної групи містѐть вправи, що передбачаять виразне читаннѐ
та аудіяваннѐ текстів різних стилів, типів і жанрів мовленнѐ, вправи на
правильне наголошеннѐ слів, інтонуваннѐ висловлявань, дотриманнѐ норм
милозвучності мови, добір фонетичних варіантів та складаннѐ з ними речень,
редагуваннѐ текстів відповідно до евфонічності їх звучаннѐ, аналіз чергуваннѐ
голосних і приголосних звуків. Прикладом подібного завданнѐ може бути:
прочитати текст, проаналізувати інтонаційну особливість речень;
охарактеризувати стилістичні особливості мовних одиниць; визначити стиль,
тип і жанр мовленнѐ.
Як нагадую авторка, длѐ красивого, доречного та правильного
формуляваннѐ думок і висловлявань лядина маю постійно збагачувати свій
активний словниковий запас, що ю одніюя з важливих передумов
результативного опануваннѐ мовленнювої культури. Багатий словниковий
запас ю також важливим фактором успішної мовленнювої комунікації. А тому
М. Пентиляк чільне місце в системі мовленнювих вправ відводить лексичним
вправам і завданнѐм. До ціюї групи належать завданнѐ та вправи, спрѐмовані
на з’ѐсуваннѐ семантики слова, його основних ознак, ознайомленнѐ зі
словниковим складом української мови, сфероя вживаннѐ різних лексичних
шарів (наприклад, такого типу: користуячись тлумачним словником рідної
мови, з’ѐсуйте, ѐкі значеннѐ маять запропоновані слова…).
Третѐ визначена група містить граматичні вправи та завданнѐ. До них
належать, наприклад, такі завданнѐ: аналіз стилістичних особливостей
словотвору; доцільне використаннѐ в тексті різних словотворчих засобів,
частин мови, граматичних синонімів; виправленнѐ стилістичних помилок
граматичного характеру; конструяваннѐ речень і текстів різних стилів,
типів і жанрів; визначеннѐ функцій спілкуваннѐ, мовленнювої ситуації
перед створеннѐм висловлявань; відповідний вибір синтаксичної
конструкції, синонімічні заміни різних синтаксичних одиниць, редагуваннѐ
речень щодо стилістичного оформленнѐ, взаюмозаміна синтаксичних
конструкцій і встановленнѐ їх стилістичної специфіки, зіставленнѐ текстів
різних стилів у зв’ѐзку із синтаксичноя стилістикоя.
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Стилістичні вправи насамперед передбачаять аналіз текстів різних
стилів, типів і жанрів мовленнѐ та конструяваннѐ текстів відповідної
стилістичної спрѐмованості залежно від ситуації спілкуваннѐ; аналіз
стилістичних значень, відтінків і функцій слів; редагуваннѐ текстів з боку їх
стилістичного оформленнѐ; стилістичний експеримент; стилістичні
завданнѐ творчого характеру тощо. За словами М. Пентиляк, таку роботу
слід проводити на базі стилістично диференційованих текстів, порівняячи
стилістичне значеннѐ мовних категорій у різних стилѐх та засвояячи
значеннѐ стилістичних понѐть через зіставленнѐ лінгвістичного тлумаченнѐ
їх сутності зі стилістичним тлумаченнѐм.
На думку дослідниці, існуять також різні види інтегрованих вправ.
Так, лексико-граматичні вправи використовуять длѐ засвоюннѐ та
закріпленнѐ знань із граматики й повтореннѐ теоретичних відомостей з
лексики, збагаченнѐ словника, розвитку мовленнѐ учнів. Лексикостилістичні вправи передбачаять виробленнѐ в учнів навичок правильно
користуватисѐ словом у певному стилі мовленнѐ, аналіз і усуненнѐ
лексико-стилістичних помилок. Доречним також ю поюднаннѐ вивченнѐ
лексико-семантичної структури мови з аналізом стилістичних можливостей
цих мовних одиниць і з подальшим введеннѐм їх у власні висловляваннѐ.
Прикладом таких вправ може бути аналіз у тексті синонімів та антонімів,
складаннѐ речень із такими мовними одиницѐми (Пентиляк, 2005).
Як зазначено в науковій літературі, позааудиторна робота з учнѐми
порівнѐно з аудиторноя маю більш нерегламентований характер, оскільки
вона жорстко не обмежена часовими, організаційними та змістовими
вимогами. А тому в процесі її здійсненнѐ викладач може керуватисѐ
насамперед суспільноя потребоя у формуванні мовленнювої культури
студентів та індивідуальними потребами, інтересами самих студентів. Крім
того, важливо відзначити, що в позааудиторній діѐльності провідну роль
виконуять самі студенти, що створяю позитивні передумови длѐ найбільш
повного виѐвленнѐ ними засвоюних мовленнювих знань та вмінь,
самостійності, ініціативності, а також творчого мисленнѐ (Мариківська, 2016).
Л. Кондрашова також звертаю увагу на те, що в позааудиторній
діѐльності можна застосовувати більш широкий арсенал методів, форм,
технологій навчаннѐ й вихованнѐ учнівської молоді, створяячи сприѐтливі
передумови длѐ активізації самостійної роботи учнів, залучати їх до
розв’ѐзаннѐ різних проблемних ситуацій, що сприѐять вирішення
поставлених педагогічних завдань, активізуять розвиток в особистості
соціально значущих умінь, особистісних ѐкостей шлѐхом залученнѐ до
різних видів практичної діѐльності (Кондрашова, 1988, с. 13).
На важливу роль позааудиторної діѐльності в процесі формуваннѐ
мовної особистості вказуять різні автори. Така діѐльність сприѐю розвитку
мовленнювих умінь та творчого мисленнѐ.
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Слід також зазначити, що система позааудиторної діѐльності містить
різні її види. Зокрема найбільший педагогічний ефект щодо формуваннѐ
мовленнювої культури особистості спостерігаять у разі, коли простежуютьсѐ
тісний взаюмозв’ѐзок між «суто» виховноя позааудиторноя діѐльністя
творчого характеру та іншими її видами: навчальноя, навчальнодослідницькоя й науково-дослідницькоя (Петриченко, 2007, с. 74).
Отже, формуваннѐ мовленнювої культури студентів маю передбачати
залученнѐ їх до різних видів діѐльності з метоя забезпеченнѐ осмисленнѐ
ними основних мовних норм та мовленнювих правил, засвоюннѐ знань про
функціональні стилі літературного мовленнѐ, усвідомленнѐ взаюмозв’ѐзків
усіх складових системи мови, структури мовленнѐ та невербальних структур.
Досконале володіннѐ лядиноя словом, практичну здатність
говорити красиво, логічно, переконливо, уміннѐ однаково добре
вимовлѐти підготовлений текст та імпровізувати з давніх часів пов’ѐзуять з
такоя властивістя лядини, ѐк красномовність (походить від слів
«червоний» і «мова»). Як відомо, деѐкі ляди маять природний
ораторський талант та харизму. Однак у більшості випадків особистість маю
цілеспрѐмовано оволодівати мистецтвом мовленнѐ.
Одним зі шлѐхів формуваннѐ красномовності студентів ю
використаннѐ мовленнювих ситуацій. Під мовленнювими ситуаціѐми
розуміютьсѐ сукупність спеціально створених зовнішніх обставин, що
спонукаять студентів до спілкуваннѐ та створяять певні відносини між
ними. Такі ситуації даять студентам можливість на практиці відпрацявати
дотриманнѐ загальноприйнѐтих норм комунікативної поведінки та
побудови мовленнювого процесу.
При цьому важливими вимогами до використаннѐ таких ситуацій у
педагогічній взаюмодії ю врахуваннѐ психологічних особливостей студентів та
їхніх зацікавлень, окресленнѐ складових мовленнювих дій і операцій,
застосуваннѐ елементів інтерактивних методів та інноваційних засобів
навчаннѐ, що забезпечуять активне засвоюннѐ матеріалу й розвиток
мовленнювої культури кожної особистості (Бабич, 1990). Слід також
відзначити, що мовленнюві ситуації можна створявати різними способами: за
допомогоя тексту й допоміжних запитань; наочно (з використаннѐм картин,
малянків, схем); описово (на основі аналогії) тощо (Гладіліна, 2009, с. 115).
Ефективним засобом формуваннѐ красномовності студентів ю
виконаннѐ ними спеціальних мовленнювих вправ та завдань.
Фахівці висловляять різні поради щодо відбору цих вправ.
Деѐкі дослідники вважаять, що, важливоя особливістя процесу
використаннѐ комунікативних вправ та завдань ю застосуваннѐ наукового
дискурсу певного типу та жанру. Як уточняять у науковій літературі,
дискурс – це текст, у ѐкому відбиваютьсѐ ставленнѐ комуніканта до
повідомленнѐ, урахуваннѐ адресата мовленнѐ, мовного оточеннѐ, умов
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спілкуваннѐ тощо. Причому науковий дискурс становить словесне
зображеннѐ, що спрѐмоване на вирішеннѐ певної проблеми.
Дослідники також підкресляять, що длѐ мовленнювого розвитку
студентів велике значеннѐ маю система таких завдань, ѐкі б забезпечували
пізнаннѐ процесів, що відбуваятьсѐ в мовленні, виробленнѐ усвідомлених
мовленнювих навичок та сприѐли розвитку мовленнювої культури загалом.
Слід зазначити, що значний вплив на розвиток красномовності
студентів маю також проведеннѐ різноманітних виховних заходів, ѐкі
вимагаять від кожного учасника демонстрації мовленнювих знань та вмінь.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Узагальненнѐ вивченої літератури з проблеми формуваннѐ мовленнювої
культури особистості, самостійна робота в цьому напрѐмі дозволили
визначити шлѐхи формуваннѐ мовленнювої культури майбутніх фахівців.
Такими шлѐхами ю створеннѐ культурного мовленнювого середовища;
організаціѐ системної роботи з оволодіннѐ студентами упорѐдкованоя
сукупністя нормативних мовленнювих засобів; забезпеченнѐ постійного
вправлѐннѐ студентів у красномовстві.
Перспективами подальших наукових розвідок вважаюмо пошук,
визначеннѐ й обґрунтуваннѐ інших шлѐхів формуваннѐ мовленнювої
культури студентів.
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РЕЗЮМЕ
Будянская Виктория, Марыкивская Галина. Пути формированиѐ речевой
культуры в высших учебных заведениѐх.
В статье доказываетсѐ актуальность проблемы формированиѐ речевой
культуры студентов, а также проблемы определениѐ путей формированиѐ этой
культуры в ВУЗе. Цель исследованиѐ состоит в обосновании педагогических условий
формированиѐ речевой культуры студентов в ВУЗе. В процессе работы над статьей
были использованы теоретические методы исследованиѐ: сравнительносопоставительный и понѐтийно-терминологический анализ; систематизации и
обобщениѐ. Обобщение изученной литературы по проблеме формированиѐ речевой
культуры личности, самостоѐтельнаѐ работа в этом направлении позволили
определить пути формированиѐ речевой культуры будущих специалистов: создание
культурной речевой среды; организации системной работы по овладения
студентами упорѐдоченной совокупностья нормативных речевых средств,
обеспечениѐ постоѐнного упражнениѐ в красноречии. Перспективами дальнейших
научных разведок считаем поиск, определение и обоснование других путей
формированиѐ речевой культуры студентов.
Ключевые слова: речеваѐ культура, педагогические условиѐ, культурнаѐ
речеваѐ среда, нормативные речевые средства, красноречие.

SUMMARY
Budianska Viktoriia, Marykivska Halyna. Ways of formation of speech culture in
higher education institutions.
The article deals with urgency of the problem of forming students’ speech culture, as well
as the problem of determining the ways of forming this culture in higher education institutions.
The purpose of the study is to substantiate the pedagogical conditions for the formation of
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students’ speech culture in higher education institutions. The tasks defined in the article were
solved by using theoretical methods of research: comparative analysis – to find out the state of
elaboration of the problem, to determine the theoretical foundations of the research, to
systematize and generalize the views of scientists; conceptual-terminological – for specification
of conceptual-categorical field of research; systematization and generalization – to determine
the results of the study and formulate conclusions.
Generalization of the studied literature on the problem of formation of speech culture of
the personality, independent work in this direction allowed to determine the ways (conditions) of
formation of speech culture of future specialists – some circumstances, subjective and objective
requirements, prerequisites, realization of which contributes to the achievement of the set goals.
They include: creating a cultural language environment in which whilst communicating with
other people, students will be able to consciously perceive worthy imitations of speech patterns
of teachers and other students, optimally use various verbal and non-verbal means; organization
of systematic work on mastering students with an orderly set of normative speech means, which
is connected with the necessity of observing the rules of linguistic behavior in the communicative
process, i.e. specific prescriptions that determine how to behave in a given situation; ensuring the
constant management of students in eloquence – a perfect command of a person, a practical
ability to speak beautifully, logically, convincingly, able to pronounce the prepared text equally
and improvise.
Prospects for further scientific exploration include search, definition and justification
of other ways of forming the students’ speech culture.
Key words: speech culture, pedagogical conditions, cultural speech environment,
normative speech means, eloquence.
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
У статті актуалізовано необхідність удосконаленнѐ працеохоронної
підготовки майбутніх учителів у контексті сучасної освітньо-соціальної дійсності.
На основі аналізу й синтезу відповідних літературних джерел проведено оглѐд
сучасних інноваційних педагогічних технологій. Виѐвлено відсутність юдиної
загальновизнаної їх класифікації та лише фрагментарні спроби застосуваннѐ в
працеохоронній підготовці студентів педагогічних спеціальностей. Показано
можливості та наголошено на ефективності застосуваннѐ інноваційних
педагогічних професійно-оріюнтованих технологій під час викладаннѐ дисципліни
«Охорона праці в галузі». Зазначено про подальші перспективи розробки означеної
проблеми в силу існуваннѐ неописаних і поѐви нових технологій.
Ключові слова: студенти, заклад вищої освіти, працеохоронна підготовка,
інноваційні педагогічні технології.

Постановка проблеми. Прикрим ѐвищем сьогоденнѐ ю стрімке
погіршеннѐ здоров’ѐ підростаячого поколіннѐ за період навчаннѐ в школі
(Щорічна …, 2017). Разом із тим, стрімко погіршуютьсѐ і здоров’ѐ шкільних
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педагогів (Зоріна, 2013) ѐк безпосередніх організаторів освітнього процесу,
що, знову ж-таки, негативно відбиваютьсѐ на здоров’ї школѐрів.
На тлі несприѐтливих екологічних, соціально-економічних і політичних
умов дана обставина з розрѐду педагогічних чи медичних переходить у
розрѐд стратегічних, оскільки від її вирішеннѐ залежить майбутню нації.
Не дивлѐчись на те, що в Конституції України життѐ лядини та її
здоров’ѐ проголошено найбільшоя суспільноя цінністя, а в провідних
освітѐнських документах (Закони України «Про освіту», «Про загальну
середня освіту», «Про охорону дитинства», Державна Національна
програма «Освіта» (Україна XXI ст.), програма «Діти України», Національна
програма вихованнѐ дітей та учнівської молоді в Україні, Концепціѐ
«Здоров’ѐ через освіту», Концепціѐ формуваннѐ позитивної мотивації на
здоровий спосіб життѐ, Концепціѐ неперервної валеологічної освіти,
Національна доктрина розвитку освіти України та ін.) наголошуютьсѐ на
необхідності збереженнѐ життѐ, здоров’ѐ та працездатності учнів під час
освітнього процесу, на практиці вчителі часто виѐвлѐятьсѐ неготовими до
реалізації даних законодавчо-правових положень, що відображаять
основну працеохоронну мету в галузі освіти. Це закономірним чином
пов’ѐзано з недостатньо сформованоя в системі вищої педагогічної освіти
(ѐк, до речі, й потім недостатньо вдосконаленоя в системі післѐдипломної
педагогічної освіти) їх фаховоя працеохоронноя компетентністя.
У контексті пошуку першопричин даної проблеми попередньо нами
було виѐвлено, що маять місце недостатнѐ кількість відповідної літератури та
недостатнѐ ѐкість наѐвної, відсутність практичного досвіду роботи в школі у
викладачів, ѐкі, будучи в переважній більшості фахівцѐми з технічних
дисциплін, і, викладаячи «Охорону праці в галузі» длѐ студентів педагогічних
спеціальностей,
ю
необізнаними
зі
шкільноя
специфікоя,
недиференційований характер навчаннѐ та перевірки знань викладачів
«Охорони праці в галузі» у Держгірпромнаглѐді (Глінчук, 2014). Однак, порѐд
із цим, існую й інша вагома причина – неефективність методичної системи
формуваннѐ працеохоронної компетентності майбутніх учителів, зумовлена,
зокрема, відсутністя або неповним використаннѐм потенціалу інноваційних
технологій, ефективність ѐких на сьогодні ю загальновизнаноя. Дана
проблема неабиѐк актуалізуютьсѐ у зв’ѐзку зі зменшеннѐм аудиторного
навантаженнѐ, переходом від знаннювої до компетентнісної парадигми,
оріюнтаціюя вітчизнѐної системи освіти на ювропейський простір.
Аналіз актуальних досліджень. Провідні вітчизнѐні й зарубіжні вчені
(В. Гузююв, В. Журавльов, В. Завгѐзинський, І. Лернер, П. Підкасистий,
І. Підласий, Г. Селевко, М. Скаткін, R. Adam, L. Darling-Hammond,
A. Lieberman, S. Lindblom-Ylanne, M. Naish та ін.) обстояять необхідність
застосуваннѐ у вищій школі технологій, ѐкі сприѐять підвищення мотивації
студентів до оволодіннѐ навчальним матеріалом, стимуляять їх
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пізнавальну активність, дозволѐять не лише накопичувати систему знань,
але й виѐвлѐти власну творчість, що виступаю умовоя підвищеннѐ
продуктивності освіти й забезпеченнѐ підготовки фахівців, здатних до
постійного професійного саморозвитку, до обґрунтованого розв’ѐзаннѐ
завдань, ѐкі виникатимуть у сфері професійної діѐльності. Такі технології
називаять інноваційними, новітніми, креативними.
М. Клѐп називаю інноваційну спрѐмованість системи вищої освіти
одним зі стратегічних пріоритетів України (Клѐп, 2015), а О. Гавриляк
вважаю, що саме інноваційні технології дозволѐять реалізувати
альтернативний зв’ѐзок між викладаннѐм і навчаннѐм та забезпечуять
результат навчаннѐ (Гавриляк, 2015).
Проте, юдиної та однозначної класифікації даних технологій на
сьогоднішній день не існую. Найбільш відомими серед них ю інтерактивні
(І. Підласий, Л. Піроженко, D.W. Johnson, R. Johnson та ін.), проектні
(К. Баханов, В. Гузююв, О. Пюхота та ін.), ігрові (Д. Ельконін, В. Коваленко,
П. Підкасистий та ін.), інтегральні (В. Гузююв та ін.), проблемні (І. Лернер,
М. Мамутов, М. Скаткін та ін.), інформаційні (Є. Машбиць) технології,
технології модульно-блочного навчаннѐ (В. Гузююв, Г. Лювітас та ін.),
розвивального навчаннѐ (В. Давидов, Д. Ельконін та ін.), особистісно
зоріюнтованого навчаннѐ (С. Подмазін, О. Савченко та ін.), групового
навчаннѐ (В. Дѐченко, Г. Селевко та ін.), дослідницького навчаннѐ
(В. Бухвалова, М. Кларін, О. Пюхота та ін.), інтенсифікації навчаннѐ на основі
опорних схем і знакових елементів (В. Шаталов, Г. Селевко та ін.).
Однак, навіть розуміячи їхня сутність, багатьом викладачам
«Охорони праці в галузі» педагогічних закладів вищої освіти доволі важко
адаптувати їх до вивченнѐ даної дисципліни. Хоча, перші кроки в цьому
напрѐмі безперечно зроблено.
Так, В. Кошкін зазначаю, що традиційні підходи до формуваннѐ
працеохоронної культури майбутніх учителів не відповідаять сучасним
вимогам не лише тому, що не викликаять належної уваги до предмету,
але й не відповідаять компетентнісному підходу. Автором здійснена
спроба розробки застосуваннѐ інноваційних технологій формуваннѐ
працеохоронної культури майбутніх педагогів, однак вони, на наш поглѐд,
маять дещо спрощений ѐк длѐ вищої школи характер (віршовані рѐдки
«ѐкщо мокрий, не бери провід електричний…», пошук 5 відмінностей, ѐкі
стосуятьсѐ порушень норм охорони праці, на малянку чи фото, імітаціѐ
відірваної кінцівки чи попаданнѐ стружки до ока тощо) і за змістом
стосуятьсѐ промислово-технічної сфери, адже не враховуять ні
особливостей взаюмодій у системі «лядина-лядина», ні специфіки
охорони праці в галузі освіти, ні посадових обов’ѐзків учителів (Кошкін).
Г. Кривошеюва наголошую на ефективності використаннѐ ігрових, проблемних і проектних технологій у процесі підготовки майбутніх педагогів до
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професійного довголіттѐ під час вивченнѐ циклу дисциплін, куди входить і
«Охорона праці в галузі». Однак дослідницѐ, наводѐчи приклади використаннѐ даних технологій, не уточняю ѐкі їх елементи на ѐкій дисципліні використовуятьсѐ, а за змістом вони маять загальний характер (Кривошеюва, 2014).
О. Тимощуком
експериментально
доведено
ефективність
використаннѐ проблемних та інформаційних технологій у навчанні
охорони праці майбутніх учителів технологій (Тимощук, 2016).
В. Рацслав та С. Боровськаѐ наголошуять на ефективності застосуваннѐ
інформаційних технологій під час організації дистанційного навчаннѐ з
дисципліни «Охорона праці в галузі» (Рацслав, Боровськаѐ, 2015).
Такий стан речей підкресляю актуальність проблеми використаннѐ
новітніх технологій у формуванні фахової працеохоронної компетентності
майбутніх учителів, але, разом із тим, свідчить і про її недостатня теоретикометодичну розробку, оскільки виѐвлені наѐвні результати маять
фрагментарний характер.
Мета статті – провести оглѐд основних інноваційних технологій і
показати можливості їх професійно-оріюнтованого застосуваннѐ у
формуванні фахової працеохоронної компетентності майбутніх учителів.
Методи дослідження – аналіз та синтез літератури, спостереженнѐ.
Виклад основного матеріалу. Спектр застосуваннѐ інноваційних
технологій ю широким і багатовекторним, однак, зважаячи на кількість
годин, відведених на вивченнѐ студентами «Охорони праці в галузі»,
покажемо основні можливі шлѐхи їх застосуваннѐ.
Інтерактивні технології ґрунтуятьсѐ на ідеѐх співробітництва,
взаюмонавчаннѐ, колективного висловленнѐ ідей. Їх цінність обумовлена
тим, що майбутні педагоги навчаятьсѐ діѐти колективно, а не одноосібно –
так ѐк буде необхідно надалі в шкільному освітньому середовищі.
До найбільш відомих методів належать «Мозковий штурм»,
«Килимок ідей», «Карусель» та ін. Прийомами інтерактивного навчаннѐ ю
запитаннѐ, завданнѐ, короткі історії, цитати тощо.
Приклад 1. Навести перелік питань, ѐкі доречно вклячити до інструктажу учнів перед канікулами, щоб охопити весь спектр можливих небезпек.
Приклад 2. Розробити рекомендації длѐ вчителів щодо попередженнѐ
учнівського травматизму в шкільному освітньому середовищі.
Приклад 3. Зробити висновки з висвітлених у засобах масової
інформації випадків, що мали резонанс у суспільстві: звільненнѐ жінокучителів післѐ участі в телепрограмах «Шанс» та «Мінѐя жінку»»;
фотографуваннѐ батьками доньки дошкільного віку з листѐм борщівника
Сосновського (викликаю опіки, що проѐвлѐятьсѐ через деѐкий час) та
звинуваченнѐ вихователів дошкільного закладу в недоглѐді за їхньоя
дитиноя; конфлікт учительки з донькоя сільського голови, ѐка розпивала
пиво під час уроку та звільненнѐ через це директора школи.
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Приклад 4. Представити панораму ідей щодо того, ѐк можна
зекономити на заміні дерев’ѐних вікон на металопластикові в освітньому
закладі. Проаналізувати ці ідеї з точки зору охорони праці та
сформулявати висновки.
Метоя застосуваннѐ проектних технологій ю здобуттѐ нових знань у
результаті самостійної діѐльності, що вже саме по собі ю цінним длѐ
майбутнього педагога, оскільки сьогоденнѐ потребую здатності до
фахового вдосконаленнѐ протѐгом усіюї професійної діѐльності, основоя
чого й виступаю самостійна працѐ.
Виділѐять такі основні види проюктів: дослідницькі, творчі, ігрові,
інформаційні, практично-оріюнтовані, змішані. Проюктна діѐльність
складаютьсѐ з таких основних етапів: визначеннѐ, усвідомленнѐ й розподіл
завдань, вибір раціональних способів дій, реалізаціѐ діѐльності (з
контролем і корекціюя), перевірка (за потреби й корекціѐ) результатів і
підбиттѐ підсумків, представленнѐ (захист) проюкту, аналіз проюкту.
Приклад 1. На основі аналізу змісту педагогічних видань за останні 2–
3 (можна більше) роки проаналізувати наѐвність публікацій і
працеохоронну тематику та сформулявати відповідні висновки.
Приклад 2. Сформулявати наукову проблему з охорони праці в галузі
освіти за темоя магістерської роботи та розробити науковий апарат її
дослідженнѐ.
Приклад 3. Розробити й виготовити настільну гру длѐ учнів
молодшого шкільного віку на працеохоронну тематику.
Приклад 4. Виготовити стіннівку до Днѐ охорони праці.
Ігрові технології використовуятьсѐ длѐ виконаннѐ певних завдань
чи програваннѐ професійних ролей в умовах штучно-імітованого
середовища. За видами ігри поділѐятьсѐ на навчальні, тренувальні,
узагальняячі,
пізнавальні,
виховні,
розвиваячі,
репродуктивні,
продуктивні, творчі. Компонентами навчальної гри ю: ігрова стратегіѐ,
правила гри, дидактичні завданнѐ, обладнаннѐ (за потреби), результат.
Приклад 1. Гра «Укладаннѐ розділу «Охорона праці» колективного
договору (угоди)». Рольові особи: адміністраціѐ, профком, експерти.
Приклад 2. Гра «Навчаннѐ та перевірка знань з охорони праці в закладі
освіти». Рольові особи: екзаменатори, особи, ѐкі здаять іспит, експерти.
Приклад 3. Гра «Тематичні батьківські збори з профілактики
учнівського травматизму». Рольові особи: класний керівник, психолог,
батьки травмованого учнѐ, батьки учнѐ, ѐкий заподіѐв травму
однокласнику, батьки інших учнів класу.
Інтегральні педагогічні технології – це моделі навчаннѐ, ѐкі базуятьсѐ
на виѐвленні в різних навчальних дисциплінах однотипних елементів
(проблем, особливостей, закономірностей, методів тощо). Дані технології
органічно вписуятьсѐ в процес викладаннѐ охорони праці в галузі, оскільки
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сама охорона праці ю не самостійноя наукоя, а системоя знань. Попередні
знаннѐ, що стосуятьсѐ механізмів збереженнѐ життѐ, здоров’ѐ та
працездатності учнів і вчителів під час освітнього процесу, студенти
педагогічних спеціальностей отримуять під час вивченнѐ різноманітних
дисциплін (безпека життюдіѐльності, основи охорони праці, теоріѐ та
методика навчаннѐ, школознавство, основи медичних знань та ін.), проте,
вони не завжди здатні позиціонувати їх із точки зору охорони праці. Тому, ця
здатність, на наш поглѐд, логічно формувати під час вивченнѐ охорони праці в
галузі й інтегральні технології при цьому відіграять важливу роль.
Приклад 1. Вказати небезпечні чинники природного походженнѐ,
впливу ѐких можна зазнати під час організації екскурсії школѐрів та
навести способи наданнѐ першої невідкладної допомоги.
Приклад 2. Згідно зі статистичними даними найбільш
травмонебезпечним ю вік 6–11 років. Поѐснити, ѐкими віковими
особливостѐми це зумовлено.
Приклад 3. Вказати шлѐхи запобіганнѐ стресам в учнів у різних видах
діѐльності: пізнавальній, комунікативній, ігровій, художньо-естетичній,
трудовій.
Проблемні технології передбачаять здобуттѐ нових знань і способів
діѐльності на основі вирішеннѐ створених проблемних ситуації. Найчастіше
такими ситуаціѐми виступаять ситуації конфлікту, несподіванки,
невідповідності, невизначеності, вибору, пропозиції. Вирішеннѐ проблемної
ситуації ділитьсѐ на такі етапи: усвідомленнѐ проблеми, суперечності,
формуваннѐ гіпотези, доведеннѐ гіпотези, формуляваннѐ висновків.
Приклад 1. Учителя, ѐкий відмовивсѐ брати участь у переписі
населеннѐ, до ѐкого залучили педагогів, адміністраціѐ школи погрожую
звільненнѐм. Чи правомірні дії вчителѐ, адміністрації? Обґрунтувати.
Приклад 2. Згідно зі статистичними даними, вчителі очоляять
десѐтку «свідомих алкоголіків» – лядей, ѐкі усвідомляять пагубність
звички і бажаять від неї позбавитисѐ. З чим це може бути пов’ѐзано? Як
уникнути такої участі в майбутній педагогічній діѐльності?
Приклад 3. Післѐ заміни в класі дерев’ѐних вікон на
металопластикові в приміщенні з’ѐвиласѐ пліснѐва. З чим це може бути
пов’ѐзано? Чи можна там проводити занѐттѐ? Який вихід із ціюї ситуації?
Інформаційні технології передбачаять застосуваннѐ в освітньому
процесі технічних інформаційних засобів з метоя оптимізації чи
інтенсифікації навчаннѐ.
Власний досвід використаннѐ інформаційних технологій під час
викладаннѐ «Охорони праці в галузі» доводить ефективність їх
застосуваннѐ в процесі ознайомленнѐ із законодавчо-нормативними
базами з охорони праці; комп’ятерного тестуваннѐ студентів;
використаннѐ презентацій, відео, аудіо на працеохоронну тематику;
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розміщеннѐ навчальних матеріалів з охорони праці в галузі на сайті
університету чи персональному сайті викладача, в тому числі, й під час
організації дистанційного навчаннѐ; використаннѐ методу «веб-квест»,
коли навчальна проблема розв’ѐзуютьсѐ за допомогоя Інтернету.
Технології модульно-блочного навчаннѐ передбачаять, що
мінімальноя одиницея ю не занѐттѐ, а цикл занѐть – модуль. Це повністя
кореляю з нинішньоя системоя організації освітнього процесу у вищій
школі. На наш поглѐд, доречним буде такий розподіл навчального
матеріалу на змістові модулі.
Змістовий модуль 1. Міжнародні норми та законодавство України в
галузі охорони праці.
Змістовий модуль 2. Система управліннѐ та контроль за охороноя
праці.
Змістовий модуль 3. Травматизм і професійні захворяваннѐ в галузі.
Розслідуваннѐ нещасних випадків.
Змістовий модуль 4. Заходи з охорони праці в галузі діѐльності.
Розвивальні технології полѐгаять у цілеспрѐмованості розвитку на
основі комплексної розвивальної системи, системності й цілісності змісту,
провідної ролі теоретичних знань, організації навчаннѐ на високому рівні
складності, проблематизації змісту, інваріантності методів, полілогу,
співробітництва, індивідуального підходу, залученні не лише раціональної,
але й емоційної сфери.
Приклад 1. На основі статистичних даних та досвіду педагогічної
практики провести моніторинг частоти різних травм у вихованців у межах
освітнього закладу.
Приклад 2. Розробити рекомендації длѐ вчителів щодо
попередженнѐ травматизму в дітей під час їх перебуваннѐ в школі.
Приклад 3. Навести загальні засади формуваннѐ в учнів партнерської
позиції у взаюминах із цілля профілактики міжособистісного травматизму.
Мета особистісно зоріюнтованих технологій полѐгаю у створенні
оптимальних умов длѐ розвитку конкретної особистості за врахуваннѐ її
індивідуальних ознак: рівнѐ, ѐкості знань, соціального досвіду, мотивації,
переконань тощо.
Приклад 1. На основі результатів тестів про схильність до стресу, а,
відтак, і до професійних хвороб, генетичної схильності (хто з кровних
родичів хворію на такі хвороби) та набутості (чи сприѐять власні перенесені
захворяваннѐ підвищеній схильності до професійних захворявань)
проаналізувати власну схильність до професійних хвороб.
Приклад 2. Навести приклад учнівського травматизму з власного
досвіду навчаннѐ в школі та проаналізувати його причини.
Приклад 3. (варіант модульної контрольної роботи з різнорівневими
завданнѐми).
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1. У Європейському Соязі соціальний діалог став прогресивноя
частиноя:
а) національного курсу; б) конституції; в) загальної стратегії;
г) передвиборчих програм.
2. Міжнародна Організаціѐ Праці: функції та структура
3. Місцѐ потенційної небезпеки на території школи та необхідність
відповідних заходів з охорони праці.
Метоя дослідницьких технологій ю суб’юктивне відкриттѐ студентом
нових знань. Формами дослідницької роботи студентів можуть бути робота
з літературоя, інтернет-ресурсами, респондентами, експеримент та їх
комбінації.
Приклад 1. Провести опитуваннѐ студентів інших груп про співвідношеннѐ психологічних і фізіологічних травм за період навчаннѐ в школі.
Приклад 2. Під час педагогічної практики дослідити, чи впливаю
рівень психологічного мікроклімату в колективі школѐрів на стан
учнівського міжособистісного травматизму.
Приклад 3. Підготувати на узгоджену з викладачем тематику тези
виступу на студентську конференція.
Технології інтенсифікації навчаннѐ на основі опорних схем і знакових
елементів полѐгаять у кількаразовому повторенні навчального матеріалу,
поетапному контролі, високому рівні складності, блочному вивченні
матеріалу, динаміці діѐльності, використанні опор, оріюнтовної системи дій.
Приклад 1 (метод «Бортовий журнал»). Напередодні лекції, де
розглѐдаятьсѐ виробничі чинники, що формуять умови трудової
діѐльності, студентам роздаютьсѐ друкована основа, де прописана загальна
класифікаціѐ виробничих чинників. Під час лекції вони повинні відмітити,
ѐкі існуять їх допустимі значеннѐ, ѐкі чинники длѐ освітнього середовища ю
негативними, ѐк вони впливаять на організм школѐрів і педагогів, ѐкі
професійні захворяваннѐ спричинѐять.
Приклад 2. Скласти схему-алгоритм дій у разі пожежі в закладі освіти.
Варто зазначити, що результативність застосуваннѐ інноваційних
технологій під час викладаннѐ «Охорони праці в галузі» не була длѐ нас
несподіваноя, оскільки попередній багаторічний досвід викладаннѐ інших
дисциплін у освітніх закладах різного типу (санаторна школа, загальноосвітнѐ
школа, професійно-технічний ліцей, ЗВО) завжди засвідчував їх ефективність.
Адже, ѐкщо при традиційному знаннювому підході, де викладач
механічно трансляю навчальну інформація, значна частина студентів
залишаютьсѐ пасивноя, то компетентне використаннѐ креативних технологій
забезпечую «вкляченнѐ» в навчальну діѐльність усіюї аудиторії, особливо під
час застосуваннѐ інтерактивних, ігрових і проектних технологій.
Питаннѐ застосуваннѐ креативних технологій під час викладаннѐ
«Охорони праці в галузі» длѐ студентів педагогічних спеціальностей
166

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

неодноразово розглѐдалосѐ на методичних семінарах кафедри
загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського
державного гуманітарного університету та конференціѐх різних рівнів, де їх
учасниками відзначались актуальність, затребуваність і велика практична
значущість означеного питаннѐ. При неформальному спілкуванні викладачі
«Охорони праці в галузі» зазначали, що наведені приклади ѐскраво
унаочняять можливості й перспективи застосуваннѐ інноваційних
педагогічних технологій у процесі формуваннѐ фахової працеохоронної
компетентності майбутніх учителів, активно цікавились іншими
авторськими напрацяваннѐми з даного напрѐму.
Приюмним длѐ нас стало те, що студенти факультету перекваліфікації
(ті, хто здобуваю другу вищу освіту) без будь-ѐкого опитуваннѐ чи
анкетуваннѐ традиційно висловлявали ѐскраву позитивну оцінку
проведеним лекціѐм і практичним занѐттѐм, ѐк правило, зауважуячи, що
вони не можуть сказати того самого про викладаннѐ «Охорони праці в
галузі» в процесі здобуттѐ попередньої освіти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Застосовуячи інноваційні технології під час викладаннѐ дисципліни
«Охорона праці в галузі», ми відзначали значне підвищеннѐ мотивації та
пізнавальної активності студентів, що зумовило у своїй сукупності більш
ефективне формуваннѐ їх професійної працеохоронної компетентності.
Зважаячи на недостатня кількість науково-методичних розробок
щодо застосуваннѐ професійно-оріюнтованих інноваційних педагогічних
технологій у процесі викладаннѐ «Охорони праці в галузі» у закладах вищої
педагогічної освіти, вважаюмо, що дана публікаціѐ маю вагому цінність.
Разом із тим, ми не претендуюмо на повну вичерпність висвітленнѐ
даного питаннѐ в силу існуваннѐ неописаних (метоя статті було показати
можливість застосуваннѐ найбільш традиційних) та поѐви нових
креативних технологій і можливості їх диференційованого застосуваннѐ
згідно зі спеціалізаціюя здобувачів вищої педагогічної освіти.
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РЕЗЮМЕ
Глинчук Юлия. Профессионально-ориентированные инновационные педагогические
технологии формированиѐ трудоохранной компетентности будущих учителей.
В статье актуализирована необходимость усовершенствованиѐ трудоохранной
подготовки будущих учителей в контексте современной образовательно-социальной
действительности. На основе анализа и синтеза соответствуящих литературных
источников проведен осмотр современных инновационных педагогических технологий.
Выѐвлено отсутствие единственной общепризнанной их классификации и лишь
фрагментарные попытки применениѐ при трудоохранной подготовке студентов
педагогических специальностей. Показаны возможности и отмечена эффективность
применениѐ инновационных педагогических профессионально-ориентированных
технологий при преподавании дисциплины «Охрана труда в отрасли». Указано на
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дальнейшие перспективы разработки данной проблемы в силу существованиѐ
неописанных и поѐвлениѐ новых технологий.
Ключевые слова: студенты, заведение высшего образованиѐ, трудоохраннаѐ
подготовка, инновационные педагогические технологии.

SUMMARY
Hlinchuk Yuliia. Professionally oriented innovative pedagogical technologies for the
formation of labor protection competence of future teachers.
The article actualizes the need to improve the labor protection training of students of
pedagogical specialties in the context of a critical deterioration in the health of students and
professional health of teachers; transition from a knowledge paradigm to competence;
reduction of classroom activities, orientation of the domestic education system to the
European space. The contradiction between the constitutional recognition of human life and
health as the highest value and the insufficient use of innovative pedagogical technologies is
emphasized. On the basis of the analysis and synthesis of literary sources an overview of
modern innovative pedagogical technologies was conducted. The absence of a single
universally recognized classification of them and only fragmentary attempts to apply
pedagogical specialties to students in vocational training were revealed.
The possibilities and experience of applying professionally oriented interactive, design,
gaming, problem-based, information technologies, modular-block learning technologies,
developing learning, student-centered learning, group learning, research teaching, training
intensification based on reference schemes and iconic elements in the process of teaching the
discipline “Labor protection in the field”. Concrete examples are given on the application of each
type of the described technologies for students of pedagogical specialties. Observations
confirmed that the use of professionally oriented innovative pedagogical technologies increases
the level of cognitive activity of students of pedagogical specialties, ensures the activity of all
students of the academic group and this increases the efficiency of the formation of their labor
protection competence. Theoretical analysis of the use of copyrights by other teachers “Labor
protection in the field” confirms their demand and relevance at the current stage of educational
development, and practical experience of application attests to their effectiveness. The further
prospects of development of the identified problem due to the existence of unspecified and the
emergence of new technologies are noted.
Key words: students, institution of higher education, vocational training, innovative
pedagogical technologies.
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ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Мета статті містить такі позиції: здійсненнѐ аналізу споріднених понѐть
(«емоції», «волѐ»); обгрунтуваннѐ емоційно-вольового критерія культурологічної
компетентності майбутніх учителів початкової школи; визначеннѐ ролі й місцѐ
останнього у сформованості досліджуваного феномену. Длѐ вирішеннѐ завданнѐ
дослідженнѐ використовувалисѐ загальнотеоретичні методи та прийоми дослідженнѐ,
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а саме: аналіз, синтез, абстрагуваннѐ, ідеалізаціѐ, узагальненнѐ, індукціѐ, дедукціѐ,
аналогіѐ. Обґрунтуваннѐ «емоційного фона» в структурі особистості дозволило
означити роль «емоцій» у ѐкості важливого імпульсу до окресленнѐ діѐльнісної стратегії
майбутнього фахівцѐ та шлѐхів її розгортаннѐ в юдності з вольовими властивостѐми.
Сформульоване авторське трактуваннѐ «емоційно-вольового критерія сформованості
культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи».
Ключові слова: емоції, волѐ, емоційний фон, культурологічна компетентність
майбутніх
учителів
плочаткової
школи,
емоційно-вольовий
критерій
культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Постановка проблеми. К. Ушинський у книзі «Лядина ѐк предмет
вихованнѐ. Спроба педагогічної антропології» писав: «Ніщо – ні слова, ні
думки, ні навіть вчинки наші не виражаять так ѐсно та правильно нас
самих і наше ставленнѐ до світу, ѐк наші почуттѐ; у них відчуваютьсѐ не
характер кожної думки, не окремого рішеннѐ, а всього змісту душі нашої та
її ладу. У думках наших ми можемо самі себе обманявати, але почуттѐ
наші скажуть нам, що ми таке: не те, чим ми хотіли бути, але те, що ми таке
насправді» (Ушинський, 1952, с. 171).
Думка класика підтверджую важливість емоцій у розкритті
внутрішнього світу лядини, впливу на її вчинки, регулѐції лядського
спілкуваннѐ тощо. Порѐд із цим, залишаютьсѐ нерозв’ѐзаноя проблема щодо
першості інтелектуального чи емоційного в розвитку особистості майбутнього
вчителѐ. Хоча традиційні підходи декларуять випереджувальну роль
інтелектуального над емоційним, проте сучасні представники соціономічних
професій відмічаять значну роль емоційних процесів у формуванні вчителѐ
та провідне місце вольових дій ѐк похідних емоційно-чуттювої активності
особистості та ѐк частини її фахового становленнѐ. Попри актуальність даного
питаннѐ в наукових пошуках провідних науковців відзначимо, що емоційновольова сфера в професійній підготовці сучасного вчителѐ початкової школи
недостатньо розглѐдаютьсѐ ѐк рівнозначний складник його педагогічної
вправності та ѐк мірило сформованості його професійної кометентності.
Аналіз актуальних досліджень. Більшість вітчизнѐних педагогів
відстоявали позиція щодо взаюмозв’ѐзку навчаннѐ й вихованнѐ з емоційночуттювоя
сфероя
особистості:
Б. Асаф’юв, І. Бех,
П. Блонський,
Н. Гродзенська, Д. Зарін, І. Зѐзян, Л. Коваль, О. Лобова, О. Олексяк, О. Отич,
Г. Побережна, О. Рудницька, В. Сухомлинський, Б. Яворський та інші.
Проблему ролі й місцѐ емоцій у житті й діѐльності лядини досліджували:
К. Ізард, Я. Коменський, Г. Костяк, О. Леонтьюв, С. Науменко, С. Рубінштейн,
В. Сухомлинський та інші. Психологічні аспекти культури почуттів і емоцій
знайшли свою відображеннѐ в працѐх: Б. Ананьюва, П. Аннюнкової,
Л. Божович,
В. Вілянаса,
В. Додонова,
С. Костяка,
І. Могилей,
С. Рубінштейна, Л. Соколової, Б. Теплова, М. Телешевської, П. Якобсона та ін.
Роль емоційної складової у формуванні мотивації, волі, особистостісної
спрѐмованості представлені у працѐх: Л. Виготського, Г. Костяка, Д. Узнадзе
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та ін. Педагогічні аспекти вихованнѐ вольових ѐкостей особистості вивчали
О. Гребеняк, Т. Гребеняк, С. Карпенчук, П. Підласий, В. Шаталов.
Мета статті. На підставі аналізу понѐть «емоції» та «волѐ»
обґрунтувати
емоційно-вольовий
критерій
культурологічної
компетентності майбутніх учителів початкової школи й визначити його
роль і місце у сформованості досліджуваного феномену.
Виклад основного матеріалу дослідження. Длѐ нас ю актуальним
питаннѐ ролі й місцѐ емоційної сфери майбутніх учителів початкової школи в
процесі формуваннѐ культурологічної компетентності. Обґрунтовуячи
значеннѐ почуттювої сфери особистості у вихованні й навчанні, психологи
наголошуять, що емоції, почуттѐ, волѐ ю одніюя з ознак лядѐності, «не
володіячи емоціѐми, тобто не вміячи переживати радість і сум, гнів і
провину, ми не були б повноя міроя лядьми… длѐ того, щоб зрозуміти та
вклячити в науковий ужиток такі понѐттѐ ѐк цінність, мужність, відданість,
співпереживаннѐ, альтруїзм, жалість, гордість, спвчуттѐ і лябов, ми повинні
погодитисѐ з існуваннѐм виклячно лядських емоцій» (Изард, 1980, с. 27).
Емоції ю головноя характеристикоя лядської особистості, а саме емоційні
особливості ю одними з найважливіших ѐкостей у структурі особистості. Нині
все більш поширеним ю тлумаченнѐ емоцій ѐк відносно короткочасних
переживань, ѐкі носѐть ситуативний характер, тобто пов’ѐзані зі ставленнѐм
лядини до локальних ситуацій суб’юктом ѐких вона ю, до конкретних власних і
чужих вчинків, або ж до змодельованих ситуацій на майбутню.
У звѐзку із цим, емоції – це конкретна форма переживаннѐ почуттів.
При цьому справедливо вважаютьсѐ, що емоції лядини ю продуктом
суспільно-історичного розвитку та впливу соціального середовища, в ѐкому
вона розвиваютьсѐ, і що вони пов’ѐзані з усіюя різноманітністя ѐвищ і
сторін дійсності, а не тільки з інстинктивними потребами та їх
задоволеннѐм (Петровский, 1982; Платонов, 1982).
К. Ушинський емоційність назвав «ладом лядської душі» й
ототожнявав її з такоя складноя характеристикоя особистості ѐк
спрѐмованість. Ми розуміюмо вищезазначене в контексті впливу емоцій на
мотиви, потреби, вольові зусиллѐ лядини й на протіканнѐ діѐльнісних
процесів у напрѐмі реалізації природного й набутого лядиноя потенціалу
й на сам результат таких дій. Це свідчить про те, що аналіз емоційних
особливостей лядини даю можливість робити висновок про перебіг
головних психологічних, інтелектуальних процесів і практичної діѐльності.
Тобто, характер емоцій, ѐкі трансляю особистість свідчить оточуячим про
зміст і сутність того, що зазнаю змін у контексті формуваннѐ й розвитку
характеристик лядини. Таким чином, емоції говорѐть про головний зміст
особистості, розкриваячи внутрішній світ лядини.
У контексті нашого дослідженнѐ нам варто зосередитисѐ на аналізі тих
емоційних проѐвів, ѐкі сприѐтимуть ѐкісним змінам здатності майбутніх
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учителів початкової школи до релізації культурогічної компететності в процесі
професійної підготовки. У зв’ѐзку із цим звернемо увагу на існуячі позиції
диференціації емоційних проѐвів собистістя. Багато вчених мали спроби
класифікувати емоції з позиції універсальності, але за різними ознаками й
підставами. Ось деѐкі з них: кількість видів задоволеннѐ розрізнѐять стільки
скільки існую об’юктів сприйнѐттѐ (Б. Спіноза); емоції ѐк пристрасті – це подив,
лябов, ненависть, бажаннѐ, радість, сум (Р. Декарт); за часовоя ознакоя
емоції поділѐятьсѐ на ретроспективні й проспективні (Т. Браун); за природоя
виникненнѐ на сенсуальні й інтелектуальні (І. Кант); з позицій лицьової
експресії виокремляю емоції гніву, страху, відрази, подиву, суму й радості
(П. Екман); ю чотири пари базових емоції за принципом дії «руйнуваннѐ»:
прийнѐттѐ (схваленнѐ) – відкиданнѐ (відраза); відтвореннѐ (радість) –
позбавленнѐ (зневіра); дослідженнѐ (очікуваннѐ) – оріюнтаціѐ (подив);
руйнуваннѐ (гнів) – захист (страх) (Р. Плутчик).
Різноманітний спектр емоційних проѐвів лядини свідчить про її
почуттюву мобільність, слугую первинним базисом ідентифікації та
самореалізації особистості в соціумі. Згідно з теоріюя диференціальних
емоцій К. Ізарда, вони існуять у безпосередньому зв’ѐзку зі свідомоя
пізнавальноя діѐльністя лядини та ю частиноя свідомості. Об’юктом
вивченнѐ в цій теорії ю приватні (суб’юктивні) емоції, кожна з ѐких ю
самостійним мотиваційним процесом, насиченим переживаннѐми. К. Ізард
декларую п’ѐть основних тез щодо місцѐ емоцій у базових процесах пізнаннѐ
лядиноя навколишнього світу й себе самого: існую десѐть фундаментальних
емоцій, ѐкі становлѐть основну мотиваційну систему лядського існуваннѐ
(радість, сум, гнів, відраза, страх, сором, збентеженнѐ, вина, здивуваннѐ,
інтерес); кожна базова емоціѐ містить унікальні мотиваційні функції, ѐкі ю
специфічними формами переживаннѐ; фундаментальні емоції переживаятьсѐ по-різному та по-різному впливаять на когнітивну сферу й на вчинки
лядини; емоційні процеси взаюмодіять з «драйвами», з гомеостатичними,
перцептивними, когнітивними й моторними процесами та впливаять
зворотньо; у своя чергу, «драйви», гомеостатичні, перцептивні, когнітивні й
моторні процеси впливаять на перебіг емоційної сфери (Изард, 1980).
На нашу думку, розроблена систематизаціѐ лядських емоцій
Б. Додонова уточняю й розширяю межі розуміннѐ багатофункціональності,
універсальності фахової навантаженості сучасного педагога, загалом, і
вчителѐ початкової школи, зокрема. Учений пропоную класифікація, ѐка
містить: альтруїстичні емоції (виникаять на основі бажаннѐ давати радість і
щастѐ лядѐм); комунікативні емоції (виникаять на основі потреби
спілкуваннѐ); глоричні емоції від лат. «gloria – слава» (пов’ѐзані з потребоя
самостверджуватись у славі, прагненні завойовувати визнаннѐ); праксичні
емоції (виникаять у зв’ѐзку з діѐльністя, її успішністя чи навпаки, бажаннѐм
домогтись успіху в роботі, наѐвністя труднощів, за версіюя І. Павлова,
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пов’ѐзані з «рефлексом мети», виражаятьсѐ ці емоції в почуттѐх захопленості
роботоя, задоволенні результатами своюї праці); пугнічні емоції від лат.
«pugna – боротьба» (пов’ѐзані з потребоя долати небезпеку, з поѐвоя
інтересу до боротьби); романтичні емоції (пов’ѐзані з прагненнѐм до
незвіданого, незвичного); гностичні емоції від грецьк. «gnosis – знаннѐ»
(інтелектуальні почуттѐ, пов’ѐзані з потребоя одержувати не просто нові
знаннѐ, інформація, а з потребоя в «когнітивній гармонії»); естетичні емоції
(виѐвлѐятьсѐ в насолоді красоя, у відчутті витонченого, піднесеного,
граціозного); гедоністичні емоції (пов’ѐзані з потребоя відчувати
задоволеннѐ від тілесного й духовного комфорту); акизитивні емоції від
франц. «acguisition – придбаннѐ» (пов’ѐзуятьсѐ з потребоя до заощаджень,
колекціонуваннѐ, придбаннѐ речей) (Додонов, 1987).
У такому різноманітті характеристик емоцій прослідковуятьсѐ їх
ѐкісні й динамічні властивості. У зв’ѐзку з цим, важливо зазначити, що
емоції поділѐятьсѐ за «знаком емоції»: позитивні (задоволеннѐ,
прийнѐттѐ), або негативні (незадоволеннѐ, неприйнѐттѐ); за змістовими
характеристиками у випадку, коли емоції свідчать про причини й об’юкти
походженнѐ емоції (радість, задоволеннѐ, захопленнѐ, гнів, тривога,
розчаруваннѐ, сором). У своя чергу, динамічна властивість емоцій
характеризуятьсѐ, по-перше, перебігом емоційних переживань (глибина,
тривалість, частота виникненнѐ), по-друге, особливостѐми зовнішнього,
поведінкового виѐву емоцій – це емоційна експресіѐ (міміка, жести,
інтонаціѐ) (Кириленко, 2007; Рубінштейн, 2000).
Основоя концептуальної ідеї вітчизнѐної психології ю думка, що
«…емоційний стан ю одним із видів відображеннѐ дійсності, а емоції – це
різновид переживань, ѐкі обумовлені пов’ѐзаністя оточуячого світу з
лядиноя» (Горбенко, 205, с. 247). Положеннѐ про переживаннѐ ѐк
центральну одиниця психічного стану було сформульовано Л. Виготським і
розвинене Л. Божович. Головноя емоційноя одиницея, ѐка специфічно
забарвлена ставленнѐм до всього й до себе, ю переживаннѐ, місце та функції
ѐких у структурі особистості зміняятьсѐ в процесі психічного розвитку.
Звідси, вони ѐк ѐвища супроводжуять дії лядини та процеси їх динамічного
перебігу, що прѐмо пов’ѐзані зі змінами ѐкісних характеристик (розвитком)
особистості. З’ѐсувати ставленнѐ лядини до конкретної події та визначити її
зворотня дія на особистість вдастьсѐ тоді, коли стане можливим зрозуміти
характер переживань. Наприклад, ѐкщо студента «занурити» в
культуроосвітню середовище з метоя актуалізації його культурологічного
потенціалу, то зовнішні проѐви переживань (слова, дії) ще не ю доказом того,
що результат – позитивний. Лише емоційна забарвленість переживань
свідчитиме про те, чи студент засмучений своїми результатами, чи отримав
задоволеннѐ. Таким чином, переживаннѐ ю головними емоційними
одиницѐми й характеризуятьсѐ ѐк провідні, головні.
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На нашу думку, представлений вище спектр характеристик емоційних
проѐвів відображаю специфіку комунікативної, когнітивної, гностичної
складових професійної компетентності майбутніх фахівців, а також даю
підстави виокремити й поглиблибити тлумаченнѐ таких важливих елементів
культурологічної спрѐмованості, ѐк мотивація до подоланнѐ препон різного
характеру, інтерес до пізнаннѐ нового, здатність відчувати насолоду й
задоволеннѐ від професійної діѐльності, мотиваціѐ до реалізації амбітних
бажань, зацікавленість у реалізації альтруїстичних потреб тощо.
Отже, можемо вказати, що емоційні проѐви в чистому виглѐді
неможливі, а лише домінуваннѐ одних над іншими ю підставоя длѐ
визначеннѐ пріоритених у реалізації культурологічної компетентності вчителѐ
початкової школи, а саме – когнітивно-гностичні (радість від пізнаннѐ,
відкриттѐ нових знань, інтерес до пошуку нової інформації тощо),
комунікативно-альтруїстичні (позитивні емоції від спілкуваннѐ із дітьми й
іншими колегами педагогічної комунікації, готовність надавати допомогу,
потреба створявати атмосферу радості й щастѐ), естетично-гедоністичні
(генеруятьсѐ в процесі пізнаннѐ творів мистецтв, зразків культури в
широкому й вузькому сенсах, відчувати насолоду, захопленнѐ тощо),
праксично-гедоністичні (пов’ѐзані з успішноя професійноя діѐльністя і в
культурологічному вимірі в тому числі, ѐкі мотивуять до підвищеннѐ рівнѐ
культурологічної компетентності, виникаять при домінуванні бажаннѐ
відчувати задоволеннѐ від культурологічної діѐльності й від інтересу до
публічного визнаннѐ тощо).
Як відомо, логіка освітнього процесу містить такі складові: розуміннѐ й
усвідомленнѐ пізнавальних завдань; оволодіннѐ знаннѐми; формуваннѐ
вмінь і навичок; застосуваннѐ набутих знань на практиці; аналіз і оціняваннѐ
навчальної діѐльності. Така послідовність відображаю специфіку мисленнювих
процесів особистості у контексті послідовності й поступового підвищеннѐ
складності. (Кузьмінський, 2005). Л. Виготський вказую, що «Емоційні реакції
здійсняять суттювий вплив на всі форми нашої поведінки й моменти
виховного процесу.... Якщо ви хочете викликати в учнѐ потрібні вам форми
поведінки, завжди потурбуйтесь про те, щоб реакції залишили емоційний
слід в учнѐ....саме емоційні реакції повинні скласти основу виховного
процесу» (Выготский, 1991, с. 140-141). Продовжую вищезазначену думку
С. Рубінштейн, ѐкий зазначаю, що мислити лядина починаю тоді, коли в неї
виникаю потреба щось зрозуміти, а розв’ѐзаннѐ конкретного завданнѐ ю
природним завершеннѐм мисленнювого процесу.
З позицій діалектики процес навчаннѐ у своюму розвитку (від
початкового моменту через протіканнѐ процесу до результату педагогічної
взаюмодії) містить рушійну силу, ѐка пов’ѐзана із суперечностѐми: між
пізнавальними та практичними завданнѐми, з одного боку, і наѐвним
рівнем знань, умінь і навичок у здобувача освіти – з іншого (Кузьмінський,
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2005). Успішність когнітивної діѐльності студентів, особливо на
початковому етапі, залежить від низки умов, ѐкі зумовлені психологічними
чинниками (лядина мислить активно, коли відчуваю потребу й інтерес до
конкретних знань, оволодіннѐ вміннѐми, навичками, усвідомляю їх
значущість у системі професійної підготовки та їх ціннісну спрѐмованість у
майбутній педагогічній діѐльності). Тому так важливо брати до уваги
забарвленнѐ емоцій особистості (емоцій ѐк настрій, наѐвність симпатії чи
антипатії до суб’юктів педагогічної взаюмодії, зацікавленість у конкретній
навчальній дисципліні, до теми занѐттѐ, до специфіки навчальної
діѐльності тощо), щоб спрогнозувати напрѐм і характер подальших дій. У
такому випадку ми вважаюмо, що емоціѐ або ж спектр емоцій слугую
«рушійноя силоя» до конкретних дій і вчинків. Більшоя міроя йдетьсѐ
про певні емоції в ѐкості імпульсів започаткуваннѐ нової дії, або ж
переходу від одного психологічного стану особистості в інший.
З позиції професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи фахове становленнѐ та специфіка педагогічної діѐльності
(психологічна навантаженість і багатоаспектність) ділова комунікаціѐ ю
довготривалоя й вимагаю від студентів уміннѐ продукувати, транслявати й
утримувати (стабілізувати) адекватні емоції протѐгом тривалого часу
(стресостійкості, емоційної культури, емоційного інтелекту, емоційної
зрілості тощо). Тому, вважаюмо, що здатність створявати й забезпечувати
стабільне протіканнѐ емоційних проѐвів вимагаю від фахівцѐ вмінь і
навичок врегульовувати власний психологічний стан.
Як свідчать результати досліджень психологів (Л. Виготський, К. Ізард,
Г. Костяк, О. Леонтьюв, С. Рубінштейн, Л. Фестінгер, Д. Хебб) між рівнем
емоційного збудженнѐ лядини й успішністя її практичної діѐльності існую
залежність. Зокрема, Д. Хебб довів, що крива, ѐка відображаю ця залежність,
маю куполоподібну форму тільки в перевернутому виглѐді й емоційне
збудженнѐ діѐльності до певної межі відсутню. Це значить, що длѐ досѐгненнѐ
найвищого результату в діѐльності небажані ѐк слабкі, так і занадто сильні
емоційні збудженнѐ (Кириленко, 2007; Рубинштейн, 1991). Так званий «ефект
маѐтника» полѐгаю в тому, що чим сильніша перша емоціѐ по відношення до
позиції рівноваги, тим більш протилежна до неї утворяютьсѐ зворотнѐ
емоціѐ-відовідь, тобто за межея позитивних емоцій, слідуять емоції з
протилежним знаком зарѐдженості. Залежно від темпераменту особистості
та стану збудженості нервової системи «емоційний маѐтник» по-різному
проѐвлѐютьсѐ в різних лядей (Кириленко, 2007; Рубинштейн, 1991).
Очевидно, що майбутній учитель початкової школи повинен уміти керувати
своїми емоціѐми задлѐ власної рівноваги, адекватного емоційного
забарвленнѐ психологічного середовища тощо.
У зв’ѐзку з цим, на нашу думку, ми повинні звернути увагу на
емоційну стабільність, ѐк «емоційний фон». Академічний тлумачний
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словник України (1970-1980) містить низку трактувань понѐттѐ «фон»: ѐк
основний колір, тон на тлі ѐкого намальована картина; ѐк частина задуму
длѐ певного підкресленнѐ, або длѐ виразнішого виділеннѐ основного;
загальні умови, середовище, оточеннѐ, в ѐких відбуваютьсѐ що-небудь,
загальна основа, де хтось, щось виділѐю і т. ін.; ѐкийсь основний спосіб
обробітку ґрунту; звукові перешкоди, шум, тріск у телефоні, гучномовці,
апараті звукового кіно і т.ін.; одиницѐ рівнѐ гучності звуку; природний
рівень радіації; частка перед німецьким прізвищем, що вказую на
дворѐнське походженнѐ (Словник української мови, 1979).
Також психологи пропонуять понѐттѐ «емоційного тону відчуттів», ѐк
безпосередніх переживань, ѐкі супроводжуять окремі життюво важливі дії
та спонукаять лядину до їх збереженнѐ й усуненнѐ негативних ознак
(Кириленко, 2007). У контексті нашого дослідженнѐ ми беремо до уваги
визначеннѐ понѐттѐ «фону», ѐк умов, що супроводжуять локальні ситуації
життюдіѐльності лядини. У зв’ѐзку з цим, можемо запропонувати
інтепретація емоційного фону – це основне емоційно-чуттюве середовище
перебуваннѐ особистості, стабільний психологічний стан рівноваги в
момент, коли лядина знаходитьсѐ в комфортних обставинах, ѐкі не
вимагаять реагувати на ситуація загостреними емоційними реакціѐми.
Варто відмітити, що окрім так званої «рівневості», ѐк ознаки
емоційного фону, на результативність дій лядини маять вплив також
ѐкісні забарвленнѐ емоцій. У цьому контексті варто уточнити, що позитивні
емоції генеруятьсѐ за умови досѐгненнѐ особистістя успіху, співпаданнѐ її
дій із мотиваційно-потребовими базисами (Симонов, Ершов, Вѐземский,
1989) і саме такі емоції створяять комфортну атмосферу – «емоційного
комфорту», а негативні емоції впливаять дезорганізуяче, послабляячи
вчинки (Горбенко, 2015, с. 247).
У міру нагромадженнѐ досвіду, насамперед емоційно-чуттювого,
поѐви нових потреб, запитів та інтересів дії лядини ускладняятьсѐ й
набуваять вольових ознак. У цьому розумінні психологічне відчуттѐ
утруднень і препон у розв’ѐзанні завдань стаю «рушійноя силоя». В її
основі лежать закономірності процесів мисленнѐ, прагненнѐ до пізнаннѐ
дійсності (ѐвища, процеси, події, об’юкти та ін.) (Кузьмінський, 2005). За
твердженнѐм психологів, зовнішні (час, простір, фізичні фактори тощо) та
внутрішні (спрѐмованість лядини, психологічний і емоційний стан тощо)
перешкоди, відбиваячись у свідомості, спричиняять вольові зусиллѐ, ѐкі
стаять готовністя до подоланнѐ труднощів і детермінуятьсѐ у вольові дії.
І. Павлов писав, що той, хто хоче виховати своя воля, повинен
навчитисѐ долати перешкоди. Але, порѐд із цим, наѐвність препон
(інтелектуального, психологічного, фізіологічного й матеріального характеру)
може викликати в лядини бажаннѐ подолати їх, або ж ні. Понѐттѐ волі було
використано в античній культурі длѐ того, щоб поѐснити, ѐк породжуютьсѐ діѐ,
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але не всѐка, а та ѐка позбавлена прагненнѐ лядини до неї. Проблема волі
поступово диференціяваласѐ ѐк дослідженнѐ свободи волі, прийнѐттѐ
рішеннѐ, цілепокладаннѐ, а також саморегулѐції (Асмолов, 2007). Волѐ – це
властивість лядської психіки, ѐка проѐвлѐютьсѐ в активній самодетерминації
й саморегулѐції лядиноя своюї діѐльності й поведінки всупереч зовнішнім і
внутрішнім перешкодам і впливам (Асмолов, 2007).
Таким чином, результат дії механізму рушійної сили може
характеризуватись оптимальними умовами чи їх відсутністя. У нашому
розумінні діѐ рушійних сил пов’ѐзана з волея особистості, ѐк ѐкісноя
характеристикоя майбутнього вчителѐ початкової школи та спричинѐю
подальші його вольові дії в процесі оволодіннѐ культурологічноя
компетентністя. У цій площині розрізнѐять прості та складні вольові дії. Як
відомо, проста вольова діѐ не потребую напруженнѐ сил і спеціальної
організації, а складна – вимагаю терплѐчості, наполегливості, вміннѐ
організувати себе на виконаннѐ дії (Петровский, 1982; Платонов, 1982).
Вольовий акт у контексті культурологічної компетентності містить такі
елементи: емоційно-почуттювий імпульс мети, мотивація до оволодіннѐ
культурологічноя компетентністя, способи й засоби реалізації
культурологічної компетентності, окресленнѐ рішеннѐ та його реалізаціѐ.
Беручи до уваги характер навчальної діѐльності й, зокрема, специфіку
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на шлѐху до
оволодіннѐ культурологічноя компетентністя, вважаюмо, що виѐвленнѐ
вольових дій здобувачами вищої освіти даного фаху носить мішаний (ознаки
простих і складних вольових дій) характер, але пріоритетно маю ознаки
складних, ѐкі потребуять систематичних зусиль у подоланні навчальних
завдань у процесі опануваннѐ системоя знань, умінь, навичок, компетентностей. Як відомо, мета діѐльності – це те, чого хоче досѐгти лядина (сформувати вміннѐ й навички, опанувати певний фах, відкорегувати поведінкову
стратегія в колективі, вдосконалити знаннюву складову професійної
вправності тощо) тому, можна припустити, що по мірі вдосконаленнѐ
студентом тіюї чи іншої властивості (професійно-оріюнтованої чи особистісної)
складна вольова діѐ може стати простоя (механізм трансформації вміннѐ в
навичку) у межах тіюї чи іншої компетентності, а її місце займаять нові складні
вольові зусиллѐ. Утвореннѐ останніх пов’ѐзане з: переходом студентів із курсу
на курс; вивченнѐм нових навчальних дисциплін; виконаннѐм завдань
педагогічних практик (практика ЛОТ, навчально-методична, на робочому
місці вчителѐ початкової школи – за бакалаврським ступенем; викладацької
та науково-дослідницької – за магістерським рівнем); участя в різних
позанавчальних акціѐх, заходах тощо. У такому контексті діѐ рушійної сили ю
обов’ѐзковоя умовоя процесу пізнаннѐ в широкому розумінні.
Виснови та перспективи подальших наукових розвідок.
Узагальняячи вищезазначене, можемо виокремити емоційно-вольовий
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критерій складником культурологічної компетентності майбутніх учителів
початкової школи й мірилом сформованості даного педагогічного ѐвища. У
зв’ѐзку з цим, пропонуюмо авторське трактуваннѐ емоційно-вольового
критерія культурологічної компетентності майбутніх учителів
початкової школи – це сукупність особистісних проѐвів суб’юкта
педагогічної взаюмодії під час пізнаннѐ, сприйманнѐ й відтвореннѐ
культурологічного матеріалу (інформацій) через: емоційний відгук
(здатність відчувати задоволеннѐ, прийнѐттѐ, переживаннѐ), уміннѐ їх
активізувати в ѐкісному, змістовному й динамічному вимірах (здатність
проѐвлѐти «емоційний фон», згідно з умовами культурологічної діѐльності
в площині емоційної експресії: вербально, мімічно, жестикулѐційно), виѐв
вольових дій у напрѐмі досѐгненнѐ мети.
Ми акцентуюмо увагу на тому, що сутнісна характеристика емоційновольового критерія культурологічної компетентності майбутніх учителів
початкової школи представлѐютьсѐ нами: рівнем сформованості знань про
емоції та методи саморегулѐції; наѐвністя професійно- й культурологічноспрѐмованих індивідуально-психологічних ѐкостей; характеристиками
вольової діѐльності ѐк форми навчальної та культурологічної активності
студентів і особливості їх поведінки в процесі реалізації культурологічної
компетентності в освітньому просторі.
Високий рівень сформованості даного критерія пов’ѐзаний із:
позитивноя стійкоя внутрішньоя спрѐмованістя особистості до оволодіннѐ
професіюя вчителѐ початкової школи; домінуваннѐм позитивних емоційних
проѐвів (задоволеннѐ, радість тощо) у ситуаціѐх прѐмого суб’юктного впливу,
під час сприйнѐттѐ й оціняваннѐ культурологічного матеріалу; адекватністя
та стабільністя емоцій згідно з умовами культурологічної взаюмодії;
здатністя саморегуляваннѐ власним емоційним фоном (емпатіѐ, оптимізм,
толерантність тощо); здатністя переживати й урівноважувати довготривалі,
глибокі позитивні емоції (емоційний фон) у площині культурологічної
комунікації; сформованістя техніки емоційної динаміки, експресії (вербальна
техніка, жести, міміка); уміннѐм самостійно визначати мету, завданнѐ та
проѐвлѐти впевненість, наполегливість і цілеспрѐмованість у здоланні
зовнішніх і внутрішніх препон.
Порѐд із цим, потребуять подальшого експериментального
вивченнѐ проѐви емоційно-вольового критерія культурологічної
компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті
досліджуваного педагогічного ѐвища з метоя вдосконаленнѐ системи
професійної підготовки спеціалістів даної галузі й обґрунтуваннѐ
методичної системи формуваннѐ дсліджуваного феномена.
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РЕЗЮМЕ
Гречаник Наталия. Эмоционально-волевые основы культурологической
компететности будущих учителей начальной школы.
Цель статьи содержит такие позиции: осуществление анализа родственных
понѐтий («эмоции», «волѐ»); обоснование эмоционально-волевого критериѐ
культурологической компетентности будущих учителей начальной школы;
определение роли и места последнего в сформированности исследуемого феномена.
Обоснование «эмоционального фона» в структуре личности позволило обозначить
роль «эмоций» в качестве важного импульса к разработке деѐтельностной
стратегии будущего специалиста и путей ее развертываниѐ в единстве с волевыми
свойствами. Также проанализированы роль и место эмоциональной и волевой сфер
личности в способности реализовывать культурологическуя компетентность
будущим учителем начальной школы в образовательной среде. Сформулирована
авторскаѐ трактовка «эмоционально-волевого критериѐ сформированности
культурологической компетентности будущих учителей начальной школы»
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SUMMARY
Hrechanyk Nataliia. Emotional-volitional bases of culturological competence of
future primary school teachers.
The aim of the article is to analyze related notions (“emotions”, “liberty”); to substantiate
the emotional-volitional criterion of culturological competence of future primary school teachers;
to determine the role and place of the latter in the formation of the phenomenon under study.
The relevance of the study is dictated by the search for effective mechanisms to strengthen the
pedagogical impact on the personality and improve the effectiveness of educational processes in
the context of subject-to-subject interaction. The analysis of the essential characteristics of the
concepts: “emotions”, “liberty”, “background”, “emotional background” is conducted.
Justification of the “emotional background” in the structure of the personality made it possible to
designate the role of “emotions” as an important impulse for the development of the activity
strategy of the future specialist and ways of its deployment in unity with the volitional properties.
Also the role and place of emotional-volitional spheres of the personality in ability to realize
culturological competence of the future teacher of primary school in educational space are
analyzed. The author’s interpretation of “emotional-volitional criterion of cultural competence of
future primary school teachers” was formulated: it is a set of personal manifestations of the
subject of pedagogical interaction in the course of cognition, perception and reproduction of
culturological material (information) through: emotional response (the ability to experience
pleasure, acceptance, experience), the ability to activate them in qualitative, meaningful and
dynamic dimensions (the ability to manifest and maintain an adequate emotional background,
according to the conditions of the culturological activity in the plane of emotional expression:
verbal, mimic, gestural), manifestation of the cultural competence of future teachers. The
indicators of manifestation of the level of formation of this criterion as a system-forming element
of cultural competence of future primary school teachers are proposed.
Key words: emotions, liberty, emotional background, culturological competence of
future primary school teachers, emotional-volitional criterion of culturological competence of
future primary school teachers.
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ДИСЦИПЛІНА «ІМІДЖ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ
СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті висвітлено зміст і методику викладаннѐ авторської дисципліни
«Імідж закладу дошкільної освіти» ѐк інтегрованого складника підготовки магістрів
до забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Зазначено
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використаннѐ таких методів дослідженнѐ: аналіз і узагальненнѐ наукової
літератури, практики підготовки фахівців у закладах вищої педагогічної освіти,
порівнѐннѐ, синтез, узагальненнѐ отриманої інформації. З’ѐсовано, що викладаннѐ
авторської дисципліни уможливляю ефективність підготовки магістрів до
забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Окреслено
подальші наукові розвідки, що стосуватимутьсѐ дослідженнѐ педагогічних умов
формуваннѐ практичного компонента іміджотвірної компетентності магістрів.
Ключові слова: імідж закладу дошкільної освіти, інтеграціѐ, підготовка
магістрів, методика викладаннѐ дисципліни, технологіѐ проблемного навчаннѐ,
технологіѐ позиційного навчаннѐ, технологіѐ інтерактивного навчаннѐ, освітній
ступінь «бакалавр», наступність.

Постановка проблеми. Початок ХХІ ст. характеризуютьсѐ ґрунтовним
обговореннѐм і широким дослідженнѐм питань ѐкості освіти ѐк умови
сталого розвитку суспільства та її поліпшеннѐ. Усе відчутнішоя стаю
необхідність подоланнѐ таких побічних наслідків вузькоспеціалізованої
освіти, ѐк фрагментарність світосприйнѐттѐ, незадовільний стан
міжпрофесійних комунікацій, недостатній розвиток інтеграційних процесів
у окремо взѐтій і суміжних галузѐх науки. Це призводить до необхідності
переосмисленнѐ змісту освіти на користь зростаннѐ частки міжпредметної
та міжгалузевої інтеграції знань, що ю можливоя лише на основі переходу
від знань фактів до компетентностей. На шлѐху розвитку інформаційного
суспільства й суспільства знань ѐкісна освіта ю одним із головних чинників
успіху, а педагог ю одночасно і об’юктом, і провідником позитивних змін.
Особлива відповідальність покладена на педагогів галузі дошкільної
освіти, оскільки саме дошкільне дитинство ю сенситивним періодом
становленнѐ особистості. Імідж закладів дошкільної освіти великоя міроя
залежить від ѐкості наданнѐ ними освітніх послуг та ефективності
підготовки фахівців длѐ них у закладах вищої педагогічної освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Інтеграційні процеси в сучасному
світі глибоко проникаять у всі сфери лядського життѐ, виробництво, науку,
освіту, зокрема у фахову підготовку. Інтеграції, ѐк провідній тенденції
розвитку національних систем освіти й багатогранному освітньому ѐвищу,
присвѐчено останнім часом чимало наукових праць, у значній частині ѐких
розглѐдаятьсѐ питаннѐ, пов’ѐзані з міждисциплінарним аспектом (С. Барда
(2019), Т. Голубенко, Л. Демчина, В. Кірвас, Т. Коженовська, А. Лісневська,
В. Лѐпунова (2017), В. Прошкін *10+, О. Савченко, П. Ситнікова, С. Чечотіна
та ін.). Проблему інтеграції в дошкільній освіті висвітлено в працѐх
А. Богуш, Г. Бюлюнької, Н. Гавриш (2007), О. Кононко, К. Крутій, Н. Лисенко,
Т. Піроженко, С. Якименко та інших.
Н. Гавриш наголошую на актуальності, доцільності й необхідності інтеграції в сучасній дошкільній освіті та визначаю два основних напрѐми дослідженнѐ означеної проблеми – інтеграціѐ змісту (когнітивний аспект) та інтеграціѐ форм і методів навчаннѐ (технологічний аспект) (Гавриш, 2007, с. 11).
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С. Барда, досліджуячи інтеграція в початковій школі, цілком
справедливо констатую, що сучасна система освіти побудована за
принципом дисциплінарної диференціації та застерігаю, що роз’юднаність
освітніх дисциплін може стати одніюя з причин фрагментарності,
безсистемності світоглѐду школѐрів (Барда, 2019, с. 48).
Вище зазначені вчені наголошуять на тому, що одним із засобів, що
використовуютьсѐ длѐ досѐгненнѐ інтеграції в змісті та формах навчаннѐ, ю
міжпредметні зв’ѐзки, ѐкі сприѐять ефективному формування фахової
компетентності чи готовності студентів до професійної діѐльності.
Не зважаячи на чималу кількість досліджень, присвѐчених проблемі
інтеграції в освіті, в педагогічній науці не достатньо вивчено питаннѐ
використаннѐ інтегрованих дисциплін, зокрема у фаховій підготовці магістрів
до забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
Мета статті: представити зміст і методику викладаннѐ авторської
дисципліни «Імідж закладу дошкільної освіти», ѐка виконую роль
інтегрованого складника в підготовці магістрів до забезпеченнѐ ѐкості
освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
Методи
дослідження.
Длѐ
реалізації
означеної
мети
використовували такі теоретичні методи та прийоми пізнаннѐ – аналіз і
узагальненнѐ наукової літератури, порівнѐннѐ, синтез, систематизаціѐ й
узагальненнѐ отриманої інформації.
Виклад основного матеріалу. Наповненнѐ фахових дисциплін
відповідними темами й питаннѐми не забезпечить уповні формуваннѐ
готовності магістрів до забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу, тому
виникаю необхідність розробки дисциплін, ѐкі б цілеспрѐмовано
формували означену готовність, інтегрували знаннѐ з інших дисциплін,
не дубляячи їх зміст.
Передусім з’ѐсуюмо сутність понѐттѐ «інтеграціѐ» в довідковій
літературі.
Інтеграціѐ (від лат. іntegration – поповненнѐ, відновленнѐ) – об’юднаннѐ
в ціле будь-ѐких окремих частин (Морозов, Шкарапута, 2000, с. 232).
У тлумачному словникові української мови інтеграціѐ визначаютьсѐ ѐк
об’юднаннѐ в ціле будь-ѐких окремих частин; об’юднаннѐ та координаціѐ
дій різних частин цілісної системи; процес упорѐдкуваннѐ, узгодженнѐ та
об’юднаннѐ структур і функцій у цілому організмі (Бусел, 2005,с. 507).
У психологічному словнику інтеграціѐ – це поюднаннѐ, об’юднаннѐ,
утвореннѐ з чого-небудь цілісної юдності (Немов, 2007, с. 153).
Отже, тлумачний словник української мови, словник іншомовних слів
і психологічний визначаять термін «інтеграціѐ» однаково.
У філософії інтеграціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк сторона процесу розвитку,
пов’ѐзана з об’юднаннѐм у ціле різних частин і елементів (Ильичев,
Федосеев, Ковалев, Панов, 1983, с. 209).
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Погоджуюмосѐ із С. Барда, що інтеграціѐ – це одночасно стан, процес,
засіб, чинник і результат юдності чого-небудь (Барда, 2019, с. 53).
Ученими наголошуютьсѐ на тому, що в процесі реалізації юдиної
стратегії професійної підготовки студентів інтеграціѐ особистісних,
соціальних і діѐльнісних аспектів сприѐю формування загальних і
спеціальних компетентностей майбутнього фахівцѐ засобами координації,
уникненнѐ дубляваннѐ змісту навчальних дисциплін, встановленнѐ
горизонтальних і вертикальних, біпредметних і мультипредметних зв’ѐзків,
забезпеченнѐ
юдності
теоретичної
та
практичної
підготовки,
університетської освіти й науки, завдѐки чому створяятьсѐ умови длѐ
усвідомленнѐ студентами задач майбутньої діѐльності та шлѐхів їх
автономного вирішеннѐ на основі здобутих знань і навичок оперативного
пошуку, обробки та плідного використаннѐ інформації у складних, не
алгоритмізованих ситуаціѐх (Прошкін, 2014, с. 108-114).
Погоджуюмосѐ із позиціюя В. Лѐпунової, ѐка зазначаю, що інтегративні
курси підвищуять у студентів відчуттѐ юдності й цілісності педагогічних ѐвищ,
створяять умови длѐ перетвореннѐ знань на переконаннѐ, на особистісну та
професійну готовність, сприѐять формування в майбутніх фахівців
узагальненої системи теорій, концепцій, категорій, понѐть, ѐкі ю основоя їх
професійного світосприйнѐттѐ, підвищуять ѐкість професійної підготовки
майбутнього педагога (Лѐпунова, 2017, с. 302).
У своюму дослідженні вчена використовую три форми інтеграції – повну,
ѐка характеризуютьсѐ синтезуваннѐм навчального матеріалу в одному курсі,
часткову – синтезуваннѐм частини навчального матеріалу з виділеннѐм
специфічних розділів, блокову – побудовоя автономних блоків із
самостійними програмами або розділами загальної програми (Лѐпунова,
2017, с. 301). Нам імпонуять такі підходи до застосуваннѐ інтеграції у фаховій
підготовці. Слідуячи їм, ми реалізували блокову й часткову інтеграція,
використовуячи потенціал фахових дисциплін у підготовці магістрів до
забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, та повну
інтеграція під час розробки навчальних дисциплін «Методика забезпеченнѐ
ѐкості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» та «Імідж закладу
дошкільної освіти» і навчально-методичного забезпеченнѐ до них.
Представимо коротку характеристику змісту інтегрованої дисципліни «Імідж
закладу дошкільної освіти» й методику її викладаннѐ.
Розроблѐячи структуру та зміст дисципліни, ми брали до уваги
дослідженнѐ й науково-методичні публікації низки вітчизнѐних і
зарубіжних науковців, присвѐчені проблемі іміджу, іміджу школи, іміджу
закладу дошкільної освіти, підготовки фахівців до побудови іміджу
освітнього закладу (М. Апраксина, Н. Барна, М. Белѐюва, Л. Браун, О. Голік,
Н. Гонтаровська, Н. Гузій, О. Гура, Т. Гура, О. Доманова (2018), Т. Живаюва,
І. Зуювська, А. Каляжний, О. Капустяк, О. Ковальова, О. Кононко,
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Н. Копилова, К. Крутій, Т. Марююва (2017), А. Панасяк, З. Перебатова,
О. Перелигіна, М. Піскунов, С. Погрібнѐк, Е. Семпсон, З. Тимошенко,
С. Уланова, В. Шепель, К. Ярець (2018).
Зміст курсу структуруять 6 логічних, послідовних, взаюмопов’ѐзаних
тем. У першій темі висвітляютьсѐ імідж закладу дошкільної освіти ѐк
проблема педагогічної іміджології, в другій темі даютьсѐ характеристика
іміджів вихователѐ й колективу закладу дошкільної освіти, третѐ тема
репрезентую імідж керівника дошкільної установи, четверта тема
присвѐчена візуальному іміджу освітньої установи, п’ѐта – іміджу освітніх
послуг і шоста – механізмам і технології побудови позитивного іміджу
закладу дошкільної освіти.
Післѐ вивченнѐ дисципліни «Імідж закладу дошкільної освіти» магістри
повинні знати: мету й завданнѐ педагогічної іміджології; визначеннѐ
основних дефініцій: «імідж», «педагогічний імідж», «імідж закладу
дошкільної освіти», «імідж керівника закладу дошкільної освіти», «імідж
вихователѐ закладу дошкільної освіти», «імідж освітніх послуг закладу
дошкільної освіти», «візуальний імідж закладу дошкільної освіти»; види
іміджу, підходи до його вивченнѐ, функції; складники іміджу закладу
дошкільної освіти; характеристику основних компонентів іміджу дошкільної
установи; технологія побудови іміджу закладу дошкільної освіти.
У процесі вивченнѐ курсу магістри маять оволодіти такими
вміннѐми: аналізувати й оцінявати імідж конкретного закладу дошкільної
освіти з оглѐду на сучасні вимоги суспільства й запити цільової аудиторії;
самостійно розроблѐти програму створеннѐ, розвитку й корекції
позитивного іміджу закладу дошкільної освіти; серед низки засобів
побудови іміджу вихователѐ, директора, колективу та середовища закладу
дошкільної освіти обирати оптимальні; розроблѐти моделі атрибутики
закладу дошкільної освіти, його рекламу, створявати прес-релізи, веб-сайт
закладу дошкільної освіти з метоя популѐризації його іміджу; проводити
наукове дослідженнѐ з проблеми створеннѐ іміджу закладу дошкільної
освіти й репрезентувати його результати; розроблѐти програму
самовдосконаленнѐ в галузі дошкільної іміджології.
Післѐ вивченнѐ курсу магістранти повинні володіти такими фаховими
компетентностѐми:
мотиваційно-особистісна:
усвідомленнѐ
магістрантами важливості й необхідності створеннѐ позитивного іміджу
закладу дошкільної освіти, залежності позитивного іміджу від ѐкості
освітніх послуг закладу, своюї ролі на посаді вихователѐ, методиста чи
директора закладу дошкільної освіти в складі команди зі створеннѐ
позитивного іміджу дошкільної установи, необхідності постійного
самовдосконаленнѐ в галузі педагогічного іміджуваннѐ; наѐвність
професійної спрѐмованості на цілеспрѐмоване створеннѐ позитивного
іміджу закладу дошкільної освіти; когнітивна: знаннѐ: в галузі педагогічної
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іміджології, зокрема структури іміджу ЗДО і засобів його побудови;
технологій побудови позитивного іміджу ЗДО; основних підходів і
принципів формуваннѐ позитивного іміджу закладу дошкільної освіти;
нормативної бази ѐк регулѐтора освітніх процесів у закладі дошкільної
освіти; засобів розвитку й корекції позитивного іміджу закладу дошкільної
освіти; діѐльнісна: володіннѐ формами, методами та прийомами побудови
позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, рефлексивно-оцінними
вміннѐми в контексті дисципліни «Імідж закладу дошкільної освіти»;
здатність комплексно застосовувати в майбутній професійній діѐльності
набуті знаннѐ в процесі вивченнѐ дисципліни «Імідж закладу дошкільної
освіти», здатність комплексно реалізовувати набуті вміннѐ й навички в
галузі педагогічної іміджології в процесі виконаннѐ професійних функцій;
спроможність виѐвлѐти особистісні та професійні ѐкості, необхідні длѐ
створеннѐ позитивного іміджу закладу дошкільної освіти.
Навчальна програма дисципліни розрахована на 90 академічних
годин (3 кредити): 12 годин лекційних занѐть, 10 годин практичних занѐть,
68 годин самостійної роботи – длѐ студентів денної форми навчаннѐ та 4
години лекційних занѐть і 4 години практичних занѐть та 82 години
самостійної роботи – длѐ студентів заочної форми навчаннѐ.
Викладаннѐ дисципліни передбачало проведеннѐ лекційних,
практичних занѐть із застосуваннѐм технологій проблемного, позиційного
та інтерактивного навчаннѐ й організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студентів (вивченнѐ літератури, виконаннѐ практичних
завдань тощо) була спрѐмована на поглиблене вивченнѐ програмового
матеріалу. Поточний контроль за самостійноя роботоя здійснявавсѐ в усіх
формах аудиторних занѐть і в процесі індивідуальної роботи зі студентами.
Підсумковий контроль проводивсѐ у формі заліку.
Засобами навчаннѐ нами було обрано презентації до лекцій,
електронний варіант лекцій, статті у фахових виданнѐх, наукові й
методичні публікації в Інтернет-мережі, методичні вказівки до виконаннѐ
самостійних робіт, тестові контрольні завданнѐ.
У викладанні дисципліни ми використовували такі види лекцій за
дидактичними завданнѐми: вступну, тематичну й заклячну; за способом
викладу навчального матеріалу – проблемну, з елементами дискусії,
ретроспективного аналізу, з наперед запланованими помилками, лекція
удвох (бінарну). Усі лекції супроводжувалисѐ демонструваннѐм
презентацій. Саме ці види лекцій, на наше переконаннѐ, сприѐли
перетворення студента з об’юкта освітнього процесу на суб’юкт. На наш
поглѐд, у процесі викладаннѐ дисципліни проблемна лекціѐ повинна
органічно поюднуватисѐ з іншими видами – лекціюя удвох, лекціюя із
наперед
запланованими
помилками,
лекція
з
елементами
ретроспективного аналізу. При цьому обов’ѐзковим ю використаннѐ
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мультимедійних засобів, ѐкі полегшуять процес сприйманнѐ інформації, її
систематизація й допомагаять студентам зрозуміти логіку розкриттѐ теми.
Реалізуячи технологія проблемного навчаннѐ, під час лекцій ми
використовували методи проблемного викладу та частково-пошуковий.
Проблемний виклад передбачав такий алгоритм дій: створеннѐ проблемної
ситуації, її аналіз і виѐвленнѐ суперечностей, формуляваннѐ проблемних
запитань, пошук способів розв’ѐзаннѐ проблеми шлѐхом висуваннѐ гіпотез, їх
доведеннѐ, підбиттѐ підсумків дискусії, висновки. Під час проблемних лекцій
магістрантам пропонувались і ситуації вибору, зокрема обрати правильну
відповідь із кількох можливих і відомих їм та обґрунтувати свій вибір
(наприклад, із запропонованих визначень іміджу дошкільного закладу
вибрати правильне, або ж здійснити аналіз низки пропонованих варіантів
компонентів іміджу освітніх послуг і обрати найбільш прийнѐтний).
Частково-пошуковий метод передбачав поюднаннѐ поѐсненнѐ нового
матеріалу з постановкоя викладачем проблемних запитань і пізнавальних
завдань, що породжуять проблемну ситуація.
Лекціѐ перша з теми «Імідж закладу дошкільної освіти ѐк проблема
педагогічної іміджології» – інформаційна, з елементами ретроспективного
аналізу, покликана була сформувати в магістрантів уѐвленнѐ про предмет,
мету, завданнѐ та структуру дисципліни, її зв’ѐзок з іншими науковими
галузѐми, основні понѐттѐ. Окрім того, під час першого занѐттѐ майбутні
фахівці ознайомлявалисѐ з короткоя характеристикоя іміджології ѐк
науки про технологія створеннѐ іміджу, сутністя феномену «імідж» та
структуроя іміджу закладу дошкільної освіти.
У процесі занѐттѐ магістрантам пропонувалосѐ повернутись у свою
дошкільне дитинство та пригадати чи із задоволеннѐм вони відвідували
дошкільний заклад? Що приваблявало в дошкільній установі найбільше
(вихователь, друзі, діѐльність, ѐкоя займалисѐ)? Чи пам’ѐтаять, чому їхні
батьки віддали їх саме до цього закладу? Чи дозволѐв їм рівень
сформованої в закладі дошкільної освіти компетентності легко
адаптуватисѐ до школи? Відповіді на ці запитаннѐ узагальнявались і
формулявавсѐ умовивід про те, що батьки віддавали перевагу закладам,
ѐкі мали позитивний імідж щодо наданнѐ освітніх послуг і підготовки дітей
до школи; сам заклад приваблявав добрими вихователѐми, ѐкі лябили
дітей і організовували цікаву діѐльність вихованців.
Під час ціюї лекції магістранти актуалізували знаннѐ з дисциплін, ѐкі
вивчали, здобуваячи освітній ступінь «Бакалавр», а саме: «Вступ до
спеціальності», «Основи педагогічної майстерності», «Професійний
імідж вихователѐ закладу дошкільної освіти» та інтегрували знаннѐ з
дисциплін магістрату «Методика забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу
в закладі дошкільної освіти», «Управліннѐ діѐльністя дошкільного
навчального закладу».
186

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

Оскільки імідж освітніх послуг безпосередньо створяютьсѐ
колективом і кожним вихователем зокрема, то друга лекціѐ з теми «Імідж
вихователѐ і колективу закладу дошкільної освіти» ознайомлявала
магістрантів із сутністя понѐттѐ «професійний імідж вихователѐ закладу
дошкільної освіти», властивостѐми іміджу вихователѐ закладу дошкільної
освіти ѐк різновиду професійного іміджу, його видами й компонентами та
складниками іміджу колективу дошкільної установи.
Лекціѐ третѐ з теми «Імідж керівника закладу дошкільної освіти» –
інформаційна, лекціѐ удвох (викладач, директор закладу дошкільної
освіти). Під час неї висвітлявалисѐ питаннѐ змісту понѐттѐ «імідж керівника
закладу дошкільної освіти», характеризувалисѐ компоненти іміджу
директора ЗДО, етапи й напрѐми його створеннѐ. Особливе місце займав
розглѐд питаннѐ, ѐке стосувалосѐ психологічних компонентів у
загальноуправлінських функціѐх менеджера дошкільної освіти – директора
закладу. При цьому викладач розкривав теоретичну сторону питань, а
директор – практичну, наводѐчи конкретні приклади із власного досвіду
професійної діѐльності. Сприймавсѐ матеріал студентами досить органічно,
про що свідчили їхні відгуки в кінці занѐттѐ.
Длѐ активної роботи на занѐтті магістрантам знадобилисѐ знаннѐ з
дисциплін «Управліннѐ діѐльністя дошкільного навчального закладу»,
«Педагогіка: менеджмент», «Актуальні проблеми досліджень у дошкільній
педагогіці», «Методика забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу в закладі
дошкільної освіти» (ОС «Магістр»).
Під час четвертої лекції з теми «Візуальний імідж закладу дошкільної
освіти» – інформаційної, з наперед запланованими помилками,
розглѐдалисѐ питаннѐ сутності основного понѐттѐ «візуальний імідж
закладу дошкільної освіти», ролі візуального образу дошкільної установи в
побудові її привабливого іміджу, компонентів візуального іміджу закладу
дошкільної освіти й залученнѐ батьків вихованців та інвесторів до
створеннѐ привабливого візуального іміджу закладу дошкільної освіти. На
початку занѐттѐ викладач повідомлѐв студентів по те, що під час викладу
матеріалу він зумисно робитиме помилки, ѐкі вони маять помітити. У кінці
лекції відводилосѐ 5–7 хвилин на озвучуваннѐ знайдених помилок та їх
аналіз. Така лекціѐ змушувала студентів уважно сприймати матеріал,
аналізувати його й оцінявати. А післѐ озвучених викладачем помилок
кожен магістрант міг замислитисѐ щодо слабких місць у своїх знаннѐх.
Основу длѐ сприйманнѐ інформації в розрізі означеної теми склали
знаннѐ магістрантів з таких дисциплін: «Професійний імідж вихователѐ
закладу дошкільної освіти», «Дошкільна педагогіка» (ОС «Бакалавр»),
«Методика забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу в закладі дошкільної
освіти», «Управліннѐ діѐльністя дошкільного навчального закладу» (ОС
«Магістр»).
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Лекціѐ п’ѐта з теми «Імідж освітніх послуг закладу дошкільної освіти» –
інформаційна, з елементами дискусії, висвітлявала питаннѐ іміджу освітніх
послуг закладу дошкільної освіти ѐк вагомого складника загального
позитивного іміджу установи, особливостей (засобів, умов, чинників)
забезпеченнѐ ѐкості освіти в дошкільній установі й на цій основі побудови
позитивного іміджу освітніх послуг закладу. При цьому предметом дискусії
були питаннѐ: «Як створити позитивний імідж освітніх послуг із застарілоя
матеріальноя базоя? З неприйнѐттѐм деѐкими батьками вимог до рівнѐ
розвитку, вихованості й навченості дитини на кінець дошкільного віку? З
відсутністя спеціально підготовлених педагогів длѐ роботи в інклязивних
групах, недостатністя методичного забезпеченнѐ цього процесу? Які умови
вважати оптимальними длѐ забезпеченнѐ ѐкості освіти в дошкільній установі
й на цій основі будувати позитивний імідж освітніх послуг закладу?
Результати дискусії фіксувалисѐ в конспектах. При цьому кожен магістр міг
записати власну думку, ѐка не обов’ѐзково збігаласѐ з позиціѐми інших
студентів чи викладача.
Знаннѐ магістрантів із дисциплін «Дошкільна педагогіка», «Основи
природознавства з методикоя», «Дошкільна лінгводидактика», «Основи
образотворчого мистецтва з методикоя керівництва», «Теоріѐ та методика
фізичного вихованнѐ», «Теоріѐ та методика формуваннѐ елементарних
математичних уѐвлень», «Теоріѐ і методика музичного вихованнѐ» (ОС
«Бакалавр»), «Методика забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу в закладі
дошкільної освіти» (ОС «Магістр») уможливили проведеннѐ лекції-дискусії
та активне вдумливе сприйманнѐ матеріалу в процесі занѐттѐ.
Шоста лекціѐ з теми «Створеннѐ іміджу закладу дошкільної освіти» –
підсумкова, інформаційна, ознайомлявала з етапами й напрѐмами
створеннѐ іміджу закладу дошкільної освіти. Особливу увагу приділѐли
необхідності грамотного й цілеспрѐмованого створеннѐ позитивного
іміджу дошкільної установи.
Активна участь магістрантів у обговоренні основних питань теми
уможливляваласѐ завдѐки актуалізації знань із таких дисциплін:
«Професійний імідж вихователѐ закладу дошкільної освіти» (ОС
«Бакалавр»), «Педагогіка: менеджмент освіти», «Управліннѐ діѐльністя
дошкільного навчального закладу» (ОС «Магістр»).
Практичні занѐттѐ з дисципліни проводили з використаннѐм технологій
проблемного, позиційного й інтерактивного навчаннѐ за такоя схемоя:
1. Актуалізаціѐ знань магістрів основних термінів з теми.
2. Обговореннѐ питань теми із застосуваннѐм доцільно обраної
педагогічної технології. 3. Перевірка виконаннѐ завдань самостійної
роботи. 4. Підбиттѐ підсумків проведеннѐ практичного занѐттѐ (рефлексіѐ,
оцінка знань і вмінь студентів викладачем).
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Так, підсумкове практичне занѐттѐ з дисципліни «Імідж закладу
дошкільної освіти» проводили у формі гри-симулѐції – засіданнѐ круглого
столу з питань формуваннѐ позитивного іміджу закладу дошкільної освіти.
У процесі підготовки до занѐттѐ магістранти мали обрати длѐ себе роль із
запропонованого викладачем переліку, а саме: директор закладу
дошкільної освіти, методист закладу дошкільної освіти, методист відділу
освіти, вихователь, музичний керівник, інструктор з фізичного вихованнѐ,
практичний психолог, батьки вихованців. Згідно з обраноя ролля,
учасники гри повинні були підготуватисѐ до обговореннѐ таких питань:
1. Необхідність грамотного й цілеспрѐмованого створеннѐ позитивного
іміджу дошкільної установи. 2. Етапи й напрѐми створеннѐ іміджу закладу
дошкільної освіти. 3. Доцільне використаннѐ засобів створеннѐ іміджу
освітньої установи. 4. Умови створеннѐ, розвитку й корекції позитивного
іміджу закладу дошкільної освіти.
Вів засіданнѐ круглого столу викладач. При цьому він стежив за
дотриманнѐм регламенту виступу, коректністя запитань і відповідей,
повнотоя висвітленнѐ питань, активністя кожного учасника гри. На
початку занѐттѐ магістранти ознайомлявалисѐ з правилами участі в
засіданні, метоя, ѐку слід було досѐгти в процесі обговореннѐ питань
створеннѐ іміджу дошкільної установи. В кінці занѐттѐ підбивалисѐ
підсумки, а саме: результати обговореннѐ питань учасники круглого столу
оформлѐли у виглѐді рекомендацій длѐ директорів закладів дошкільної
освіти щодо побудови позитивного іміджу сучасного освітнього закладу;
здійснявали самоаналіз і самооцінку своїх знань; викладач оцінявав
активність кожного учасника гри.
Викладаннѐ дисципліни «Імідж закладу дошкільної освіти» з
використаннѐм у комплексі технологій проблемного, позиційного й
інтерактивного навчаннѐ сприѐло виховання в магістрів стійкого інтересу
до опануваннѐ матеріалом дисципліни, звички до систематичного, ѐкісного
та вдумливого освоюннѐ навчального матеріалу в ролі суб’юкта освітнього
процесу, вільного інтегруваннѐ знань із різних фахових дисциплін длѐ
вирішеннѐ
професійних завдань
і формування
іміджотвірної
компетентності й компонентів готовності до забезпеченнѐ ѐкості освітнього
процесу в закладі дошкільної освіти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже,
вивченнѐ магістрантами авторської дисципліни «Імідж закладу дошкільної
освіти» спрѐмовано на інтеграція знань із фахових дисциплін, реалізація
наступності в оволодінні спеціальністя на першому та другому рівнѐх вищої
освіти, цілеспрѐмовану підготовку до забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу
й формуваннѐ в майбутніх фахівців іміджотвірної компетентності. Подальші
наукові розвідки буде спрѐмовано на дослідженнѐ педагогічних умов
формуваннѐ практичного компонента іміджотвірної компетентності магістрів.
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РЕЗЮМЕ
Загородняя Людмила. Дисциплина «Имидж учреждениѐ дошкольного
образованиѐ» как интегрируящаѐ составлѐящаѐ формированиѐ готовности магистров
к обеспечения качества образовательного процесса в учреждении дошкольного
образованиѐ.
В статье представлены содержание и методика преподаваниѐ авторской
дисциплины «Имидж учреждениѐ дошкольного образованиѐ», как интегрируящей
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составлѐящей подготовки магистров к обеспечения качества образовательного
процесса в учреждении дошкольного образованиѐ. Указано использование методов
исследованиѐ: анализ и обобщение научной литературы, практики подготовки
специалистов в учреждениѐх высшего педагогического образованиѐ, сравнение, синтез,
обобщение полученной информации. Выѐснено, что преподавание авторской
дисциплины делает эффективным подготовку магистров к обеспечения качества
образовательного процесса в учреждении дошкольного образованиѐ. Очерчены
дальнейшие научные исследованиѐ, которые будут касатьсѐ изучениѐ педагогических
условий
формированиѐ
практического
компонента
имиджеформируящей
компетентности магистров.
Ключевые слова: имидж учреждениѐ дошкольного образованиѐ, интеграциѐ,
подготовка магистров, методика преподаваниѐ дисциплины, технологиѐ проблемного
обучениѐ, технологиѐ позиционного обучениѐ, технологиѐ интерактивного обучениѐ,
образовательнаѐ степень «бакалавр», преемственность.

SUMMARY
Zahorodnia Liudmyla. The course “Preschool education institution image” as an
integrated component of forming Masters’ readiness for educational process quality
assurance in a preschool education institution.
The article deals with the methods of teaching the author’s course “Preschool
education institution image”, which functionates as an integrated component in the Masters’
training to educational process quality assurance in a preschool education institution.
Realization of this aim was ensured by using the following research methods: analysis
and generalization of scientific literature, the practice of training specialists in pedagogical higher
education institutions, comparison, synthesis, and generalization of the obtained information.
Teaching the author’s course “Preschool education institution image” is a component of
Masters’ training system to ensure the educational process quality assurance in the preschool
education institutions and improves the effectiveness of the abovementioned process.
The practical significance of the research is in the development of educational and
methodological support of the course “Preschool education institution image”, which can be
used in the process of Masters’ training of specialty 012 “Preschool education”.
Studying the author’s course “Preschool education institution image” by Masters’
undergraduates is aimed at integrating the knowledge in professional courses, realization of
continuity in mastering the specialty at the first and second levels of higher education,
purposeful training for educational process quality assurance and developing future
specialists’ image-forming competence. Further scientific research will be directed at
studying the pedagogical conditions of forming practical component of Masters
undergraduates’ image-forming competence.
Key words: preschool education institution image, integration, Masters’ training,
methods of teaching the course, problem learning technology, positional learning
technology, interactive learning technology, Bachelor’s degree, continuity.
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РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ
У статті досліджено сутність і зміст понѐттѐ «риторична культура» через
порівнѐльний аналіз із найближчим суміжним понѐттѐм «мовленнюва культура».
Визначено місце риторичної культури в мовній підготовці правників ѐк основи
становленнѐ професійної мовнокомунікативної компетентності, окреслено шлѐхи її
формуваннѐ. Обстояютьсѐ принцип риторичного підходу до викладаннѐ дисципліни
«Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)» ѐк інтегрованого курсу. Способи
та форми співпраці філологів і фахівців із правознавчих дисциплін ще потребуять
свого уточненнѐ.
Ключові
слова:
риторична
культура
правників,
риторика,
мовнокомунікативна компетентність правника, мовленнюва культура правника,
мова правничого спрѐмуваннѐ, риторичні вміннѐ, риторична діѐльність.

Постановка проблеми. Мова права все більше привертаю увагу діѐчів
із різних галузей знань ѐк надзвичайно важлива й соціально значуща сфера
мовної комунікації, що забезпечую нормативно-правове регуляваннѐ
діѐльності суспільства.
Мова длѐ яриста виступаю ѐк носій інформації та ѐк засіб впливу. Правильне володіннѐ мовоя, зокрема прийомами яридичної мови, ю невід’юмноя складовоя фахової компетенції яриста, гарантіѐ успіху в професії.
Мова – це головний інструмент, за допомогоя ѐкого здійсняютьсѐ
робота
правника,
причому
всі
її
аспекти:
законотворчий,
правозастосовний,
правоохоронний
тощо.
Юристу
доводитьсѐ
опрацьовувати й укладати безліч документів; виступати публічно в ролі
доповідача, експерта, судді, правозахисника; вести діалог у ѐкості
консультанта, представника закону й певного яридичного органу;
дискутувати в правовому полі, демонструячи при цьому не тільки блискучі
знаннѐ науково-теоретичної бази яриспруденції, але й знаннѐ літературної
форми мови, уміннѐ й навички ефективного застосуваннѐ всього арсеналу
мовних засобів її правничого різновиду.
Мова правничого спрѐмуваннѐ ю одним із різновидів сучасної
літературної мови, специфіка ѐкого зумовлена особливостѐми спілкуваннѐ
й діѐльності в правоохоронній і правозастосовній сферах (Артикуца, 2005,
с. 3). Тобто різновид літературної мови, ѐкий використовую ярист у своїй
професійній діѐльності з метоя оптимального вирішеннѐ низки типових і
специфічних завдань професійного характеру.
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Сучасна мовна підготовка студентів-правників маю бути максимально
спрѐмована на їх майбутні фахово-практичні потреби. У професіограмі
правника спектр необхідних мовних знань, навичок і вмінь доволі широкий
і в кінцевому підсумку зводитьсѐ до оволодіннѐ риторично-професійним
мовленнѐм, що маю задані мовностилістичні ознаки й характеризуютьсѐ
високим рівнем впливу та визначаю формуваннѐ риторичної культури ѐк
основи становленнѐ професійної мовнокомунікативної компетентності
майбутнього яриста.
Аналіз актуаьних досліджень. Риторику ѐк науку і мистецтво слова
вивчали А. Михальська, Л. Мацько, Н. Голуб, Т. Анісімова, Г. Сагач та інші.
Важливим доробком ю концепціѐ риторичної підготовки майбутніх учителів,
обґрунтуваннѐ необхідності «риторизації» навчаннѐ української мови в
загальноосвітніх закладах Н. Голуб )Голуб, 2011, с. 59). У працѐх Н. Артикуци,
О. Залябківської, В. Нищети, Л. Шиѐняк, О. Раняк висвітлено основні
риторичні понѐттѐ та категорії, проаналізовано лінгвістичні основи риторики,
досліджено певні аспекти використаннѐ риторичного потенціалу в процесі
професійної підготовки. Чимало вітчизнѐних дослідників погоджуятьсѐ з
думкоя, що риторика ѐк наука повинна посідати чільне місце в навчальному
плані студентів-правників, але методи та прийоми формуваннѐ риторичної
культури на занѐттѐх із мовних дисциплін, зокрема «Української мови (за
професійним спрѐмуваннѐм)» поки що не достатньо окреслені.
Мета статті – уточненнѐ змісту понѐттѐ «риторична культура»,
визначеннѐ його місцѐ в системі мовної підготовки майбутніх правників,
окресленнѐ шлѐхів його формуваннѐ.
Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань
використано комплекс взаюмопов’ѐзаних наукових методів: аналіз, синтез,
порівнѐннѐ. Зокрема аналіз періодичних видань, навчальних планів і
програм, дисертаційних досліджень – длѐ визначеннѐ стану дослідженості
проблеми, окресленнѐ методичних підходів до формуваннѐ риторичної
культури правників у процесі вивченнѐ мовних дисциплін.
Шлѐхом використаннѐ методу порівнѐльного аналізу зроблена
спроба уточнити зміст понѐттѐ «риторична культура», відокремивши його
від суміжного понѐттѐ «мовленнюва культура».
Виклад основного матеріалу. Риторичну освіту сьогодні вважаять
одним із найбільш перспективних і важливих лінгводидактичних напрѐмів.
Процес демократії суспільства, що йде рука об руку з розширеннѐм прав і
свобод особистості, у тому числі свободи слова, зумовив відродженнѐ
інтересу до риторики науковців різних галузей, і насамперед, фахівців
гуманітарної сфери комунікативно наповнених спеціальностей, до ѐких,
безперечно, належить і яриспруденціѐ.
Сьогодні неможливо здійснявати жодний вид яридичної діѐльності
без знаннѐ й розуміннѐ особливостей спілкуваннѐ, механізмів впливу
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одніюї лядини на іншу. Юрист упродовж днѐ спілкуютьсѐ з десѐтками осіб,
різними за віком, інтелектуальним рівнем, соціальним станом, інтересами,
потребами й намірами. Така діѐльність потребую використаннѐ знань
ораторського мистецтва задлѐ впливу ѐк на осіб, ѐкі тимчасово потрапили
у сферу судочинства (потерпілий, свідок, користувач яридичних послуг), на
осіб, ѐкі безпосередньо здійсняять цей вид діѐльності (прокурор, суддѐ,
правозахисних, нотаріус), так і длѐ здійсненнѐ більш загальних цілей:
утвердженнѐ прав і свобод лядини і громадѐнина, ѐкі визначаять зміст і
спосіб застосуваннѐ законів, діѐльність органів законодавчої, судової
влади, місцевого самоврѐдуваннѐ.
Ефективність діѐльності яриста залежить від багатьох чинників.
Окрім ѐкісної правової освіти, знань норм права, процесуальних норм, він
повинен мати необхідні ділові й моральні ѐкості, вирізнѐтисѐ загальноя
культуроя, вміннѐм працявати з лядьми, володіти розвиненим почуттѐм
обов’ѐзку та відповідальності. Водночас дуже важливоя ю словесна (на
усному й писемному рівні) репрезентаціѐ професійної діѐльності. Тому
риторика ѐк наука про теоретичне та практичне красномовство відіграю
неабиѐку роль у фаховій самореалізації правника.
Осмисленнѐ лядством сутності риторики ѐк мистецтва й науки
охопляю не одне тисѐчоліттѐ. Аристотель визначав риторику ѐк «здатність
знаходити можливі засоби переконаннѐ відносно певного предмета»
(Сагач, 2006, с. 199). Цицерон зауважував, що варто розглѐдати риторику
ѐк «практичну систематизація корисного досвіду» (Сагач, 2006, с. 202).
У трактуванні сучасних мовознавців риторика здебільшого постаю ѐк
прикладна наука, теоретичні та практичні основи ѐкої ю важливими
чинниками формуваннѐ й застосуваннѐ знань, умінь і навичок інших наукових
галузей. Н. Голуб розглѐдаю риторику ѐк «прикладну науку, що, базуячись на
засадах філософії, етики, лінгвістики, логіки, психології та культури, навчаю
мистецтва переконаннѐ, аргументації, мисленнѐ, мовленнѐ, прикрашаннѐ й
керуваннѐ суспільними процесами» (Голуб, 2008, с. 36). «Риторика – це наука
успіху, однак він може залишитисѐ тільки вербальним, словесним,
перетворитисѐ на віртуальний, < - > коли в ньому не буде фахових
професійних складників», – наголошую Л. Мацько (Мацько, 2003, с. 7).
Глибокі зв’ѐзки риторики з іншими дисциплінами, що вивчаятьсѐ в
бакалавратурі за спеціальністя 081 «Право», – з філософіюя, логікоя,
психологіюя, етикоя та правознавчими дисциплінами, – сприѐю
формування навичок логічного мисленнѐ, ефективному вираження
думок, успішному впливу на слухача, вироблення й удосконалення
навичок мовно-фахової майстерності.
Курс дисципліни «Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)»
повинен забезпечити оволодіннѐ студентами професійним мовленнѐм,
науково-виробничими жанрами його реалізації на риторичних засадах,
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сприѐячи формування активної мовної особистості, її комунікативної та
риторичної компетентностей, риторичної культури, що виѐвлѐю себе у
формуванні риторичних знань, умінь і навичок.
Вбачаютьсѐ актуальним уточнити зміст терміну «риторична культура».
Розуміннѐ цього понѐттѐ в сучасному мовознавстві ю доволі розбіжним.
Чимало дослідників намагаятьсѐ встановити співвідношеннѐ, співмірність
понѐть мовленнювої культури та риторичної культури, часто заміняячи
понѐттѐ мовленнювої культури визначеннѐм риторичної культури або
ототожняячи їх. В аспекті розрізненнѐ цих понѐть і уточненнѐ значеннѐ
кожного слушноя ю думка О. Волкова: «Якщо красномовство – уміннѐ
захопити аудиторія промовоя, сказати чи написати красиво, привабливо,
витончено, то риторичні здібності складаятьсѐ в основному з уміннѐ знайти
найкраще рішеннѐ в даних обставинах, належним чином його обґрунтувати й
виразити в слові. < - > Риторичні здібності вироблѐятьсѐ освітоя, досвідом,
моральноя підготовкоя, тому риторична освіта даю суспільству юдиний засіб
позбутисѐ від некомпетентності і демагогії» (Волков).
У дисертаційній роботі Я. Білоусової знаходимо таке визначеннѐ:
«Риторична культура особистості – це рівень оволодіннѐ нея знаннѐми
науки риторики та спосіб їх виѐву в процесі риторичної діѐльності». А
риторичну діѐльність дослідницѐ ототожняю із мисленнюво-мовленнювоя
та комунікативноя (Білоусова, 2004, с. 7-8).
Н. Голуб базовим компонентом риторичної культури називаю
риторичні вміннѐ, що ю, за її визначеннѐм, «набутоя здатністя мовцѐ
здійснявати планомірну підготовку до міжособистісного групового чи
масового спілкуваннѐ й досѐгати усвідомленого ефективного впливу на
слухача чи читача» (Голуб, 2011, с. 57).
Підсумовуячи всі наукові розвідки щодо змісту понѐттѐ «риторична
культура», можемо визначити її ѐк складне, багатоаспектне понѐттѐ, що
співвідноситьсѐ з понѐттѐми мовленнювої культури та мовнокомунікативної
компетентності, але не вичерпуютьсѐ ними, оскільки завданнѐ риторичної
культури – не просто формувати вміннѐ довершено висловлявати думки, а
висловляваннѐ їх з уміннѐм впливати на розум, почуттѐ й воля слухача.
Риторична культура ю складним утвореннѐм, що вклячаю сукупність
засвоюних особистістя риторичних компетенцій, норм риторичної
діѐльності та професійно значущих знань.
Усе це даю змогу зробити висновок, що формуваннѐ риторичної
компетентності та риторичної культури студентів-правників ю важливоя
складовоя становленнѐ професійної мовнокомунікативної компетенції. В
освітньому процесі мовна підготовка майбутніх правників передбачаю
поюднаннѐ лінгвістичних знань з аналізом нормативно-правових засад у
контексті їх відповідності актуальним і потенційним суспільним процесам.
Тобто до суто лінгвістичних знань необхідно долучити науково-теоретичну
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базу яриспруденції, беручи за основу базові правничі понѐттѐ. Це маю бути
інтегрований курс, навчальні посібники, методичні рекомендації щодо
вивченнѐ ѐкого повинні створяватись у співпраці філолога та фахівців із
правознавчих дисциплін.
Актуальним науково-методичним завданнѐм ю пошук нових
ефективних форм і методів вищої правової освіти. Особливої уваги
заслуговуять інноваційні форми викладаннѐ, що сприѐять розвиткові творчої
активності, закладаять основи длѐ подальшого осмисленнѐ й розвитку
правових знань, успішного їх застосуваннѐ в майбутній правничій діѐльності.
Найбільш ефективними в аспекті формуваннѐ риторичної культури
студентів-правників у процесі вивченнѐ дисципліни «Українська мова (за
професійним спрѐмуваннѐм)» ю активні та інтерактивні методики
навчаннѐ, що активізуять роль усіх учасників освітнього процесу, під час
ѐких студент вступаю в діалог професійно оріюнтованого змісту з
викладачем, іншим студентом або студентами, виконую творчі завданнѐ,
розвиваю аналітичне та критичне мисленнѐ.
Надзвичайно високу ефективність освітнього процесу забезпечую
застосуваннѐ таких методів, форм і прийомів:
- виступи проблемного чи дискусійного характеру, ѐкі потребуять
опрацяваннѐ відповідної нормативно-правової бази;
- моделяваннѐ типових длѐ професійної сфери комунікації діалогів і
полілогів;
- риторичний тренінг у ході рольових ігор на професійно
оріюнтованому матеріалі;
- навчаннѐ дискусії, бесіди, консультації.
Н. Артикуца у своюму дослідженні інноваційних методик виокремляю
метод конкретних ситуацій, або кейс-метод, ѐкий уже понад 100 років
застосовуютьсѐ у вивченні яриспруденції в закладах освіти США та країнах
Західної Європи, а зараз починаю широко впроваджуватись і в Україні. Метод
побудований на принципі прецеденту, або випадку (case – англ.), що слугую
вагомим критеріюм прийнѐттѐ рішеннѐ у судовій справі за відсутності
відповідних нормативно-правових документів (Артикуца, 2005, с. 19).
Заслуговуять на увагу методи «Сократів діалог» та «Займи позиція»,
ѐкі формуять уміннѐ вибудовувати діалог, передбачати позиція опонента
й попереджати її, визначати власну позиція та грамотно формулявати,
аргументувати та відстоявати її. Це логічні методи, що розвиваять
аналітичне й синтетичне мисленнѐ.
До актуальних в аспекті мовного навчаннѐ майбутніх яристів
методів, що розвиваять навички веденнѐ дискусії, варто долучити метод
мозкового штурму, ѐкий націлений на оперативне групове вирішеннѐ
нестандартних ситуацій.
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Висновки. Реалізаціѐ риторичного підходу до навчаннѐ «Української
мови правничого спрѐмуваннѐ» ѐк інтегрованого курсу й використаннѐ
активних та інтерактивних інноваційних навчальних методик сприѐю
формування в майбутніх правників культури мисленнѐ (самостійність,
самокритичність, гнучкість, оперативність, ерудиціѐ), культури мовленнѐ
(правильність, точність, ѐсність, доречність, доцільність), культури
спілкуваннѐ (повага до співрозмовника, використаннѐ етикетних формул),
культури виголошеннѐ промови (виразність, поюднаннѐ вербальних і
невербальних мовних засобів) у сфері професійної комунікації.
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РЕЗЮМЕ
Калиниченко Людмила. Риторическаѐ культура как основа формированиѐ
профессиональной речекоммуникативной компетентности будущих яристов.
В статье исследованы сущность и содержание понѐтиѐ «риторическаѐ
культура» путем сравнительного анализа с наиболее близким смежным понѐтием
«речеваѐ культура». Определено место риторической культуры в процессе ѐзыковой
подготовки будущих яристов как основы становлениѐ профессиональной
речекоммуникативной
компетентности.
Намечены
пути
формированиѐ
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риторической культуры будущего яриста. Обосновываетсѐ принцип риторического
подхода к преподавания дисциплины «Українська мова (за професійним
спрѐмуваннѐм)» как интегрированного курса. Способы и формы сотрудничества
филологов и специалистов правоведческих дисциплин требуят своего уточнениѐ.
Ключевые слова: риторическаѐ культура яристов, риторика, речеваѐ
культура, речекоммуникативнаѐ компетентность яриста, ѐзык профессиональной
направленности, риторические умениѐ, риторическаѐ деѐтельность.

SUMMARY
Kalinichenko Liudmyla. Rhetorical culture as a basis for developing future law
specialist professional language communicative competence.
The language of law increasingly attracts attention of people of different fields of
knowledge as extremely essential and socially important field of language communication
that ensures legal regulation of the society.
The language is the main tool that the lawyer operates in all his aspects: legislative,
enforceable, law enforcement, etc. The lawyer has to process and conclude a lot of
documents; to act publicly as a speaker, an expert, a judge, a human rights activist; to
engage in a dialogue as a consultant, a representative of the law and a certain legal body; to
discuss in the legal field showing not only brilliant knowledge of scientific and theoretical
base of jurisprudence, but the knowledge of the literary form of the language, the skills and
habits of effective use of the whole arsenal of linguistic means of legal variety.
Modern language training of law students should be as focused as possible on their
future professional needs. The range of required knowledge comes to mastering rhetorical
and professional speech, which has given linguistic and stylistic features and is characterized
by the high influence level and determines the rhetorical culture development as a basis of
future law specialist professional language communicative competence.
In the future law specialist training language training should be aimed at language
communicative competence development, the essential part of which is rhetorical culture.
The program in the Ukrainian language for law students in its content should promote
improvement of language professional skill directing students to the active communicative
activity; to promote personality language, speech, and rhetorical culture development; aimed
at using effective innovation methods and means of its development.
Key words: lawyers’ rhetorical culture, rhetoric, lawyer’s language communicative
competence, language and professional skill, language of the law.
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МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ
У статті детально розглѐнуто особливості та практичне застосуваннѐ
інтерактивних методів у процесі викладаннѐ в Івано-Франківському національному
медичному університеті дисципліни медичної генетики, а саме: ділова гра,
моделяваннѐ, «мозковий штурм», «дерево рішень», тренінги, методи конкретних
ситуацій, або кейс-метод, проблемний, аудіовізуальний, проюктів, творчого пошуку
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(дослідженнѐ), «займи позиція», PRES-метод, роботи в малих групах. Це даю змогу
майбутнім медикам покращити свої комунікативні навички, навчитись
аргументовано висловлявати своя думку та позиція, доводити власну точку зору,
розвинути аналітичні здібності, навчитисѐ знаходити вирішеннѐ складних
ситуаційних завдань чи проблем.
Ключові слова: інтерактивні методи викладаннѐ, інтерактивне навчаннѐ,
вища освіта, освітній процес, компетентності, медична генетика, моделяваннѐ,
метод роботи в малих групах.

Постановка проблеми. Медичні дисципліни вирізнѐятьсѐ серед
інших, теоретичним і практичним спрѐмуваннѐм у навчанні. Підготовка
медичного працівника на сьогодні вимагаю від теперішнього студента тих
компетентностей і програмних результатів, ѐкі в подальшому
забезпечуватимуть потребу системи охорони здоров’ѐ України в
конкурентних і кваліфікованих спеціалістах. Уже не ю достатньо наѐвності
відповідних теоретичних знань і практичних навичок під час навчаннѐ в
медичних закладах освіти, необхідним та актуальним постаю постійне
навчаннѐ та професійне зростаннѐ післѐ отриманнѐ вищої освіти. Саме
тому доцільним вбачаютьсѐ застосуваннѐ нових методів і методик під час
викладаннѐ медичних дисциплін (Булат, 2015).
Аналіз актуальних досліджень. У процесі викладаннѐ предмету
«Медична генетика» студентам Івано-Франківського національного
медичного університету відбуваютьсѐ передача знань, навичок, досвіду,
моральних цінностей від викладача до студента. Результативність і
ефективність цього значноя міроя залежить від педагога, проте, інтерес та
стараннѐ до вивченнѐ нової дисципліни студентом теж ю вагомим фактором.
Сучасне глобальне інформаційне суспільство ставить нові виклики
перед викладачами: необхідно оновлявати свій рівень знань, переглѐдати
актуальність існуячих методів досліджень, оскільки інформаціѐ зміняютьсѐ
та збільшуютьсѐ. Тому, длѐ успішного викладаннѐ науково-педагогічному
працівникові необхідно теж постійно вдосконалявати та освоявати
підходи й методи викладаннѐ, своя компетентність та кваліфікація.
Зокрема, починаячи з першого занѐттѐ, де подаятьсѐ основи спадковості
патології лядини, предмет і завданнѐ вищевказаної дисципліни. Через
призму всіх змістових модулів проходить значеннѐ медико-генетичного
консультуваннѐ аж до профілактики спадкової патології, що маю вагоме
значне соціальне, економічне й суспільне значеннѐ в житті лядини.
За А. А. Романяк (Романяк, 2010), у сьогоднішніх умовах традиційні
підходи й методи навчаннѐ поступово заміняятьсѐ новітніми. Якщо перші, в
основному оріюнтуятьсѐ на стабільність у освітньому процесі, то останні
зоріюнтовані на детальне усвідомленнѐ знань майбутніми медиками. Це так
звані активні методи навчаннѐ, ѐкі сприѐять активному сприйнѐття інформації, теоретичного та практичного матеріалу, зацікавленості в нових знаннѐх
і вміннѐх, у пошуку самостійного вирішеннѐ проблем. На підтвердженнѐ
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цього наводитьсѐ дослідженнѐ психологів, ѐке показую, що в пам’ѐті лядини
закарбовуютьсѐ 10 % від почутого, 50 % від почутого й побаченого.
Залишаютьсѐ в лядській пам’ѐті на 90 % те, що вона сама зробила.
На занѐттѐх із медичної генетики студентам пропонуютьсѐ
застосуваннѐ методів інтерактивного та активного навчаннѐ ѐк найкращого
способу вдосконаленнѐ освітнього процесу. Інтерактивне навчаннѐ –
форма пізнавальної діѐльності, ѐка спонукаю кожного студента відчути свій
інтелектуальний потенціал під час створеннѐ відповідних ситуаційних
задач, наближених до реалій відносин паціюнт-лікар. Як правило, викладач
на занѐттѐх із медичної генетики виступаю в ролі організатора чи
координатора в процесі моделяваннѐ випадків, ѐкі відбуваятьсѐ під час
медико-генетичного консультуваннѐ.
Викликаять зацікавленість до пізнаннѐ й навчаннѐ, також, нетрадиційні
методи навчаннѐ, бо з їх допомогоя вирішуятьсѐ ті завданнѐ, ѐкі
традиційними методами не завжди досѐгаятьсѐ: формуваннѐ системного
мисленнѐ, професійних інтересів і мотивів, соціальної взаюмодії, спільного
ухваленнѐ рішень, спілкуваннѐ тощо (Слухенська та Єрохова, 2017).
На думку М. А. Соснової (Соснова, 2016), серед методів, ѐкі
формуятьсѐ за зростаннѐм навантаженнѐ виділѐять такі: проблемного
викладаннѐ, поѐснявально-ілястративний, дослідницький та еврестичний.
Автор виділѐю такі методи медіа-освіти ѐк наочні, ігрові, словесні,
дослідницькі та проблемні (Соснова, 2015).
У працѐх О. І. Сікарчук (Сікарчук, 2006), Н. О. Сюрих, О. М. Волкової
(Сюрих та Волкова, 2017) наголошено на тому, що застосуваннѐ інтерактивних
методів у освітньому процесі даю змогу покращувати самостійність та
пізнавальну активність студентів-медиків, адже вони забезпечуять
індивідуальний підхід до навчаннѐ й розвитку мотивації. Студентам-медикам
під час вивченнѐ клініко-генеалогічного анамнезу було запропоновано
скласти родовід і описати захворяваннѐ, ѐкими хворіли видатні особистості
України. На кожну групу в складі 7–14 студентів було запропоновано понад
30 прізвищ видатних особистостей, ѐкі внесли значний вклад у розвиток ѐк
нашої держави, так і світової спільноти. Власне тут проѐвиласѐ самостійність,
креативність, індивідуальність майбутніх лікарів, ѐкі мали не тільки
можливість вибору особистості, вивченнѐ її анамнезу, але й ґрунтовно
дослідити родовід із медичної точки зору. Студентами було ідентифіковано й
систематизовано основні їх хвороби, причини смерті, вплив факторів
довкіллѐ на розвиток і проѐв спадкової патології. Зазначимо, що
пізнавального значеннѐ набула наѐвність зворотного зв’ѐзку від студентів до
викладача за допомогоя он-лайн сервісів.
Проблеми сучасних методів викладаннѐ медичних дисциплін із
виокремленнѐм методу проведеннѐ лекції з елементами дискусії наведено в
роботі (Гай, Сухін, Венгер, Муксен Сайед та Сердяк, 2016). Автори перекон200
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ливо доводѐть, що застосуваннѐ сучасних методів навчаннѐ, в тому числі з
використаннѐм комп’ятерних систем і технологій, сприѐю ѐкіснішій підготовці
майбутніх лікарів. У своя чергу, інтерактивні методи, даять змогу більшоя
міроя заохочувати студентів-медиків до навчальної та пізнавальної діѐльності, що в подальшому забезпечуватиме індивідуальну їх спрѐмованість.
Такі лекції-дискусії були апробовані серед студентів у процесі
викладаннѐ таких тем: «Семіотика спадкових захворявань. Особливості
проѐвів спадкових хвороб» та «Рівні та шлѐхи проведеннѐ профілактики
спадкових хвороб. Медико-генетичне консультуваннѐ. Скринуячі програми».
Підтвердженнѐм вищенаведеного слугую, також, працѐ К. О. Баханова,
в ѐкій аргументована теза, що інтерактивні методи сприѐять активізації
діѐльності майбутніх медиків через організація комунікаційного процесу між
групами, з викладачем, між собоя (Баханов, 2008).
О. І. Пометун у «Енциклопедії інтерактивного навчаннѐ» представив
методи залученнѐ інтерактивних технологій у освітній процес (Пометун,
2007). У той самий час О. І. Пометун, Л. В. Пироженко визначаять, що
основоя інтерактивного навчаннѐ ю принципи взаюмного, духовного й
інформаційного збагаченнѐ; навчаннѐ, зоріюнтованого на власну особистість;
безпосередньої участі всіх учасників процесу (Пометун та Пироженко, 2004).
На занѐттѐх із медичної генетики велику увагу приділѐять біотичним
аспектам медико-генетичного консультуваннѐ пробанда та його родини.
Вивченнѐ літературних джерел за досліджуваноя тематикоя дало
змогу прийти до висновку, що інтерактивні методи та технології навчаннѐ
покращуять інтенсифікація освітнього процесу та активізація навчальнопізнавальної діѐльності студентів. Так, зокрема, на думку В. І. Старости та
М. В. Гардубей (Староста та Гардубей, 2017), це дозволѐю:
 креативно освоявати новий матеріал;
 самостійно здійснявати пошук вирішеннѐ конкретних задач чи проблем;
 розроблѐти стратегія й тактику цілей;
 висловлявати й формулявати особисту позиція, переконувати інших,
наводити власні аргументи, дискутувати;
 слухати й поважати позиції інших осіб;
 здійснявати моделяваннѐ різних ситуацій, збагачуячи тим самим
особистий соціальний досвід через переживаннѐ та вкляченнѐ в
конкретні життюві ситуації;
 навчатисѐ знаходити компроміс і спільне вирішеннѐ проблем.
Длѐ змістового освоюннѐ нового матеріалу студентам пропонуятьсѐ
різні варіанти графічної візуалізації скелету та внутрішніх органів лядини
длѐ правильної диференційної діагностики під час постановки
попереднього діагнозу.
Основними перевагами інтерактивних методів ю (Романяк, 2010):
 забезпеченнѐ глибини вивченого контенту через усі рівні пізнаннѐ;
201

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

 застосуваннѐ викладачем диференційованого підходу до різних
категорій студентів із спеціальними потребами;
 розвиток комунікативних умінь і навичок студентів, що проѐвлѐютьсѐ в
самостійності ухваленнѐ рішень у освітньому процесі (зміна ролі
студента);
 зміна мотивації студентів від зовнішньої до внутрішньої, тобто від
оціняваннѐ до потреби в знаннѐх.
Заслуговую на увагу те, що студенти починаять розуміти, що головне
не оцінка на занѐтті, а потреба в глибоких знаннѐх, ѐкі згодом можна буде
застосувати в клініці під час встановленнѐ правильного діагнозу паціюнту.
У той самий час, цим методам властиві такі недоліки:
 необхідність потрібного матеріалу вимагаю більшого часу;
 складність здійснявати взаюмонавчаннѐ ѐк постійний процес;
 їх застосуваннѐ потребую попереднього навчаннѐ всіх його учасників
тощо.
Проте, ці недоліки несуттюво впливаять на результативність і
ефективність навчаннѐ. Щоб їх ще більше покращити, застосовуять сучасні
комп’ятерні технології, відповідне програмне забезпеченнѐ та
мультимедійні засоби. У процесі засвоюннѐ інформації з теми «Загальна
характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм хромосомних
хвороб» майбутні фахівці отримуять нові знаннѐ за допомогоя сучасних
інформаційних систем і технологій, аудіо та відео презентацій. Відтак, у
освітньому процесі це даю змогу покращувати рівень засвоюннѐ
навчального матеріалу студентами-медиками.
Серед інтерактивних технологій, ѐкі застосовуятьсѐ під час
викладаннѐ виділѐять такі методи (Бистрова, 2015): ділова гра, кейсметод, проблемний, моделяваннѐ, мозковий штурм, конкретних ситуацій,
інтерв’яваннѐ, робота в невеликих групах, груповий та індивідуальний
тренінг, майстер-клас, дискусіѐ із запрошеним спеціалістом чи фахівцем,
«дерево рішень», коментуваннѐ, діалог Сократа тощо.
Метою статті ю аналіз і систематизаціѐ інтерактивних методів
викладаннѐ, наведеннѐ їх сутності та характеристики, визначеннѐ основних
їх переваг длѐ застосуваннѐ під час викладаннѐ основ медичної генетики
студентам медичних спеціальностей Івано-Франківського національного
медичного університету.
Методи дослідження: методи групуваннѐ та систематизації – длѐ
ідентифікації необхідних інтерактивних методів викладаннѐ дисципліни
медична генетика; методи аналізу та синтезу – длѐ дослідженнѐ переваг
основних інтерактивних методів викладаннѐ; длѐ уточненнѐ понѐтійнокатегоріального апарату. Науково-теоретичну та методичну основу
дослідженнѐ склали наукові праці та публікації вчених, матеріали наукових
конференцій у сфері застосуваннѐ інтерактивних методів викладаннѐ.
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Виклад основного матеріалу. Розглѐнемо детальніше особливості та
практичне застосуваннѐ деѐких інтерактивних методів під час викладаннѐ та
вивченнѐ основ медичної генетики студентами-медиками, а саме: ділова гра,
метод конкретних ситуацій (МКС), або кейс-метод, проблемний метод,
моделяваннѐ, «мозковий штурм», аудіовізуальний метод навчаннѐ, метод
проюктів, метод творчого пошуку (дослідженнѐ), «займи позиція», PRESметод, «дерево рішень», тренінги, метод роботи в малих групах.
Ділова гра. Популѐрність цѐ технологіѐ здобула через креативний,
змагальний, творчий і колективний підхід до співпраці, результативність
ѐкої визначаютьсѐ в тому числі ѐкістя підготовки студентів та викладача
(Артикуца, 2005). Основна ціль проведеннѐ ділової гри на занѐттѐх з основ
медичної генетики полѐгаю в моделяванні такої клінічної ситуації, що
наближена до реальної, в ѐкій студенти-медики маять змогу застосувати
всі набуті знаннѐ й навички.
Згідно з освітньо-професійноя програмоя вищої освіти підготовки
фахівців у державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський
національний медичний університет» (Офіційний сайт Івано-Франківського
національного медичного університету), студенти повинні опанувати такі
загальні компетентності, ѐк: здатність застосовувати знаннѐ в практичних
ситуаціѐх і приймати обґрунтоване рішеннѐ, працявати в команді.
На занѐттѐх із медичної генетики під час вивченнѐ теми
«Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультуваннѐ та
пренатальна діагностика» викладач розділѐю групу студентів на 2 підгрупи,
одна з ѐких моделяю випадок відвідин родини пробанда медикогенетичного центру, а друга підгрупа – це консиліум лікарів різних
спеціальностей, ѐкі повинні підтвердити або спростувати поставлений
діагноз. За допомогоя методу ділової гри студенти під час вивченнѐ ціюї
теми отримуять навички опитуваннѐ та клінічного обстеженнѐ паціюнта і
здатність до визначеннѐ принципів і характеру лікуваннѐ захворявань. А
програмним результатом навчаннѐ буде така загальна компетентність –
здатність застосовувати знаннѐ в практичних ситуаціѐх.
Метод конкретних ситуацій (МКС), або кейс-метод. Значеннѐ
методу, запропонованого Гарвардськоя школоя, значноя міроя
визначаютьсѐ практичноя та прикладноя оріюнтованістя, зокрема, коли
студенти-медики в процесі вивченнѐ курсу медичної генетики вчатьсѐ
ухвалявати конкретні професійні рішеннѐ під час аудиторних занѐть. Це
проѐвлѐютьсѐ в обговоренні та аналізі певної ситуації, де майбутні лікарі
отримуять практичні навички й уміннѐ.
Длѐ використаннѐ цього методу, лектор повинен мати не лише
теоретичні знаннѐ, але й відповідний практичний досвід. Підтвердженнѐ
цьому слугую вивченнѐ змістового модулѐ «Моногенні хвороби». Слухачам
теж потрібно бути підготовленими перед занѐттѐм, опрацявавши
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теоретичний матеріал з конкретної теми чи проблеми. Післѐ цього
здійсняютьсѐ обговореннѐ конкретних прикладів. Наприклад, пропонуютьсѐ
реальна конкретна клінічна ситуаціѐ, опис ѐкої представлѐю практичну
проблему та вимагаю знань, необхідних длѐ засвоюннѐ задлѐ вирішеннѐ цього
завданнѐ. Одночасно, не існую однозначного вирішеннѐ ціюї проблеми.
Власне кейс-метод належить до активних методів навчаннѐ, ѐкий
ґрунтуютьсѐ на навчанні через проблемно-ситуаційний аналіз вирішеннѐ
конкретної ситуації, проблеми чи задачі. І в цьому контексті вивченнѐ основ
медичної генетики шлѐхом застосуваннѐ цього інструменту вбачаютьсѐ через
виробленнѐ спільного (конкретноя академічноя групоя студентів-медиків)
практичного вирішеннѐ плану обстеженнѐ, діагностуваннѐ, профілактичних
заходів, лікуваннѐ тощо. Відтак, у студентів формуютьсѐ здатність ухвалявати
обґрунтоване рішеннѐ ѐк загальна компетентність та здатність до встановленнѐ
попереднього та клінічного діагнозу захворяваннѐ ѐк фахова компетентність.
Проблемний метод. Цей метод відрізнѐютьсѐ від традиційних тим,
що вимагаю не лише відтвореннѐ чи закріпленнѐ набутих знань, але й
потребую використаннѐ творчості та креативності студентів.
Оскільки цѐ технологіѐ передбачаю проблемний виклад конкретного
матеріалу та постановки проблемно-пошукових завдань, вбачаютьсѐ
доцільним використаннѐ цього методу студентам-медикам під час
обговореннѐ та аналізу спільного колективного пошуку вирішеннѐ
зазначеної викладачем проблеми, побудови непростого діалогу.
Саме такий метод вбачаютьсѐ доцільним під час вивченнѐ теми
«Спадкові хвороби обміну. Принципи реабілітації та соціальної адаптації»,
оскільки післѐ його освоюннѐ студенти здобуваять таку загальну
компетентність ѐк здатність до абстрактного мисленнѐ, аналізу та синтезу,
вчитись і бути сучасно навченим; спеціальну компетентність – здатність до
визначеннѐ характеру харчуваннѐ впроцесі лікуваннѐ захворявань.
Моделяваннѐ. Застосуваннѐ моделяваннѐ ѐк методу навчаннѐ через
матеріальну, наочну, абстракту чи вербальну модель дозволѐю відтворити
певні й конкретні властивості об’юкта, розглѐнути ретельно його структуру,
частини, та параметри. У ході викладаннѐ основ медичної генетики моделі
необхідним ю унаочненнѐ інформації графіками, малянками, рисунками,
схемами та віртуальними зображеннѐми із застосуваннѐм сучасних
інформаційних систем і технологій, комп’ятерної графіки та мультимедійної
апаратури, мулѐжів під час вивченнѐ теми «Морфо-генетичні варіанти
розвитку. Вади розвитку». Спеціальна (предметна) компетентність полѐгатиме у здатності щодо визначеннѐ тактики веденнѐ вагітності, де в плода
діагностовано ваду розвитку, проведенні медико-генетичного консультуваннѐ стосовно питань плануваннѐ сім’ї та підбору необхідних методів
контрацепції. А результатом навчаннѐ буде вміннѐ розв’ѐзувати складні
проблеми та задачі, що притаманні щоденній практиці лікарѐ-генетика.
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«Мозковий штурм». Практичне використаннѐ цього методу лежить у
площині проблемних, складних і нестандартних ситуацій чи проблем.
Практичне застосуваннѐ цього методу під час вивченнѐ медичних
дисциплін передбачаю групову роботу академічної групи з метоя
підвищеннѐ розумової активності майбутніх медиків у процесі пошуку
вирішеннѐ конкретної нестандартної ситуації, складної проблеми чи
питаннѐ, коли процес вирішеннѐ знаходитьсѐ в глухому куті. Останні
формуятьсѐ у виглѐді запитань. У процесі «мозкового штурму» на
практичному занѐтті з теми «Заходи профілактики спадкової патології»
студенти на першому етапі генеруять свої особисті рішеннѐ, ідеї чи
пропозиції, а на другому – обговоряять всі висловляваннѐ та здійсняять
вибір найкращого. Отже, в результаті застосуваннѐ даного методу студенти
зможуть оволодіти загальноя компетентністя, ѐка полѐгаю в умінні
формувати вимоги до себе та оточуячих щодо збереженнѐ довкіллѐ, бути
відповідальним до вимог збереженнѐ навколишнього природного
середовища. Фахова компетентність полѐгаю в здатності оцінявати вплив
шкідливих факторів навколишнього середовищ, а в комплексі з
біологічними й соціально-економічними чинниками на стан здоров’ѐ
пробанда, його родичів і популѐції загалом.
Аудіовізуальний метод навчаннѐ. Перевагами такої форми навчаннѐ ю
мінімізаціѐ часу й зусиль викладача та студентів. Під час презентації викладачем інформації з теми «Хромосомні хвороби» у виглѐді відео, мультимедійних пакетів, презентацій з кожної теми курсу основ медичної генетики
та проведенні перевірки знань студентів за допомогоя інформаційних
систем, досѐгаятьсѐ ѐкісні й кількісні показники результативності засвоюних
знань. Це дозволить отримати майбутнім лікарѐм необхідні навички щодо
визначеннѐ тактики веденнѐ пробанда, що підлѐгаю диспансерному
спостереження у виглѐді спеціальної компетентності, а знаннѐ й розуміннѐ
предметної області та розуміннѐ професійної діѐльності ѐк загальної.
Метод проектів. Основоя цього методу ю побажаннѐ й інтереси
студентів, оскільки індивідуально чи в групі теж виступаять авторами
різноманітних творчих, дослідницьких, пошукових, аналітичних проюктів.
Це в подальшому дозволѐю активізувати формуваннѐ в майбутніх лікарів
комунікативних умінь, особистої та групової відповідальності. Такий метод
був використаний під час викладаннѐ теми «Принципи лікуваннѐ
спадкових хвороб, реабілітації та соціальної адаптації» студентам-медикам
Івано-Франківського національного медичного університету, адже післѐ її
вивченнѐ, вони прагнутимуть до збереженнѐ довкіллѐ в межах загальної
компетентності, здатність до проведеннѐ заходів стосовно інтеграції та
організації наданнѐ медичної допомоги паціюнтам.
Метод творчого пошуку (дослідженнѐ). Такий метод навчаннѐ
використовую креативність і творчий підхід до виконаннѐ завдань. Тому, до205
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цільним ю його застосуваннѐ саме на практичних занѐттѐх, де постаю можливість залученнѐ студентів-медиків до конкретної науково-дослідницького
проюкту чи роботи, спонукаю до зростаннѐ інтересу до основ медичної
генетики. За його допомогоя реалізуютьсѐ індивідуальний підхід із творчими
елементами до навчаннѐ. Алгоритм застосуваннѐ такого інтерактивного
методу навчаннѐ завдань з основ медичної генетики передбачаю такі кроки:
- постановка мети та за потреби її уточненнѐ;
- список тих умінь і навичок, ѐкими оволодію студент у процесі навчаннѐ
й вирішеннѐ завданнѐ;
- раціональне плануваннѐ й розподіл діѐльності;
- наданнѐ консультації щодо найкращих методів опануваннѐ
навчального матеріалу.
Важливим елементом під час опануваннѐ теми «Клініко-генеалогічний
метод» виступаю спонуканнѐ студентів до самостійного вивченнѐ та здобуттѐ
знань і навичок із медичної генетики під час складаннѐ родоводу студента, де
майбутній медик може з’ѐсувати, чим хворіли його близькі та дальші родичі,
чи були близькоспоріднені шляби в родині, чи батьки походѐть з одніюї
місцевості, на скільки був обтѐжений акушерський анамнез у родині
(завмираннѐ вагітності на ранніх термінах, викидні, мертвонародженнѐ,
передчасні пологи тощо). У процесі використаннѐ цього методу кожний
студент дістаю багато інформації щодо здоров’ѐ у своїй родині та причин
смерті в предків. Зазначимо, що це відповідаю предметній компетентності –
навички опитуваннѐ та клінічного обстеженнѐ паціюнта.
«Займи позиція». Згідно з цим методом навчаннѐ, викладачу передусім необхідно поставити дискусійне питаннѐ, відповіді на ѐке мали б протилежні значеннѐ. У своя чергу, коли студент даю відповідь на таке питаннѐ, то
в результаті отримую навички й уміннѐ висловлявати своя позиція,
аргументувати власну думку перед іншими студентами й викладачем.
На занѐттѐх із медичної генетики під час вивченнѐ теми
«Пренатальна діагностика» викладач ставить перед аудиторіюя дискусійне
питаннѐ, ѐке маю два протилежні рішеннѐ: при УЗД дослідженні вагітної в
терміні 16–18 тижнів у плода діагностовано синдром Дауна, чи потрібно
переривати вагітність.
Під час проведеннѐ занѐть з основ медичної генетики такий метод
даю змогу теперішнім студентам-медикам у майбутньому переконливо
доводити своя позиція в професійних дискусіѐх чи в конфліктній або
складній ситуації. Зокрема, розвиваютьсѐ така загальна компетентність ѐк
здатність діѐти соціально відповідально та свідомо.
PRES-метод (Position, Reason, Explanation or Example, Summary). Його
назва перекладаютьсѐ з англійської мови й означаю 4 слова: позиціѐ
(думка), причина (обґрунтуваннѐ), поѐсненнѐ чи приклад, висновок. Він
застосовуютьсѐ в освітньому процесі ѐк додатковий чи допоміжний, даю
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змогу глибше розкривати вміннѐ обґрунтовувати, аргументувати й
захищати своя думку під час діалогу чи дискусії.
Ці слова у виглѐді послідовності дій формую в студентів медичних
спеціальностей навички ефективної комунікації, влучних і коротких аргументів та висловлявань за умов обмежених можливостей чи часу під час формуваннѐ й обґрунтуваннѐ своїх відповідей на практичному занѐтті з теми «Визначеннѐ генетичної схильності». Використаннѐ зазначеного методу сприѐю
оволодіння спеціальної компетентності щодо здатності до діагностуваннѐ.
«Дерево рішень». Такий метод дозволѐю здійснявати порівнѐльну
характеристику з виокремленнѐм переваг і недоліків різних варіантів рішень
чи дій, ѐкі в табличному виглѐді длѐ кожного варіанту вирішеннѐ завданнѐ,
подаятьсѐ студентам. Студентам-медикам наводитьсѐ приклад, коли у плода
пренатально діагностовано щілина губи й піднебіннѐ в поюднанні з іншоя
вадоя розвитку. Також, такий метод доцільно використовувати під час
медико-генетичного консультуваннѐ пари, у ѐкої народиласѐ дитина з вадоя
розвитку, несумісноя з життѐм, і померла одразу післѐ пологів. З метоя
проведеннѐ ѐкісного медико-генетичного консультуваннѐ такої родини,
застосовуятьсѐ різні методи, теоретичні знаннѐ з ѐких студенти-медики
отримуять під час вивченнѐ теми «Методи медичної генетики».
Відтак, цей метод дозволѐю аналізувати, порівнявати й оцінявати різноманітні варіанти виходу із ситуації, надавати свої прогнози щодо
можливих наслідків за кожним із варіантів, що в подальшому підвищую їх
компетентності. Прикладне застосуваннѐ такого підходу під час викладаннѐ
основ медичної генетики потребую вмінь формуваннѐ й постановки
коректних і правильних питань з метоя об’юктивного оціняваннѐ
представлених варіантів вирішеннѐ конкретної проблеми чи завданнѐ.
Студенти в майбутньому завдѐки використання цього методу будуть здатні
ухвалявати конкретні рішеннѐ; вміти працявати ѐк консиліум лікарів і таку
спеціальну компетентність ѐк уміннѐ визначати потрібний перелік
інструментальних і лабораторних обстежень та правильно інтерпретувати
отримані результати.
Тренінги. Хоча цей метод набув широкого застосуваннѐ в освітньому
процесі студентів – майбутніх фінансистів, управлінців, економістів,
менеджерів, проте він маю багато переваг у процесі його використаннѐ длѐ
студентів-медиків. Серед його позитивних сторін під час вивченнѐ теми
«Загальна характеристика мультифакторіальних захворявань. Визначеннѐ
генетичної схильності», слід зазначити закріпленнѐ та повтореннѐ або тренуваннѐ певних дій. Це надаю можливість покращувати професійні медичні
практичні навички. При цьому викладачеві необхідно адаптувати таку програму тренінгу під конкретну тему основ медичної генетики з урахуваннѐм
потреб робочої та навчальної програм вивченнѐ дисципліни, індивідуальних і
групових інтересів студентів. Це даю змогу опанувати загальну
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компетентність – у навичках застосуваннѐ комунікаційних та інформаційних
технологій, а також, фахової – вміннѐ оброблѐти медичну інформація.
Метод роботи в малих групах. Така група складаютьсѐ від 2 до
7 студентів. Саме невеликі групи сприѐять формування вмінь і навичок
роботи в команді, у конструктивній взаюмодії з іншими членами групи,
адекватного сприйнѐттѐ особистої поведінки та дій чи висловлявань інших
студентів. Зазначимо, що варіанти завдань длѐ різних груп академічної групи
можуть бути однаковими чи вибірковими. У випадку вибіркового завданнѐ з
переліку можливих, студенти повинні обґрунтувати та аргументувати власний
інтерес у тому чи іншому завданні. Післѐ розподілу на групи та вибору
завданнѐ, студенти розподілѐять між собоя різні ролі (наприклад, паціюнт,
родичі хворого, лікар, медсестра). Дозволѐютьсѐ перерозподіл учасників і
ролей. Цей метод широко застосовуютьсѐ під час вивченнѐ теми «Медикогенетичне консультуваннѐ. Пренатальна діагностика. Скринуячі програми».
Отже, попри велику різноманітність інтерактивних методів навчаннѐ,
застосуваннѐ кожного з них передбачаю дуже детальну, ретельну та
кропітку підготовку викладачем, а інколи й студентами-медиками,
необхідної інформації та матеріалів. Вибір того чи іншого методу
здебільшого залежить від фаховості та компетентності педагога, мотивації
студентів, виду й теми занѐттѐ з основ медичної генетики. Так, у результаті
навичок застосуваннѐ методу роботи в малих групах, студенти-медики
поглибляять знаннѐ в предметній області медичної генетики та
відповідальне усвідомленнѐ своюї майбутньої лікарської діѐльності.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. За
сучасних умов здійсненнѐ освітнього процесу вимагаю застосуваннѐ окрім
традиційних, ще інших, активних методів навчаннѐ студентів медичних
спеціальностей. Длѐ збільшеннѐ ефективності засвоюннѐ матеріалу,
розвитку практичних умінь і навичок у студентів та загалом підготовки
висококваліфікованих фахівців у медичних закладах вищої освіти
необхідним ю використаннѐ інтерактивних методів і технологій.
Проведене дослідженнѐ засвідчило велике розмаїттѐ інтерактивних
методів викладаннѐ, ѐкі можна застосовувати в освітньому процесі під час
викладаннѐ предмету «Медична генетика» в Івано-Франківському
національному медичному університеті викладачем щоб доповнити
традиційні лекційні чи практичні занѐттѐ активними методами навчаннѐ,
тим самим підвищити ефективність освітнього процесу. Застосуваннѐ таких
методів у ході навчаннѐ даю змогу майбутнім медикам покращити свої
комунікативні навички, навчитись аргументовано висловлявати своя
думку та позиція, доводити власну точку зору, розвинути аналітичні
здібності, навчитисѐ знаходити вирішеннѐ складних ситуаційних завдань
чи проблем, комплексно опановувати необхідні загальні та спеціальні
компетентності з подальшим їх застосуваннѐм у медичній практиці.
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РЕЗЮМЕ
Кицера Наталия. Внедрение интерактивных методов преподаваниѐ основ
медицинской генетики студентам-медикам.
В статье подробно рассмотрены особенности и практическое применение
интерактивных методов при преподавании в Ивано-Франковском национальном
медицинском университете дисциплины медицинской генетики, а именно: деловаѐ
игра, моделирование, «мозговой штурм», «дерево решений», тренинги, методы
конкретных ситуаций, или кейс-метод, проблемный, аудиовизуальный, проектов,
творческого поиска (исследованиѐ), «займи позиция», PRES-метод, работы в малых
группах. Это позволѐет будущим медикам улучшить свои коммуникативные навыки,
научитьсѐ аргументировано высказывать свое мнение и позиция, доказывать своя
точку зрениѐ, развить аналитические способности, научитьсѐ находить решениѐ
сложных ситуационных задач или проблем.
Ключевые слова: интерактивные методы преподаваниѐ, интерактивное
обучение, высшее образование, учебный процесс, компетентности, медицинскаѐ
генетика, моделирование, метод работы в малых группах.

SUMMARY
Kitsera Nataliya. Implementation of interactive methods in teaching basics of
medical genetics for medical students.
The purpose of the article is to analyze and systematize interactive teaching methods, to
summarize their essence and characteristics, to determine their main advantages for use in
teaching the basics of medical genetics to students of medical specialties of Ivano-Frankivsk
National Medical University. Methods of research: methods of grouping and systematization – in
order to identify the necessary interactive methods of teaching the discipline of medical genetics;
methods of analysis and synthesis – to explore the main benefits of the main interactive teaching
methods; to clarify the conceptual apparatus. The scientific-theoretical and methodological basis
of research was scientific works and publications of scientists, materials of scientific conferences
in the field of application of interactive teaching methods.
The study of literary sources and practical experience of teaching the basics of
medical genetics for medical students of Ivano-Frankivsk National Medical University on the
subject made it possible to conclude that interactive teaching methods and technologies
improve intensification of the educational process and intensification of the student cognitive
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activity. The article shows features and practical application of some interactive methods in
teaching and learning the basics of medical genetics for medical students. There are a lot of
methods: business game, situation or case method, problem-based method, modelling,
“brainstorming”, audiovisual teaching and project method, creative search (research)
method, “take a stand”, PRES method, “tree of decision”, method of working in small groups.
Despite wide diversity of interactive teaching methods, application each of them
requires a very detailed, hard and deep preparation by the teacher, sometimes even medical
students, of the necessary information and materials. The choice of this or another method
depends on the teacher’s competence and student motivation, type and topic of medical
genetics classes. The use of interactive methods in the course of training allows to the future
doctors to improve their communication skills, learn to express their opinion and position in a
reasoned manner, to prove their own point of view, to develop analytical skills, to learn how
to solve the situational problems, comprehensively master necessary general and special
competences with their further application in medical practice.
Key words: interactive teaching methods, interactive learning, higher education,
educational process, competences, medical genetics, modelling, small group work.
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CRITERIA AND EVALUATION INSTRUMENT FOR DETERMINING
THE STATE OF INNOVATIVE CULTURE DEVELOPMENT OF THE FUTURE
MANAGER OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION
IN THE MASTERS’ TRAINING PROCESS
Based on the content analysis results of scientific works on the investigated problem, the
legal framework and accordingly to the innovative culture components, the criteria, indicators
and development levels of the phenomenon under study, of the future manager of the general
secondary education institution during the master’s training have been singled out. The first
criterion – cognitive-functional, corresponds to the cognitive and practical component of the
innovative culture of the future manager of the general secondary education institution and
characterizes the way the subject interacts with the tools and the work subject, as well as his
readiness degree for a specific activity type. The second criterion – professional-synergetic – acts
as an integral characteristic of the consciousness and self-consciousness of the innovative culture
subject, moral, ideological and ethical prerequisites of activity. Professional consciousness is a
kind of reality reflection, in which the whole set of algorithms, norms, values and language
inherent in a separate type of professional activity is accumulated. The third criterion –
productive-creative, which corresponds to the creative and predictive component of the
innovative culture of the future manager of the general secondary education institution, involves
creation of fundamentally new intellectual and creative educational products and their
implementation or introduction in the educational and management process. The levels of
development of innovative culture of the future manager of the general secondary education
institution in the masters’ training process are determined: harmonious (high), aggregative
(sufficient), summative (low).
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culture development, future manager, general secondary education institutional institution

Introduction. In the context of rapid socio-economic changes, development
of innovative culture as the ability to create, develop and deliver innovations has
been identified as one of the strategic directions of innovation policy in Ukraine.
The value of the innovative culture of the future manager of the general
secondary education institution increases along with transition from the industrial
economy to the knowledge economy. In turn, the innovative culture of the future
manager ensures stable functioning and efficient operation of education
institutions in the market of educational services, and it is a major factor in the
diversification of human capital. In such circumstances, it is necessary to form and
to develop in the educational sector managers a stable tradition of approving the
new, the ability and willingness to use it comprehensively in order to improve the
quality of education. Therefore, the issue of defining scientifically substantiated
criteria and indicators of assessing the level of development of innovative culture
of the future manager of the general secondary education institution in the
masters’ training process becomes especially relevant.
Analysis of relevant research. Taking into account that the criterion is a
feature that reflects the main characteristics of the phenomenon, process or
activity under which they are evaluated, defined or classified, in the context of the
raised problem, it is advisable to refer to the scientific works of A. Semenova,
O. Noshyna, S. Ovcharov, N. Aleksieieva, E. Nemkova, V. Ashumova, L. Petrychenko, P. Yaremenko, whose analysis and generalizations allow us to state, namely:
 the numerals must be small in number but sufficient to determine the
level of realization of the fundamental control functions;
 the criteria system should reflect the activity of the future manager
with realization of functions, that is, to be objective;
 every criterion should be accurately copied, admissible both
qualitatively and quantitatively.
For qualitative or quantitative characteristics of the formation of one or
another criterion, certain indicators are used (Kalinin, 2007, p. 65).
According to H. Tsvetkova and E. Panasenko, the criteria should fulfill an
integrative, generalizing function, while the indicators expand, supplement,
specify the criteria, giving them the qualitative-evaluative characteristics. These
indicators should:
 meet the main objectives and planned results of the experiment;
 allow meaningful interpretation of changes that occur during the
experiment;
 complement and not deny each other (Tsvetkova & Panasenko, 2017,
p. 53-61).
While developing criteria and indicators for determining the state and
level of development of phenomenon under study, of great interest are the
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works of A. Semenova (Semenova, 2007, p. 68) and I. Bloshchynsky
(Bloshchynsky, 2016, p. 15-20), which allow to state that:
 development of criteria and indicators should go beyond the purpose
of the study;
 generated criteria should reflect the characteristics inherent in the
subject being studied, regardless of the will and consciousness of the subjects;
 the signs must be permanent, they must be repeated and reflect the
essence of the phenomenon;
 the system of interrelated features should disclose the essential
content of the criteria.
However, the use of a wide arsenal of theoretical research methods
(analysis, synthesis, generalization, abstraction, formalization) suggests that
criteria, indicators and levels of innovative culture development of the future
manager of the general secondary education institution in the master’s training
process have not been studied sufficiently.
The aim of the article is to distinguish criteria, indicators and levels of
innovative culture development of the future manager of the general
secondary education institution in the master’s training process.
Research methods: solving the highlighted aim, a set of methods of
scientific research adequate to them were used, theoretical: a comparative
analysis of the scientific definitions of distinguishing the criteria, indicators
and levels of innovative culture development of the future manager of the
general secondary education institution in the master’s training process, a
systematic analysis of major criteria, indicators and levels of innovative culture
development of the future manager of the general secondary education
institution in the master’s training process.
Results. Defining specific criteria for the innovative culture development
of the future manager of the general secondary education institution in the
master’s training process, we have focused on the regulatory framework for
the development of innovation, innovative system, modernization of the
educational industry, achievement of psychological and pedagogical education,
innovative modern social ordering for education manager.
It is advisable to analyze the normative and legal prerequisites for its
formation and development in order to define and fill in the criteria, indicators
and levels of innovative culture of the future manager of the general secondary
education institution.
In accordance with the European legal field, a number of documents have
been introduced in Ukraine on regulating innovation activity and development of
innovative culture among the public, namely, the Ukrainian Innovation Doctrine
has been developed (Molodtsov, 2008, p. 34), it is planned to create a cluster
“Innovative Culture of Ukrainians” at Kiev National University named after
T. Shevchenko (http://dp-patent.at.ua/news/2009-04-02-1127) and a number of
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important legislative acts: the Law of Ukraine “On Innovative Activity” (dated July
4, 2002); The Law of Ukraine “On Priority Areas of Innovation in Ukraine” (January
16, 2003); Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Concept of development
of national innovative system” (from June 17, 2009); Resolution of the Verkhovna
Rada of Ukraine “On Recommendations of the Parliamentary Hearings on
“Innovative Development Strategies in Ukraine for 2010–2020 in the Context of
Globalization Challenges ”(October 21, 2010); Ordinance of the Cabinet of
Ministers of Ukraine “On Approval of the Concept of Public Policy Reform in the
Innovative Sphere” (dated September 10, 2012), etc. was adopted.
Thus, the Concept of Development of the National Innovative System
(2009) envisages: formation of a positive attitude to innovations in the society
by popularizing innovative activity through the mass media; implementation of
educational programs, aimed at teaching children and young people to develop
creative thinking and positive attitude to innovation (Ordinance of the Cabinet
of Ministers of Ukraine “Concept of development of the national innovative
system” from June 17, 2009 No. 680-r, p. 57).
Implementation of the Concept of Public Policy Reform in the Innovative
Sphere (2012) leads to improvement of legislation in the innovation sphere in
order to create the conditions for the innovations introduction, the innovative
culture formation (Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On
approval of the Concept of reforming state policy in the innovative sphere” of
September 10, 2012 № 691-р, p. 200).
It should be emphasized that the Concept defines the tools for the
formation of innovative culture by creating a coherent system of life-long
learning, taking into account the staffing of innovative activity; updating of
curricula, plans for the formation of innovative thinking, development of
creative potential and positive attitude of specialists to innovations; improving
the skills of managers in the formulation and implementation of state
innovative policy, innovation management; providing training, retraining and
advanced training of specialists in innovation management (Ordinance of the
Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of reforming state
policy in the innovative sphere” of September 10, 2012 № 691-р, p. 203).
The modern manager of the general secondary education institution should
ensure full implementation of the state policy in the sphere of reforming general
secondary education “New Ukrainian School”, the priorities of which are:
implementation of curricula based on the new State standard of primary
education; improving the skills of primary school teachers and introducing the
new system of training and professional development of teaching staff; changing
the financing of the training system for pedagogical staff to ensure freedom of
choice of place and forms of professional development; forming a network of
profile and support schools; providing the variety of educational forms; creation of
the best practices on governance in the education of United Territorial Councils;
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development of institutional capacity of the general secondary education
institution and its academic autonomy; obtaining financial autonomy by
secondary education institutions; introduction of tools for monitoring the quality
of education; participation in international monitoring studies of the educational
quality; creation of a new educational environment; through the use of
information and communication technologies in the educational process and
management of education institutions through the transition from one-time
projects to a systematic process, which will significantly expand the opportunities
of a teacher, optimize administrative processes and will form the technological
competences, important for our century, etc.
An important document is ISO:9001:2015 standard that defines the
criteria and indicators of innovative culture of the future manager of the
general secondary education institution in the master’s training process, which
puts forward uniform requirements for managing an organization in terms of
quality assurance. The standard establishes a process approach, and therefore,
its structure reflects a closed management cycle and determines selfdevelopment of the system by providing the necessary resources, managing
them and realizing opportunities for improvement. The standard provides the
concept introduction of risk-oriented thinking, the requirements introduction
for change management, increased focus on knowledge management, shifting
the focus to the organizational context. An important aspect of the standard is
managerial leadership, as large system projects cannot be successfully
implemented without the active involvement of the first person, who should
promote the full utilization of the creative potential of the staff (National
standard of Ukraine. DSTU ISO 9001: 2015. (ISO 9001: 2015, IDT).
The need for the development of innovative culture of the future
manager of general secondary education institution is indicated by the National
Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021, which
refers directly to innovations in the educational process. It states that
innovative sustainable development of society, economy cannot be carried out
without consistent introduction of advanced scientific and pedagogical
technologies, rational and effective approaches to the organization of scientific
and innovative activity in the educational field, that is, support of innovative
activity of pedagogical and managerial personnel of the country.
Realization of secondary education by the specified objectives is ensured by
the performance of the future manager of innovative management activity, which
is based on the place of education and development of the state, the personality
recognition as the most valuable source of the social community. Therefore, the
modern school needs a director-manager whose mission is to manage innovation,
generate and implement new ideas and educational initiatives.
The future manager of the general secondary education institution as a
manager of innovative development aims to provide conditions for the
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deployment of innovative processes, intellectual and research activities of
individual educators and the team as a whole, a qualitatively new level of
school activity through creation and implementation of innovations, training
and practice management (National Strategy for the Development of Education
in Ukraine for 2012-2021).
In the context of management, innovative culture is defined as a set of
values, knowledge, skills, attitudes and norms of behavior of the future
manager, his/her competence in the essence of education innovations,
creation of the mechanism of integration and coordination of the pedagogical
team in the process of development and implementation of innovations.
The issues of the criteria base for determining the formation level of
specialists’ innovative culture are reflected in the researches of A. Afanasieva,
L. Borisova, O. Ihnatovych, A. Kalianova, O. Kozlova, R. Milenkova, O. Myroshnychenko, S. Sidorova, L. Kholodkova, I. Tsyrkun, L. Shtefan and other scholars.
In particular, L. Shtefan selected the structural components of innovative
culture as the criteria for the formation of innovative culture of future engineerseducators, namely: the focus on innovative activity and innovative competence.
The indicators of the criterion “orientation of the engineer-teacher for innovation”
were attributed to the researcher: professional interest in innovative activity,
professional need for innovative activity and professional self-determination in
terms of innovative activity. Indicators of the criterion of “innovative competence
of future engineers-educators” are the following: cognitive, operational and
personal. The criterion of “innovative activity of future engineers-educators” was
revealed by the indicators: susceptibility to innovation; intensity of innovative
activity; timeliness of innovation (Shtefan, 2015, p. 20-24).
O. Ihnatovych dtudied development of professional innovative culture of
pedagogical workers (Ihnatovych, 2009, p. 272-282). The scientist substantiates
professional and innovative competence, innovative personality orientation,
readiness for innovative activity, innovative activity and innovative receptivity.
According to L. Kholodkova, the criteria for evaluating a specialist’s
innovative culture should be competence, initiative creativity, self-regulation,
unique mind-set, inversion (Kholodkova, 2005).
A. Afanasieva and L. Borysov (Afanasyeva & Borisov) distinguish
indicators of innovative culture formation from the standpoint of determining
personal qualities.
I. Tsyrkun, exploring the innovative culture of a student of a pedagogical
institution of the higher education, distinguishes the following levels: precultural, formal-cultural, primary organization of culture, normative-cultural,
cultural self-organization and cultural. The basis for their determination were
subjective personality traits, adequate to the optimal solution of innovative
problems and development of its integrative potentials: axiological,
acmeological, projective, managerial and innovative (Tsyrkun, 1998).
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O. Honcharova, exploring the process of formation of the teacher’s
innovative culture in the context of educational processes globalization, believes
that the teacher’s innovative culture formed at the proper level is characterized by
the following indicators: professional readiness, professional experience,
motivation for introducing innovations in the educational process and
development. The researcher notes that innovative culture is represented by the
unity of three, actualized in the process of pedagogical interaction of potential
opportunities: discovering new information; adequate assessment of the new
phenomenon; productive innovative activity (Honcharova, 2012, p. 283-285).
In order to determine the criteria apparatus of research it is valuable to
regard a scientific work by I. Betz, who considers development of teacher’s
innovative culture in his/her willingness to innovate. On the basis of the ratio
and degree of expression of these indicators, they distinguish intuitive,
reproductive, search, creative (productive) levels of readiness for pedagogical
innovation (Betz, 2015, p. 54).
Relevant to our study is S. Zahorodnyi’s scientific research on the
development of innovative competence in the system of postgraduate
education of the managers of general education institutions. Based on the
analysis of psychological and pedagogical literature and generalization of
personal experience of management activity, the scientist identifies four
criteria of innovative competence development of the future manager of the
general secondary education institution: motivational, cognitive, connective,
reflexive, which are specified by indicators.
We agree with the scientist’s view, that the identified criteria and
indicators allow monitoring and adjusting the level of innovative competence
of the future manager of the general secondary education institution in the
master’s training process (Zahorodnyi, 2017, p. 49-51).
Summarizing the above mentioned, we can state that in modern society
a sufficiently stable inquiry has already been formed not only with knowledge
and skills, but also with a competent, creative personality of the future
manager of a general secondary education institution, with an active civil
position; in addition to deep theoretical knowledge, skills, competences, there
is a demand for the development of leadership qualities, responsibility for
decisions, competence in the field of modern management and administration,
quality management, civilizational commercialization of knowledge and
technology, self-development and self-education, which is manifested in the
need to learn throughout life. Thus, training of the future managers of general
secondary education institutions in the masters’ training process turns into a
process of increasing and qualitative growth of their innovative culture,
integrative qualities of the individual, which is the result of the synthesis of
professional-theoretical training, practical management experience and active
socio-pedagogical position.
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Therefore, since the process of developing the innovative culture of the
future manager of a general secondary education institution in the masters’
training process is a complex, compound process, it is necessary to solve the
problem of developing measurement criteria and indicators in order to obtain
objective, relevant, consolidated information that would integrally determine
the level of development of this phenomenon.
In the structure of innovative culture of the future manager of the general
secondary education institution in the master’s training process, we have three
components: cognitive and practical, which contain knowledge of the
fundamental foundations of innovative pedagogy, innovation management, the
legislation of Ukraine on innovation; the ability to use innovative technologies to
ensure the quality of secondary education; the ability to innovate); the axiologicalreflexive ability, which implies an awareness of managerial and pedagogical values
that have meaning and importance in the management of a modern education
institution, the need to develop an innovative culture; the ability to self-analysis,
self-development of innovative culture (index of satisfaction with development of
own innovative culture), inclusion of innovations in personal values sphere); the
creative-predictive ability, which ensures the use of innovative theories, concepts
of ideas and technologies, which serve as managerial and pedagogical values, for
the effective management of a secondary education institution and predicting its
further development.
Based on the results of the content analysis of scientific works on the
investigated problem, the legal framework and in accordance with the
components of innovative culture, the criteria, indicators and levels of
development of the phenomenon under study of the future manager of the
general secondary educational institution in the master’s training process were
identified.
The first criterion – cognitive-functional, corresponds to the cognitivepractical component of innovative culture of the future manager of the general
secondary education institution in the master’s training process and
characterizes the way the subject interacts with the tools and the object of
work, as well as his/her degree of readiness for a specific type of activity.
Therefore, we distinguish such indicators as knowledge and skills, which
depend on the successful performance of the professional functions of the
future manager of the general secondary education institution, his/her
managerial competence, motivation to develop innovative culture and to
master the content of education.
The second criterion – professional-synergetic – acts as an integral
characteristic of the consciousness and self-consciousness of the subject of
innovative culture, moral, ideological and ethical activity prerequisites.
Professional consciousness is a kind of reality reflection, which accumulates the
whole set of algorithms, norms, values and language inherent in a separate
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type of professional activity. This criterion corresponds to the axiologicalreflexive component of innovative culture of the future manager of the general
secondary education institution. Thus, according to the professional-synergistic
criterion, we determine the system of moral and ethical views, ideas, attitudes,
formation of professional qualities, in particular leadership, the ability to
personal-professional transformation, tolerance for uncertainty, reflexivity, as
well as general orientation of professional identity and leadership reflecting the
subjective place of the profession and professional role in the structure of
his/her personality, the importance of the profession for him/her and the
vision of his/her own role in innovative professional management.
The third criterion – productive-creative, which corresponds to the
creative-predictive component of innovative culture of the future manager of
the general secondary education institution in the master’s training process,
involves creation of fundamentally new intellectual and creative educational
products and their implementation or introduction in the educational and
management process in accordance with the valeological component of
innovative activity.
Therefore, the distinguished criteria enable determining the following:
 possession of the main strategies of innovative activity in the
professional sphere, the level of managerial competence of the future manager
in the implementation of innovative activity;
 ability of the future manager of the general secondary education
institution to actively take on challenges and resist destructive factors;
 style of professional thinking, professional interest in innovation;
 possession of techniques of self-knowledge, introspection, reflection
on the abilities and capabilities, strengths and weaknesses;
 ability of the future manager of the general secondary education institution to navigate situations of uncertainty in which there is insufficient information
and possible risk, to make decisions and act in the light of various factors.
This is what constitutes innovative culture of the future manager of the
general secondary education institution.
Having considered the notion of “criterion”, “indicator” in the
pedagogical theory and practice of managing an education institution, we
consider it expedient to determine the levels of development of innovative
culture of the future manager of the general secondary education institution.
Each level of development of innovative culture of the future manager of the
general secondary education institution corresponds to a set of certain
indicators – signs of the integrity of the system.
In this context, I. Sabatovska’s scientific work (Sabatovska, 2011) is of a
special importance for this research. The researcher, studying professional
culture, notes that it can be considered at the initial, higher and the highest levels
of development.
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S. Zahorodnyi, exploring development of innovative competence of the
future manager of the general secondary education institution, determines the
following levels: intuitive, reproductive, searching, creative, which are
determined by the degree of criteria detection (Zahorodnyi, 2017, p. 49-51).
N. Sydorenko, studying the teacher’s innovative culture, notes that the
outlined professional phenomenon is realized at two levels: at the level of
personality and at the specialist’s level. At the individual level, an innovative
culture is an area of spiritual life that reflects a value orientation embedded in
motives, knowledge, abilities, skills, role models and norms, and provides
receptivity to new ideas, a willingness and ability to support and implement
innovations in all areas. At the professional level, the teacher’s innovative
culture characterizes the high level of his/her pedagogical activity (Sydorenko).
K. Horash quite thoughtfully highlights such levels of teacher’s innovative
culture as high, medium, and low, which are determined by a system of criteria
that assess the teacher’s innovative behavior and its regulatory capacity. The
teacher’s innovative behavior involves presence of the improved models and
algorithms structure of innovative actions aimed at solving pedagogical
problems. Regulatory capacity is determined by the qualitative and
quantitative indicators of the implementation of its functions: translational,
breeding, innovative. The researcher believes that the level of innovative
culture is influenced by social, economic, political, cultural and other
conditions. The latter development is characterized by the change of stable and
hyperactive periods, when there is a sharp break in the direction of
professional realization of the teacher’s personality (Horash, 2014, p. 171-179).
Exploring the teacher innovative activity, I. Dychkivska emphasizes that
readiness for a specific type of activity determines the appropriate level of its
implementation by the teacher. So, the intuitive, reproductive, searching,
creative (productive) levels of formation of readiness for pedagogical
innovations are distinguished (Dychkivska, 2004, p. 281).
It is advisable to justify the levels of development of innovative culture of
the future manager of the general secondary education institution in the study
by L. Shtefan (Shtefan, 2015, p. 20-24), that outlined the main criteria,
indicators and characteristics of the future manager’s innovative culture. The
basis for this work was consideration of the structural features of innovative
culture by specifying the focus of these professionals on innovation, innovative
competence and innovative activity.
From the point of view of the written above, we have determined the
levels of innovative culture development of the future manager of the general
secondary education institution in the master’s training process: harmonious
(high), aggregative (sufficient), summative (low).
The harmonious level of the development of innovative culture of the
future manager of the general secondary education institution implies its high
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functionality in the conditions of rapid change of ideas, knowledge and
technologies, ability to effectively innovate in the academic, educational and
management processes in the context of new socio-economic realities
(globalization, digitalization), development at the public and individual levels of
high moral values, beliefs, norms of behavior, leadership qualities, which
influence to a certain extent the socio-economic development, a high level of
intellectual ability, scientific outlook, ownership methods of cognitive activity,
minimizing asymmetry between materiality and spirituality.
The aggregate level of development of innovative culture of the future
manager of the general secondary education institution in the master’s training
process indicates that all the criteria and indicators, that define it, tend to
increase the detection level and instead of the individual nature of their
manifestation are certain structured systems.
The summative level of the development of innovative culture of the
future manager of the general secondary education institution in the master’s
training process represents the sum of results of the identification of innovative
culture components in the transformative activity and communication of the
education manager.
Conclusions. Therefore, we have highlighted the following levels of
innovative culture development of the future manager of the general
secondary education institution in the master’s training process: summative,
aggregative and harmonious, which, in turn, are determined by the degree of
manifestation of the criteria. The cognitive-functional criterion is revealed by
such indicators as knowledge and skills in the issues of pedagogical innovation
and educational management, managerial competence of the head, his/her
motivation for the development of innovative culture and mastering the
content of the master’s training program. The occupational-synergetic criterion
consists of the value principles of the future manager of the general secondary
education institution, his/her leadership qualities, personal readiness for
change, reflexivity and metaprofessional identity. The productive-creative one
is distinguished by revealing the creative potential of the future manager of the
general secondary education institution, his/her creative-research activities,
which are determined by questioning and studying the educational products
obtained in the master’s training process, as well as the valeological
component of the innovative culture of the future manager.
The prospects for further research include development of criteria for
effective governance, depending on the innovative culture level of the future
manager of the general secondary education institution.
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РЕЗЮМЕ
Козлов Дмитрий. Критериально-оценочный инструментарий определениѐ
состоѐниѐ развитиѐ инновационной культуры будущего руководителѐ учреждениѐ
общего среднего образованиѐ в процессе магистерской подготовки.
Учитываѐ результаты контент-анализа научных трудов по исследуемой
проблеме, нормативно-правовой базы и в соответствии с составлѐящими
инновационной культуры, выделены критерии, показатели и уровни развитиѐ
изучаемого феномена у будущего руководителѐ учреждениѐ общего среднего
образованиѐ при магистерской подготовке. Первый критерий – когнитивнофункциональный – соответствует познавательно-практической составлѐящей
инновационной культуры будущего руководителѐ учреждениѐ среднего образованиѐ
и характеризует способ взаимодействиѐ субъекта с орудиѐми и предметом труда,
а также степень его готовности к конкретному виду деѐтельности. Второй
критерий – профессионально-синергетический – выступает интегральной
характеристикой сознаниѐ и самосознаниѐ субъекта инновационной культуры,
морально-мировоззренческих и нравственных предпосылок деѐтельности. Третий
критерий
–
продуктивно-творческий,
соответствуящий
креативнопрогностической составлѐящей инновационной культуры будущего руководителѐ
учреждениѐ общего среднего образованиѐ, предусматривает создание им
принципиально новых интеллектуальных и творческих образовательных продуктов
и их реализация или внедрение в учебный и управленческий процесс с учетом
валеологической составлѐящей инновационной деѐтельности. Определены уровни
развитиѐ инновационной культуры будущих руководителей учреждений среднего
образованиѐ в процессе магистерской подготовки: гармонический (высокий),
агрегативный (достаточный), суммативный (низкий).
Ключевые слова: критериально-оценочный инструментарий, критерий,
показатель, инновационнаѐ культура, развитие инновационной культуры, будущий
руководитель, заведение общего среднего образованиѐ.

АНОТАЦІЯ
Козлов Дмитро. Критеріально-оцінний інструментарій визначеннѐ стану
розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої
освіти в процесі магістерської підготовки.
З оглѐду на результати контент-аналізу наукових праць з досліджуваної
проблеми, нормативно-правової бази та відповідно до складових інноваційної культури,
виокремлено критерії, показники та рівні розвитку досліджуваного феномену в
майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти під час магістерської
підготовки. Перший критерій – когнітивно-функціональний відповідаю пізнавальнопрактичній складовій інноваційної культури майбутнього керівника закладу середньої
освіти та характеризую спосіб взаюмодії суб’юкта зі знарѐддѐми й предметом праці, а
також ступінь його готовності до конкретного виду діѐльності. Другий критерій –
професійно-синергетичний – виступаю інтегральноя характеристикоя свідомості й
самосвідомості суб’юкта інноваційної культури, морально-світоглѐдних і етичних
передумов діѐльності. Третій критерій – продуктивно-творчий, ѐкий відповідаю
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креативно-прогностичній складовій інноваційної культури майбутнього керівника
закладу загальної середньої освіти, передбачаю створеннѐ ним принципово нових
інтелектуальних і творчих освітніх продуктів та їх реалізація чи впровадженнѐ в
навчальний та управлінський процес із урахуваннѐм валеологічної складової інноваційної
діѐльності. Визначено рівні розвитку інноваційної культури майбутніх керівників
закладів середньої освіти у процесі магістерської підготовки: гармонійний (високий),
агрегативний (достатній), сумативний (низький).
Ключові слова: критеріально-оцінний інструментарій, критерій, показник,
інноваційна культура, розвиток інноваційної культури, майбутній керівник, заклад
загальної середньої освіти.

УДК 371. 315: 811. 111 (043.5)
Ірина Корнєєва
Київський національний університет
технологій та дизайну
ORCID ID 0000-0003-4617-6741
DOI 10.24139/2312-5993/2020.01/224-238
МОНОЛОГ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ІНШОМОВНОГО
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ
У статті обґрунтовано метод презентацій, ѐкий нами визначаютьсѐ, ѐк
ефективний метод іншомовного професійно оріюнтованого навчаннѐ майбутніх
дизайнерів. Проаналізовано теоретичні передумови навчаннѐ методу презентацій,
сучасний стан навчаннѐ іншомовній презентації в нелінгвістичних закладах вищої освіти
України, ознаки методу презентації в організаційному процесі навчаннѐ майбутніх
дизайнерів. Визначено понѐттѐ іншомовної презентації та надано зразки іншомовних
презентацій майбутніх дизайнерів у монологічному мовленні (монолог-презентаціѐдоповідь, монолог-презентаціѐ-реклама). Доведено, що формуваннѐ професійно
оріюнтованої англомовної компетентності майбутніх дизайнерів у застосуванні методу
презентації ю складним процесом, ѐкий містить метакомунікативний, структурний,
лексико-граматичний, стилістичний і міжкультурний аспекти презентації.
Ключові слова: професійно оріюнтоване навчаннѐ, метод презентацій,
майбутні дизайнери, іншомовна презентаціѐ-доповідь, презентаціѐ-реклама,
професійно оріюнтована англомовна компетентність, аспекти презентації,
нелінгвістичні заклади вищої освіти України.

Постановка проблеми. Методи дослідженнѐ – це способи пізнаннѐ й
вивченнѐ ѐвищ дійсності. У методиці навчаннѐ іноземних мов і культур вони
маять на меті одержаннѐ даних про закономірності навчаннѐ іноземних мов
і культур, про ефективність навчальних матеріалів, що використовуятьсѐ,
способів і форм навчально-виховного процесу (Ніколаюва, 2013, с. 45).
Вивченнѐ й узагальненнѐ позитивного досвіду роботи вчителів ю також
надзвичайно важливим методом дослідженнѐ, тому що майстри педагогічної
праці нерідко знаходѐть прийоми й методи рішеннѐ, використаннѐ ѐких
значно підвищую ефективність навчального процесу (Ніколаюва, 2013, с. 46).
Організаціѐ навчаннѐ монологу-презентації багато в чому співпадаю з
організаціюя проюктної роботи. Метод проюктів був запропонований
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американським педагогом У. Кілпатріком на початку XX сторіччѐ.
Наприкінці 80-х років цей метод став актуальним длѐ навчаннѐ ІМ ѐк спосіб
інтенсифікації учіннѐ студентів. Проюктний метод досліджувавсѐ такими
вченими-методистами, ѐк К. Вудвард, Ч. Річардс, С. Горлицька, Е. Коллінгз,
М. Нолла, Ю. Олькерс, Є. Полат, В. Стернберг, К. Черм та ін.
Ми поділѐюмо точку зору дослідників щодо завдань, ѐкі постаять
перед майбутніми фахівцѐми під час підготовки проюкту: 1) сформулявати
проблему, вирішеннѐ ѐкої потребую інтегрованого знаннѐ, дослідницького
пошуку; 2) здійснити аналітичний оглѐд інформації з обраної теми й дійти
висновків; 3) підготувати чітко структуровану доповідь; 4) розробити наочні
матеріали, необхідні длѐ презентації проюкту; 5) представити проюкт,
залучаячи набуті навички проведеннѐ презентації ІМ і сучасні
мультимедійні ресурси (Мельникова, 1999).
Ознаки проюктного методу співпадаять з ознаками роботи над
монологом-презентаціюя: 1) оріюнтованість на дія; 2) робота в команді;
3) самоорганізаціѐ студентів; 4) ситуативна спрѐмованість, корелѐціѐ з
реальним життѐм; 5) інтердисциплінарність (міжпредметні зв’ѐзки),
6) цілісність; 7) оріюнтованість на продукт, результат (Медведева, 2003).
М. О. Скуратівська виокремляю такі фази проюкту: 1) ініціяваннѐ –
винайденнѐ ідеї проюкту; 2) початок проюкту; 3) проведеннѐ проюкту; 4) презентаціѐ результатів проюкту; 5) оцінка (рефлексіѐ) проюкту (Корнююва, 2019).
І. О. Деркач виокремляю більше етапів роботи над проюктом:
1) визначеннѐ теми проюкту; 2) визначеннѐ проблеми й мети проюкту;
3) обговореннѐ структури проюкту, укладаннѐ приблизного плану роботи;
4) презентаціѐ необхідного мовного матеріалу й докомунікативна підготовка;
5) пошук інформації (робота з різноманітними джерелами, створеннѐ власної
системи збереженнѐ інформації); 6) групова робота; 7) регулѐрні зустрічі, під
час ѐких студенти обговоряять проміжні результати. Викладач виступаю
консультантом з мови, коментую виконану студентську роботу, виправлѐю
помилки, проводить презентація й опрацяваннѐ нового матеріалу; 8) аналіз
зібраної інформації, координаціѐ дій різних груп студентів; 9) підготовка
презентації проюкту – відеофільм, покази тощо; 10) демонстраціѐ результатів
проюкту (захист проюкту), опануваннѐ; 11) колективне обговореннѐ проюкту,
експертиза, результати зовнішньої оцінки, висновки (Корнююва, 2019).
У підготовці монологу-презентації майбутніх дизайнерів ми
виділѐюмо такі особливості: 1) підготовка монологу-презентації
починаютьсѐ на 3-4-му курсах, коли студенти вже досѐгли рівнѐ В2
відповідно до ЗЄР з мовної освіти; 2) тема монологу-презентації співпадаю
з темоя, пропонованоя робочоя програмоя з АМ, виучуваноя протѐгом
модулѐ; 3) тема використаннѐ ІМ наближена до реальних умов
професійної діѐльності дизайнерів; 4) мотивуваннѐ студентів до
самостійної роботи (індивідуальної / групової); 5) демонстраціѐ результату
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роботи – підготовленого монологу-презентації за підтримки Інтернет
технологій, програми Microsoft Office PowerPoint.
Отже, за останні десѐть років багато вчених-методистів відкрили
шлѐх професійно оріюнтованого іншомовного навчаннѐ. Але, метод
презентацій, ѐк ефективний метод іншомовного професійно оріюнтованого
навчаннѐ майбутніх дизайнерів, ю теоретично та практично
необґрунтованим, методично не розробленим.
Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐ багатьох учених в останні
десѐть років зосереджено на вирішенні проблеми навчаннѐ іншомовного
презентаційного мовленнѐ: досліджено історія розвитку презентаційного
мовленнѐ загалом (М. Гаспаров, А. Козаржевський, Н. Михальська, Г. Удалих)
та іншомовного презентаційного мовленнѐ зокрема (Дж. Вайссман, R. Adler,
J. Billinham, J. Comfort, J. King, M. Powell, J. Ring). Останні дослідженнѐ
вітчизнѐних методистів (О. В. Попель навчала майбутніх інженерів (Попель,
2015); Н. К. Лѐмзіна – майбутніх економістів (Лѐмзіна, 2015); Я. О. Дьѐчкова –
майбутніх правознавців (Дьѐчкова, 2015), безперечно, вдосконаляять
методику навчаннѐ англомовного ділового професійного мовленнѐ, зокрема
розвитку вмінь інформуваннѐ співрозмовників і переконаннѐ їх у
необхідності підтримки ідей, викладених у презентаційних промовах.
Досліджено такі презентаційні промови ѐк англомовний монологпереконаннѐ (Я. О. Дьѐчкова (Дьѐчкова, 2015), франкомовний монологаргументаціѐ (Л. В. Бондар (Бондар, 2012), англомовний монолог-бізнеспрезентаціѐ (Ю. С. Авсякевич (Авсякевич, 2009), німецькомовний монологпрезентаціѐ-доповідь (Н. Л. Драб (Драб, 2005).
Однак до теперішнього часу проблема навчаннѐ майбутніх
дизайнерів монологічного мовленнѐ, зокрема англомовної презентації
(монологу-презентації), ю науково недослідженоя.
О. В. Москаляк виѐвила, що проблема породженнѐ й відтвореннѐ
презентаційного монологічного висловляваннѐ безпосередньо пов’ѐзана з
проблемоя взаюмозв’ѐзку внутрішнього й зовнішнього мовленнѐ
майбутніх фахівців. Внутрішню мовленнѐ розуміять ѐк інтеріорізовану
мовленнюву дія, ѐка реалізуютьсѐ в згорнутій редукованій формі. При
цьому ступінь згорнутості внутрішнього мовленнѐ зміняютьсѐ від повного
внутрішнього проговоряваннѐ до максимального скороченнѐ, що визначаю
рівень досконалості зовнішнього мовленнѐ. В процесі визначеннѐ задуму
майбутнього монологічного висловляваннѐ, відбору тематичної фахової
інформації та створеннѐ на її основі первинного тексту внутрішню мовленнѐ
студентів характеризуютьсѐ повним розгортаннѐм через недостатність
відповідних мовних і професійних знань і вмінь. У процесі аналізу та
критичного осмисленнѐ змісту вибраної тематичної інформації й створеннѐ
на її основі вторинного тексту внутрішню мовленнѐ студентів частково
скорочуютьсѐ, що забезпечую тренувальний виклад тексту промови в
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зовнішньому мовленні. Післѐ засвоюннѐ студентами вторинного тексту,
введеннѐ до його змісту стилістичних засобів виразності внутрішню
мовленнѐ майбутніх фахівців характеризуютьсѐ відносно повним рівнем
згортаннѐ, що забезпечую готовність мовцѐ до викладу усної промови
перед аудиторіюя слухачів (Корнююва, 2019).
Ми погоджуюмосѐ з О. В. Попель, ѐка стверджую, що ефективність
навчаннѐ майбутніх фахівців англомовної презентації досѐгаютьсѐ за умови:
1) розглѐду презентаційного мовленнѐ у трьохвимірному форматі: ѐк
професійної грамотності, ѐк риторичної спроможності, ѐк іншомовномовленнювої нормативності; 2) організації інтегрованого навчаннѐ, що
передбачаю набуттѐ інтегрованих знань професійного й іншомовного
матеріалу, формуваннѐ інтегрованих навичок його вживаннѐ в риторикомовленнювих діѐх, розвиток інтегрованих умінь викладу технічної інформації
в її презентаційно-рекламній формі; 3) представленнѐ професійної інформації
в її номінально-фактичному, оповідально-презентаційному, уточнявальнопрезентаційному,
деталізовано-презентаційному,
інтерактивнопрезентаційному та професійно-презентаційному виглѐді (Попель, 2015).
Ми поділѐюмо точку зору О. В. Попель щодо обмеженого визначеннѐ
презентаційного мовленнѐ лише в його монологічній формі, ѐке показую
недооцінку значеннѐ зворотного зв’ѐзку з тими, до кого воно спрѐмоване,
внаслідок чого призводить до браку розвитку його полілогічної форми
реалізації. Крім того, процес навчаннѐ професійного презентаційного
мовленнѐ ю інтегрованим, що не акцентуютьсѐ в жодному зі згаданих
досліджень, присвѐчених навчання іншомовної презентації. А між тим саме
такий процес навчаннѐ втіляю необхідність вирішеннѐ ѐк професійних
(головних), так і англомовних мовленнювих (допоміжних) завдань; тобто
використаннѐ АМ ѐк супроводу професійної діѐльності, в тому числі й
презентації (Попель, 2015).
Таким чином, іншомовне професійно оріюнтоване монологічне
мовленнѐ (ММ), зокрема монолог-презентаціѐ, ю цільовим длѐ формуваннѐ в
майбутніх дизайнерів на старших курсах навчаннѐ в бакалавраті.
Отже, мета статті – обґрунтуваннѐ методу презентацій у професійно
оріюнтованому навчанні іноземних мов у нелінгвістичних закладах вищої
освіти України (ЗВО України).
Завдання дослідження: 1) обґрунтувати професійно оріюнтоване
іншомовне навчаннѐ монологу-презентації в нелінгвістичних закладах
вищої освіти України; 2) обґрунтувати застосуваннѐ інноваційних освітніх
технологій длѐ вдосконаленнѐ процесу професійно оріюнтованого
іншомовного навчаннѐ майбутніх дизайнерів у ЗВО України.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети, розв’ѐзаннѐ
поставлених завдань використано комплекс методів дослідженнѐ, серед
ѐких теоретичні – теоретичний аналіз наукової літератури, підручників,
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навчальних програм, посібників, сайтів, фахових журналів та інших джерел
інформації з методики навчаннѐ ІМ, психології, нейрофізіології,
психолінгвістики й педагогіки за темоя дослідженнѐ; аналіз мовних
особливостей дискурсу дизайнерів длѐ добираннѐ навчальних матеріалів і
укладаннѐ комплексів вправ; емпіричні – наукове спостереженнѐ за
перебігом навчаннѐ професійно оріюнтованого англомовного ММ із метоя
визначеннѐ ефективнішого варіанту методики навчаннѐ; опитуваннѐ
фахівців із дизайну задлѐ обґрунтуваннѐ критеріїв оціняваннѐ ѐкості
професійно оріюнтованого англомовного ММ; експериментальностатистичні – проведеннѐ експерименту длѐ перевірки ефективності
розробленої методики; статистична обробка даних експерименту з метоя
підтвердженнѐ ефективності запропонованої методики навчаннѐ.
Виклад основного матеріалу. Отже, формуваннѐ в майбутніх
дизайнерів іншомовної компетентності в ММ ю складним багатофакторним
психологічним процесом, пов’ѐзаним з оперативноя та довготривалоя
пам’ѐття, мисленнѐм і мовленнювими механізмами.
Згідно з дослідженнѐм фахівців, вимогам працедавців до
функціональних знань відповідаять лише 28 % середньостатистичних
випускників ЗВО. 41 % респондентів зазначаять недостатність
сформованості практичних навичок ефективного монологу-презентації.
Монолог-презентаціѐ ѐк вид іншомовного ММ вважаютьсѐ
ефективним засобом подоланнѐ мовного бар’юру, розвитку коректності й
перебігу мовленнѐ, навчаннѐ формуваннѐ зв’ѐзного тексту.
Термін «презентаціѐ» походить з англійського “presentation” і
витлумачуютьсѐ ѐк процес ознайомленнѐ слухачів з ѐкоясь темоя.
Зазвичай це демонстраціѐ, лекціѐ / промова з метоя поінформувати /
переконати когось. Презентаціѐ містить три складники: промову
доповідача; слайди; роздавальні матеріали.
В індустріальному дизайні презентаціѐ ю одним із найбільш
важливих і вирішальних етапів виробничого циклу, ѐкий охопляю такі його
етапи: 1) бріф – визначеннѐ цілей дизайну; 2) аналітика – аналіз
визначених цілей; 3) дослідженнѐ – вивченнѐ схожих дизайн-рішень;
4) специфікаціѐ – опис необхідних затрат длѐ реалізації дизайн-рішеннѐ;
5) дизайн-рішеннѐ – концептуалізаціѐ та технічний опис реалізації
визначеного дизайн-рішеннѐ, 6) презентаціѐ – презентаціѐ дизайну.
Задлѐ визначеннѐ сутності терміну «презентаціѐ» в дизайні,
детальніше зупинимосѐ на змісті дизайну. Дизайн ю творчим методом,
процесом і результатом художньо-технічного проюктуваннѐ промислових
виробів, їхніх комплексів і систем, оріюнтованим на досѐгненнѐ
найповнішої відповідності створяваних об’юктів і середовища утилітарним
і естетичним потребам лядини.
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Етимологія дизайну дослідив О. М. Яремчук. Слово «проектуваннѐ»
походить від слова “project” (англ.), ѐке, у своя чергу, походить від
латинського діюслова “proicere” – буквально: «кинути щось вперед».
З самого початку, коли в англійській мові було прийнѐто вживати
слово “project”, воно означало «план (кресленнѐ, схему, ескіз) чогонебудь», а не акт створеннѐ цього плану. Длѐ вираженнѐ понѐттѐ «процес
створеннѐ проюкту» в англійській мові використовуютьсѐ слово “design”.
В англомовному енциклопедичному словнику “design” визначаютьсѐ
ѐк: іменник: 1) задум, план; 2) творчий проюкт; 3) кресленнѐ, ескіз,
конструкціѐ; 4) малянок, візерунок; 5) дизайн, композиціѐ; 6) твір
мистецтва; діюслово: 1) задумувати, замишлѐти, мати намір, планувати;
2) складати план (схему); проектувати; конструявати; 3) креслити,
займатись
проектуваннѐм;
бути
конструктором
(дизайнером);
4) створявати малянок (візерунок, фасон тощо).
За одніюя з версій слово «дизайн» стало загальновживаним у Європі
в XVI столітті. Його вперше згадав у одній зі своїх робіт італіюць К. В. Сквер.
Італійське висловляваннѐ “design intero” означало «народжена в
художника й викликана Богом ідеѐ» – концепція витвору мистецтва.
Оксфордський словник простежую по роках, ѐк історично
складалосѐ сучасне понѐттѐ «дизайн»: 1548 р. – «мета, інтенціѐ»; 1588 –
«задуманий лядиноя план або схема чогось, що буде реалізовано,
перший начерк майбутнього твору мистецтва»; 1593 – «план в розумі
того, що буде зроблено»; 1638 – «план будівництва»; 1697 – «зробити
попередній ескіз длѐ конструяваннѐ чого-небудь». Як видно з цього
переліку, словникове значеннѐ стаю конкретнішим і, відповідно, вужчим.
Водночас зміст діѐльності, ѐкий визначаютьсѐ цим словом, навпаки, стаю
«розмитішим» (Корнююва, 2019).
Філософ М. Хайдеггер назвав мистецтво дизайну «вміннѐм-бути-усвіті» (Рунге, 2006).
Лядину-проюктувальника називаять дизайнером, що також ю
терміном, ѐкий використовуютьсѐ длѐ лядей, ѐкі професійно працяять в
одній із спеціалізацій дизайну.
Сьогодні дизайн – це комплексна міждисциплінарна проюктнохудожнѐ діѐльність, ѐка інтегрую природно-наукові, технічні, гуманітарні
знаннѐ, інженерне й художню мисленнѐ та спрѐмована на формуваннѐ
на промисловій основі предметного світу в надзвичайно великій «зоні
контакту» його з лядиноя в усіх без винѐтку сферах життюдіѐльності.
Майбутній дизайнер в умовах професійно оріюнтованого навчаннѐ
в нелінгвістичному ЗВО повинен уміти проюктувати ситуації своюї
майбутньої професійної діѐльності. Відповідно, система формуваннѐ в
майбутніх
дизайнерів
професійно
оріюнтованої
іншомовної
компетентності, зокрема в ММ, маю бути адаптована під сучасні умови
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створеннѐ, виробництва, промоутерства дизайн-продукту, а також під
умови конкуренції фахівців на світовому ринку.
Це набуваю особливого значеннѐ длѐ студентів 3-4-го курсів. Старші
курси бакалаврату розглѐдаятьсѐ психологами й методистами
(Б. Г. Ананьев, Л. Г. Городилова, І. В. Самойлякевич та ін.) ѐк перехідний і
найважливіший етап у навчанні ІМ, ѐк системостворявальний ланцяжок
між загальноя тематикоя початкового етапу репродуктивних мовленнювих
дій до формуваннѐ професійно оріюнтованих навичок і вмінь вищого
продуктивного рівнѐ (Введнскаѐ, 2001; Бех, 1997; Божович, 1997). Науковці
наполѐгаять на тому, що усне ММ повинне займати чільне місце з-поміж
складників іншомовної комунікативної компетентності.
Сучасна методика навчаннѐ ІМ виокремляю комунікативні функції ММ:
1) інформативну (повідомленнѐ інформації про предмети / події
навколишнього середовища, опис ѐвищ, дій, стану); 2) впливову (спонуканнѐ
до дії / попередженнѐ небажаної дії, переконаннѐ щодо (не)справедливості
поглѐдів, думок, дій, переконань); 3) експресивну / емоційно-виразну
(використаннѐ мовленнювого спілкуваннѐ длѐ опису стану, в ѐкому
знаходитьсѐ мовець длѐ знѐттѐ емоційного напруженнѐ); 4) розважальну
(виступ лядини на сцені / серед друзів длѐ розваги слухачів); 5) ритуальнокультову (висловляваннѐ під час ритуального обрѐду: виступ на явілеї тощо).
З мовної точки зору ММ характеризуютьсѐ а) структурноя
завершеністя речень; б) відносноя повнотоя висловляваннѐ; в)
розгорнутістя й різноструктурністя фраз; г) досить складним синтаксисом;
д) зв’ѐзністя, ѐка передбачаю володіннѐ мовними засобами міжфразового
й понадфразового зв’ѐзку.
За характером логіко-синтаксичних зв’ѐзків виокремляятьсѐ такі
функціональні типи монологу, типові длѐ професійних ситуацій: опис,
розповідь, повідомленнѐ, оцінка, роздум і доказ ѐк його різновид. Однак у
бізнес-середовищі зустрічаятьсѐ функціональні типи професійно
спрѐмованого монологу, ѐкі опинилисѐ поза увагоя дослідників:
інструкціѐ, розпорѐдженнѐ, публічна промова.
Водночас длѐ спілкуваннѐ в галузі ділових відносин усе частіше
використовуютьсѐ термін «ділова презентаціѐ», ѐка ю різновидом
публічного виступу (Корнююва, 2019).
О. Б. Тарнопольский і Ю. С. Авсякевич дослідили англомовну
презентація та доцільно класифікували її види, виходѐчи з таких критеріїв:
1) інтенціѐ мовцѐ (мета презентації); 2) приналежність учасників
комунікативного акту до певного культурного соціуму; 3) ступінь
залученості аудиторії до презентаційного процесу й тип зворотного зв’ѐзку;
4) стиль спілкуваннѐ; 5) кількість презентаторів; 6) кількісний склад
аудиторії, умови демонстрації презентації; 7) засоби візуальної підтримки;
способи представленнѐ презентації (Авсякевич, 2009).
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О. Б. Тарнопольский і Ю. С. Авсякевич дослідили три складові
«презентації»: 1) вступ (зав’ѐзка, прелядіѐ, увертяра) – 20 % загального
обсѐгу монологу; 2) основна частина – 60 %; 3) завершеннѐ (фінальна
разв’ѐзка) – 20 % (Авсякевич, 2009).
О. І. Назаренко витлумачую презентація ѐк доповідь, що містить
інформація про стан процесу в тій галузі, ѐкій вона присвѐчена, з чітким
формуляваннѐм теми, оглѐдом ситуації, про ѐку йдетьсѐ, висновками з теми
АМ. Техніка презентації ю вагомоя комунікативноя навичкоя, ѐкої необхідно
навчати, оскільки вона вміщую не лише знаннѐ мови, але й уміннѐ правильно
добирати, оброблѐти й подавати інформація, адаптувати її до конкретної
аудиторії, враховуячи її професійні, демографічні, соціальні, гендерні, етнічні,
релігійні й культурні особливості та можливі міжкультурні розбіжності в
сприйнѐтті інформації (Назаренко, 2009).
Н. Л. Драб визначаю усну презентація ѐк підготовлене професійно
спрѐмоване ММ, ѐке ґрунтуютьсѐ на результатах аналітичного дослідженнѐ
певної економічної проблеми, маю чітке структурно-композиційне
оформленнѐ й націлене на ефективне інформуваннѐ, мотивуваннѐ чи
переконаннѐ певної аудиторії з урахуваннѐм її основних культурологічних і
соціально-демографічних характеристик (Драб, 2005).
Залежно від професійно спрѐмованої комунікативної діѐльності Н. Л.
Драб виокремляю презентація-доповідь і презентація-рекламу. Різницѐ
між ними полѐгаю в комунікативному намірі: інформувати слухачів про стан
бізнес-процесу ю презентаціюя-доповіддя; мотивувати й переконати
слухачів про корисність бізнес-продукту – презентаціюя-рекламоя.
Отже, усна презентаціѐ-доповідь передбачаю підготовлену, публічну,
професійно спрѐмовану індивідуальну промову, ѐка ґрунтуютьсѐ на
результатах узагальненнѐ фактичної бізнес-інформації, містить висновок
щодо її застосуваннѐ, маю чітке логіко-композиційне оформленнѐ й націлена
на інформуваннѐ членів команди про професійну діѐльність або оціняваннѐ.
Усна презентаціѐ-реклама передбачаю підготовлену, публічну, професійно спрѐмовану індивідуальну або командну промову, ѐка ґрунтуютьсѐ на
результатах дослідженнѐ ѐкості певного бізнес-продукту й визначеннѐ його
потенційного споживача, маю чітке логіко-композиційне оформленнѐ й
націлена на мотивуваннѐ або переконаннѐ кліюнтів щодо його корисності.
Ми поділѐюмо точку зору Н. Л. Драб стосовно визначень презентаціїдоповіді й презентації-реклами та вважаюмо доцільним упровадженнѐ цих
видів монологічних висловлявань на 3-4-му курсах навчаннѐ майбутніх
дизайнерів ІМ професійного спрѐмуваннѐ, оскільки ці види монологу
відповідаять потребам професійної діѐльності дизайнерів.
Ґрунтуячись на вище зазначену низку досліджень нами
запропоновано визначеннѐ понѐттѐ «монологу-презентації» майбутніх
дизайнерів ѐк чітко підготовлену предметну промову фахівцѐ, націлену
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на наданнѐ фахової інформації, переконаннѐ, підсиленнѐ партнерської
прихильності й умотивуваннѐ слухача / аудиторії слухачів на сумісну дія
(підпис контрактів; підготовка шоу, виставок, ѐрмарок; веденнѐ гнучкої
бізнес політики; промоутерство сервісу / продукту на світовий ринок) з
додаваннѐм безумовного доказу невербальними засобами, а також за
допомогоя Інтернет технологій
Проведений нами аналіз досліджень із лінгвістики (Корнююва, 2019)
підтверджую висновок щодо визначеннѐ ділової презентації ѐк жанру
ділового дискурсу. Наведемо приклади презентації-доповіді й презентаціїреклами.
Зразок презентації-доповіді
The "earth architecture" becomes the current trends in modern world
architecture. It is designed not only to solve the main problem of the formation
of the landscape but to find a reasonable balance between living and nonliving
spheres. According to this, industrial methods of gardening in the cities of the
world are focused primarily on the landscaping of the city and the salvation of
the soil from degradation, because the issue of cleanliness of air and water in
the largest world cities will never lose its relevance. In addition, Kyiv is one of
the cities where a problem of rehabilitation and improvement of conditions of
the inhabitants of the capital city is particularly acute. In addition, the quality of
the urban environment is always in the background when the explosive pace of
construction and socially unjustified decisions about greenery are truthful.
The issue of creating the comfortable environment through integrated
environmentally acceptable quality control mechanisms is involved into a new
branch of municipal economy - industry landscape. As part of the development
programs of the new branch, the All-Ukrainian Congress of Professionals in
Landscape Industry is planned. The general partner of the Congress of Ukrainian
economic landscape and ecology professionals, "Landscape Industry and Service a new quality of life in the urban environment" is a "Lodge Landscape" Company.
In addition, the company "Lodge Landscape" occurs now as the most
environmental aspects and quality of life concerned one in the capital. In fact,
scientific and practical activities of gardening and landscaping in Kyiv have
been allowed to put into practice with the most complex projects and efficient
solutions, taking into account the landscape, environmental and social aspects
of the urban environment.
Зразок презентації-реклами
To provide their employees with quality protective clothing is a legal and
moral responsibility of the heads of oil and gas, energy and metallurgical
companies. In particular, the staff of oil companies, energy and metallurgical
industries operates in conditions of high risk of accident and receiving thermal
burns. Moreover, there is always a risk of leakage of hazardous gases under high
pressure, and the smallest spark can be a threat to human’s life. One of the
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prerequisites for safe operation is the reliable protection of the personnel against
electric arcs, open flames and splash of liquid metal using special clothing.
FIRSTEX Company is the exclusive representative of the American concern
WESTEX - a recognized leader in the manufacture of fire-resistant cotton and
blended fabrics for special clothing. In addition, experience in the production of
high-quality fire-retardant textiles of world-famous concern WESTEX, has nearly
90 years. In addition, WESTEX INC. has the most modern equipment and
qualified personnel - quality of the materials is constantly developed through
innovative research and new technologies. At the same time, the main task of
FIRSTEX – the country's market promotion of fire-resistant fabrics that provides
optimal balance of high protective properties, comfort and price.
Taking this into account, the FIRSTEX Company is aimed at a long-term and
mutually beneficial cooperation with customers, and guarantees high quality of
delivered production, stability and predictability. Moreover, health and human’s
life – the highest value, so it is particularly important for safety standards and
quality of work clothes in the gas, oil and metallurgical industries.
Отже, формуваннѐ в майбутніх дизайнерів професійно оріюнтованої
англомовної компетентності у ММ, зокрема монолозі-презентації, ю
складним процесом, ѐкий містить метакомунікативний, структурний,
лексико-граматичний, стилістичний і міжкультурний аспекти презентації.
Формуваннѐ ділового англомовного дискурсу ми визначаюмо ѐк сукупність
мовленнювих і мовних засобів, ѐкі застосовуятьсѐ з метоя комунікації між
майбутніми фахівцѐми певної професійної діѐльності, ѐкі виконуять
комунікативні функції (інформативну, впливову, експресивну, розважальну,
ритуально-культову) та ґрунтуятьсѐ на специфічних дидактичних і
методичних принципах навчаннѐ ІМ (урахуваннѐ індивідуальних стилів
навчаннѐ, групової взаюмодії, вікових особливостей студентів 3-4-го курсів
навчаннѐ, взаюмозв’ѐзку різних видів мовленнювої діѐльності (читаннѐ,
письма, говоріннѐ, аудіяваннѐ), професіоналізації тощо.
Узагальнену структуру презентації, зокрема в галузі індустріального
дизайну (Industrial Design), ми розглѐдаюмо в контексті об’юктнооріюнтованого підходу ѐк складну систему у виглѐді тріади множин ABC
(рис. 1): множина A – множина об’юктів презентації, множина B – множина
процесів презентації, множина С – множина об’юктів зовнішнього
середовища.
Монолог-презентаціѐ у сфері дизайну, зокрема індустріального
дизайну (Industrial Design) – не просто певний етап у професійній діѐльності
дизайнера, а черговий процес у промисловому циклі, метоя ѐкого ю
переконаннѐ партнера / кліюнта / інвестора в ефективності використаннѐ
продукту / послуги / товару, в його першокласних ѐкостѐх (відповідаю
потребам ринку / споживача; зручність; користь і краса; простота
застосуваннѐ; серійність; транспортуваннѐ; упаковка тощо); сприѐннѐ
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просування продукту / товару / послуг на ринку; мотиваціѐ та стимулѐціѐ
партнера / кліюнта / інвестора до необхідних дій.

Рис. 1. Узагальнена структура презентації в контексті об’юктнооріентованого підходу до формуваннѐ ПОАК у сфері індустріального
дизайну
Монолог-презентаціѐ дизайнера – вид професійної діѐльності, ѐкий
інтегрую природно-наукові, технічні, гуманітарні знаннѐ, інженерне й
художню мисленнѐ, а також знаннѐ дискурсу, зокрема правил його
побудови, знаннѐ мовних норм, лінгвосоціокультурні знаннѐ.
Презентаціѐ ю потужним рекламним інструментом, ѐкий вимагаю
відповідних знань. Сам текст презентації повинен вирішувати такі
завданнѐ: розповісти, що просуваютьсѐ; розповісти, ѐк товар (виріб)
вирішую проблеми споживача; розповісти, де про товар можна дізнатисѐ
докладніше; справити враженнѐ й запам’ѐтатись.
На рис. 1 наведено такі зовнішні фактори особливостей успішної
презентації:
D – поюднаннѐ графіки, тексту та анімації презентації. Часто длѐ
сильнішого ефекту презентаціѐ створяютьсѐ спільно дизайнером і
копірайтером. У такому випадку графіка стаю пріоритетноя, оскільки
візуально лядина спочатку аналізую графічну складову, а потім сприймаю
текст. І, тим не менш, обидва напрѐми формуять кінцеве враженнѐ слухача
про продукт. Графіка створяю потрібну атмосферу та привертаю увагу, а зміст
дискурсу надаю потрібну інформація. Вкрай важливо, щоб графіка й текст
доповнявали один одного й були одним цілим. І, незважаячи на те, що це
поюднаннѐ ю предметом вивченнѐ іншої галузі знань – язабіліті, копірайтерові слід пам’ѐтати, що погана графіка часто стаю причиноя неефективності
хорошого тексту, лише тому, що слухач не звернув на нього увагу.
E – зручність сприйнѐттѐ й запам’ѐтовуваність презентації.
Презентаціѐ повинна сприйматисѐ легко: Вона не маю напружувати
аудиторія й нав’ѐзуватисѐ їй. Тому рекомендуютьсѐ використовувати
просту мову опису й мінімум деталей, ѐкий, однак, повинен бути
достатнім, щоб сформувати уѐвленнѐ у свідомості слухача про те, що
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просуваютьсѐ. Надлишок інформації може заплутати аудиторія, тому текст
презентації маю бути простим, доступним і зручним длѐ сприйнѐттѐ. Чим
простішим ю текст презентації, тим краще він запам’ѐтовуютьсѐ. Навіть ѐкщо
слухач і не ю покупцем, він може порекомендувати товар своїм знайомим,
ѐкі можуть бути в ньому зацікавлені. Тому необхідно дати аудиторії
можливість запам’ѐтати те, що просуваютьсѐ.
F – особисте враженнѐ від актуальності теми та презентації в цілому.
Саме презентаціѐ націлена створити сприѐтливе враженнѐ на слухача, і
чим сильніше – тим краще. Закономірність украй проста: коли на слухача
справлѐютьсѐ враженнѐ, він набагато краще запам’ѐтовую те, що йому
пропонуютьсѐ, і йому набагато простіше купити те, в чому його переконали.
Рекомендації щодо посиленнѐ впливу монологу-презентації на
аудиторія слухачів:
1. Будьте оригінальними (уникайте банальностей).
2. Будьте простими та здатними до викладаннѐ графічного й
текстового матеріалу (наголосіть на створенні враженнѐ й максимальному
запам’ѐтовуванні товару / бренду).
3. Позиціонуйте свій продукт (наприклад, коли тільки починалосѐ
виробництво нетбуків, виробники ASUS відразу позиціонували свій товар,
зазначивши длѐ нього нішу мобільних пристроїв з різноманіттѐм
підклячень до Інтернету. Як результат, нетбуки набули величезної
популѐрності).
4. Уникайте найвищого ступенѐ (скажіть, чому Ваш товар ю одним із
кращих, у чому його цінність длѐ споживача).
5. По змозі використовуйте легкий гумор, ѐкий ю дивовижним
інструментом поліпшеннѐ гумору аудиторії та привертаю увагу до Вашого
дискурсу.
6. Не забувайте про зиск длѐ споживача (ѐкі з їхніх проблем
вирішатьсѐ, в ѐкий спосіб і чому? Чим більше переваг – тим вищим ю ефект
Вашої презентації).
7. Не забувайте про невербальні засоби презентації (жести й рухи).
Якісні іляструячі жести допоможуть Вам зробити презентація ѐскравішоя
й переконливішоя. Відточені жести, підкресляячи зміст, надаять Вам
упевненості, й допомагаять аудиторії сприйнѐти інформація. Головне,
щоб жести відповідали словам, адже аудиторіѐ вірить мові тіла більше, ніж
вербальному повідомлення.
Ось приклади невідповідності жестів словам: рука опускаютьсѐ на
словах «За останній рік значно зросли доходи», широко розведені долоні
під час промовлѐннѐ фрази «Вкладеннѐ будуть невеликими»; «Лябі жінки
(жест убік чоловіків) і панове (помах убік жінок)».
Пам’ѐтайте також про те, що широта жестів і пересувань створяю
відчуттѐ впевненості. Прийдіть на місце Презентації заздалегідь,
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призвичайтесь до цього простору, Ви можете його зробити своїм, скажіть
пару фраз, пожестикуляйте, ввімкніть мікрофон, перевірте, ѐк працяю
проектор. Це заспокоїть Вас і додасть Вам упевненості.
Отже, сучасний дизайнер у своїй професійній діѐльності, зокрема
проведенні іншомовної презентації, повинен інтегровано володіти
професійно-предметними й іншомовними знаннѐми, навичками й
уміннѐми, професійними мотивами й емоційно-вольовими ѐкостѐми,
сформованими внаслідок отриманнѐ досвіду оперативного вирішеннѐ
завдань у контексті й логіці технологічних процесів професійної діѐльності,
а, відтак, і професійноя компетентністя (Корнююва, 2019).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Навчаннѐ
монологу-презентації, ѐк ми доводимо в нашому дослідженні, ю
ефективним методом професійно оріюнтованого іншомовного навчаннѐ
майбутніх дизайнерів.
Інтегроване застосуваннѐ методу презентацій у професійно
оріюнтованому іншомовному навчанні майбутніх дизайнерів у
нелінгвістичних закладах вищої освіти України ю необхідноя умовоя
модернізації змісту та структури професійної підготовки ѐк цілісного,
системного процесу. Метод презентацій у навчанні іноземних мов –
системне, комплексне застосуваннѐ інноваційних освітніх технологій та
інноваційних технологій комунікації світу. Перспективи вбачаюмо в
навчанні іншомовних презентацій будь-ѐких інших спеціальностей будьѐкоя іноземноя мовоя в будь-ѐких ЗВО України.
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РЕЗЮМЕ
Корнеева Ирина. Монолог-презентациѐ как эффективный метод иноѐзычного
профессионально ориентированного обучениѐ будущих дизайнеров.
В статье обоснован метод презентаций, который нами определѐетсѐ как
эффективный метод иноѐзычного профессионально ориентированного обучениѐ
будущих дизайнеров. Проанализированы теоретические предпосылки обучениѐ
методу презентаций, современное состоѐние обучениѐ иноѐзычных презентаций в
нелингвистических заведениѐх высшего образованиѐ Украины, признаки метода
презентации в процессе организации обучениѐ будущих дизайнеров. Определено
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понѐтие иноѐзычной презентации будущих дизайнеров в монологическом говорении
(презентации-докладе, презентации-рекламе). Доказано, что формирование у
будущих
дизайнеров
профессионально
ориентированной
англоѐзычной
компетентности при применении метода презентации, - это сложный процесс,
который состоит из метакоммуникативного, структурного, лексикограмматического и межкультурного аспектов презентации.
Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, метод
презентаций, будущие дизайнеры, иноѐзычнаѐ презентациѐ-доклад, иноѐзычнаѐ
презентациѐ-реклама,
профессионально
ориентированнаѐ
англоѐзычнаѐ
компетентность, аспекты презентации, нелингвистические заведениѐ высшего
образованиѐ Украины.

SUMMARY
Korneyeva Irene. Monologue-presentation as an effective method of foreign
language professionally orientated teaching of future designers.
Introduction. In this article the presentation method is grounded. It is defined as an
effective method of foreign language professionally oriented teaching of future designers. Some
definite features of the presentation method are mentioned, among them: 1) orientation on
action; 2) command work; 3) self-organization of the students; 4) situation orientation and
coincidence with the real life; 5) discipline connection; 6) unification; 7) resulted aim.
The purpose of the article consists of the presentation method grounded on the
foreign language professionally oriented teaching at nonlinguistic higher education
institutions of Ukraine.
The research methods are used in order to solve the set tasks. They are: theoretical
analysis of the scientific literature, training text-books, training programs, professional
magazines and other information resources on the foreign languages methodology; empiric
research – scientific moderation on foreign language professionally oriented teaching;
questionnaire of future designers; experimental-statistics – experiment holding for
effectiveness of methodologic results proof; statistic making of the experiment data.
The results of the research include the analysis of the theoretical conditions of the
presentation method training, analysis of the modern state of the foreign language
presentation training at nonlinguistic higher institutions of Ukraine. The features of
presentation method in the organization process of future designers in monologuepresentation-report, monologue-presentation-advertisement are noted. The definition of the
foreign language presentation is done. The article presents the examples of the presentations
of designers (presentation-report, presentation-advertisement.
Conclusion. In the article we have proved that integration implementation of the
presentation method in the foreign language professionally oriented teaching of future designers
at nonlinguistic higher education institutions of Ukraine is the necessary condition of content and
professional training structure modernization in purposeful and systematic process.
The perspectives are seen in foreign language monologue-presentation training of
any other specifications of any other higher education institutions of Ukraine.
Key words: professionally oriented teaching, presentation method, future designers,
foreign-language-presentation-report,
foreign-language-presentation-advertisement,
professionally oriented foreign language competence, presentation aspects, nonlinguistic
higher education institutions of Ukraine.
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ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті представлено та охарактеризовано дуальну освіту ѐк інноваційну
форму підготовки фахівців у закладах освіти; зосереджено увагу на ролі практичної
підготовки фахівцѐ ѐк невід’юмної умови професійного ставленнѐ в період ринкової
трансформації економіки; зроблено посиланнѐ на досвід Німеччини у впровадженні
дуальної освіті, на нормативні документи ціюї країни та нашої держави: окреслено
коло осіб, ѐкі маять право на здобуттѐ освіти за дуальноя формоя навчаннѐ, та
перспективи їх працевлаштуваннѐ. Акцентовано, що при цьому практична
підготовка ю невід’юмноя умовоя професійного становленнѐ, а дуальна форма
здобуттѐ освіти ю актуальноя та затребуваноя часом.
Ключові слова: дуальна форма здобуттѐ освіти, заклад освіти, професійна
підготовка, професійна діѐльність, професійна соціалізаціѐ, кадровий потенціал.

Постановка проблеми. «Сучасний етап державотвореннѐ в Україні
характеризуютьсѐ недосконалістя механізмів взаюмодії вищої освіти й
ринку праці, ефективної підготовки майбутніх професіоналів і їх
подальшого працевлаштуваннѐ» (Кримчак, 2019). Сучасний ринок праці
вимагаю суттювих змін освітньої галузі. Нині керівників бізнесу цікавить
рівень готовності майбутніх фахівців до професійної діѐльності. Випускники
закладів освіти маять продемонструвати роботодавцеві не стільки
теоретичні знаннѐ, скільки практичні вміннѐ й навички. Освітній процес
сучасного закладу слід зоріюнтувати на формуваннѐ особистості
майбутнього фахівцѐ, його готовності до вирішеннѐ нестандартних
професійних завдань, підвищеннѐ рівнѐ соціальної та професійної
мобільності. При цьому практична підготовка ю невід’юмноя умовоя
професійного становленнѐ. У цьому контексті актуальноя педагогічноя
проблемоя ю дуальна форма здобуттѐ освіти.
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури й
нормативних документів свідчить про зростаннѐ в науково-освітньому
просторі уваги науковців до питаннѐ дуальної форми здобуттѐ освіти. Сучасні
українські вчені досліджуять різні аспекти: О. Бегма (підготовленість
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випускників закладів вищої освіти до професійної діѐльності на виробництві),
І. Бойчевська (роль системи дуальної освіти у професійній підготовці молоді),
В. Вем’ѐн (дуальна форма професійної освіти ѐк умова ефективного рішеннѐ
завдань модернізації освіти), К. Яковенко (дуальна система навчаннѐ ю
одніюя з ефективних моделей кооперації навчаннѐ й виробництва),
Л. Кримчак (соціальне партнерство освіти та виробництва) та ін.
Метою статті ю обґрунтуваннѐ необхідності й важливості
впровадженнѐ до освітнього процесу дуальної форми навчаннѐ,
приверненні уваги до проблем професійної підготовки в закладах освіти,
визначенні понѐттѐ «дуальна форма здобуттѐ освіти», узагальненні
наѐвного досвіду з окресленого питаннѐ.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети та
вирішеннѐ завдань дослідженнѐ нами використано комплекс
взаюмопов’ѐзаних теоретичних методів: аналіз, синтез, порівнѐннѐ,
зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему дослідженнѐ, узагальненнѐ.
Виклад основного матеріалу. «У період ринкової трансформації
економіки та масовізації вищої освіти відбулосѐ знеціненнѐ традицій
практичної підготовки здобувачів освіти, поширились імітаціѐ та
фальсифікаціѐ практики, чимало організацій взагалі відмовилисѐ працявати
зі студентами, посилаячись на збереженнѐ комерційної таюмниці або складні
конкурентні обставини» (Закон України «Про освіту»). Серед проблем
освітньої галузі, ѐкі покликана вирішити дуальна форма навчаннѐ, ю:
недостатнѐ відповідність професійної підготовленості випускника закладу
освіти до потреб роботодавцѐ, побояваннѐ випускників працявати за фахом,
недостатній досвід самостійної діѐльності за обраноя професіюя під час
вибору першого робочого місцѐ та ін.
«Проблему ускладняю те, що державні стандарти освіти, на ѐкі за
визначеннѐм повинні оріюнтуватисѐ ЗВО, розроблѐятьсѐ неприпустимо
повільно. Як результат, з цілої низки спеціальностей українські університети
позбавлені сучасних ѐкісно розроблених державних оріюнтирів підготовки
фахівців, ѐкі б утілявали в собі вимоги Закону «Про вищу освіту», відображали потреби ринку праці та суспільства загалом» (Ковтун, Сидоренко).
Проблемоя сьогоденнѐ ю невідповідність матеріальної бази закладів
освіти сучасному виробництву, і вона вирішуютьсѐ по-різному. «Мало не
повсядними ю ситуації, коли підприюмство не може інтегрувати випускника
вишу, бо на практиці його знаннѐ й навички «відірвані» від реальних
потреб» (Бегма, 2018). Але слід відзначити, що за умови впровадженнѐ
дуальної освіти чи її елементів у освітні процеси закладів освіти зазначені
проблеми не будуть перепонами в отриманні ѐкісної освіти.
Державно-приватне партнерство закладів освіти з виробництвом і
бізнес-структурами – це така система, ѐка об’юднаю зусиллѐ в напрѐмі
забезпеченнѐ здобувачам її ѐкості.
240

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

Оскільки в нашій державі дуальна освіта робить лише перші кроки на
шлѐху до системного партнерства виробничих підрозділів та ЗВО, в нагоді
може стати вивченнѐ досвіду інших країн.
Нами проаналізовані дослідженнѐ вітчизнѐних учених щодо
впровадженнѐ дуальної форми навчаннѐ в освітні заклади Німеччини. Так,
І. Бойчевська, вивчаячи досвід ціюї країни, виокремляю чотири
управлінські аспекти освітньої політики щодо виробничого навчаннѐ в
межах дуальної системи освіти, а саме: державне регуляваннѐ (Закон про
професійну освіту та нормативні акти), виробниче регуляваннѐ (укладаннѐ
договорів, здійсненнѐ навчаннѐ на базі підприюмства), соціальне
партнерство (взаюмодіѐ представників роботодавців і найманих
працівників), корпоративне регуляваннѐ (контроль за дотриманнѐм
правових і навчальних норм у процесі професійної підготовки).
«У педагогіці понѐттѐ «дуальна система» вперше було використане у
ФРН у середині 1960 років длѐ позначеннѐ нової форми організації професійного навчаннѐ, що пізніше поширилась і на інші німецькомовні країни –
Австрія, Швейцарія. Дуальна освіта визначаютьсѐ ѐк така, що поюдную
навчаннѐ в професійному училищі та на підприюмстві» (Бойчевська, 2009).
Післѐ закінченнѐ неповної середньої школи чи отриманнѐ атестату про
середня освіту 70 % молоді Німеччини робить вибір на користь дуальної
освіти (від лат. dualis – подвійний) та отримую одну з 350 ліцензованих у країні
професій. Учні 1–2 дні на тиждень вивчаять теоретичний курс безпосередньо
в закладі освіти (профтехучилищі), а відповідно 3–4 дні на виробництві
оволодіваять навичками практичного навчаннѐ. Якщо випускник середньої
школи не продовжую навчаннѐ в загальноосвітній гімназії, то він маю
обов’ѐзково отримати професійну підготовку ѐк основу длѐ підвищеннѐ
кваліфікації, отриманнѐ званнѐ майстра чи започаткуваннѐ власної справи.
Підприюмства долучаятьсѐ до створеннѐ матеріальної бази та підготовки
кадрів. При цьому несуть фінансові витрати, а відтак ю зацікавленими ѐк у
змісті навчаннѐ, так і в його організації (Бойчевська, 2009); Марчук, 2007).
У Німеччині дуальна освіта ю засобом професійної соціалізації
молоді, ѐка отримую найкращі можливості длѐ отриманнѐ кваліфікації. І
основним джерелом формуваннѐ молодої генерації кваліфікованих
німецьких робітників. Завдѐки тісному зв’ѐзку зі сфероя праці вона
забезпечую оптимальний старт трудового життѐ.
У справі розробленнѐ тих чи інших аспектів стратегії та політики
професійної освіти особливе значеннѐ маю процес узгодженнѐ позицій і
співпрацѐ представників роботодавців і профспілок, державних і
недержавних структур у межах спільної діѐльності у Федеральному
інституті професійної освіти.
«30/70» – такий принцип інноваційної форми навчаннѐ в Німеччині.
30 – теоретичний курс у закладі освіти, а 70 – безпосередньо професійна
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діѐльність на виробництві. При цьому роботодавець «ростить» свого
працівника, помічаячи більш успішних, пропонуячи робочі місцѐ по
завершення навчаннѐ кращим. Протѐгом усього терміну навчаннѐ
роботодавець формую повний психологічний портрет претендента на
працевлаштуваннѐ, тож тримісѐчний випробувальний термін не маю в цій
ситуації сенсу. Також зазначимо, що курсові та дипломні роботи за
дуальної форми навчаннѐ – це реальні дослідженнѐ професійних завдань і
вирішеннѐ існуячих проблем на виробництві чи в певній установі.
Тож німецька система дуальної освіти обстояю принципи
обов’ѐзкової наближеності ѐк курсових, так і дипломних проюктів до
реальних виробничих проблем, задач, запитів, викликів. Логічно
передбачити, що віддаленість тих чи інших проюктів зводить нанівець
зусиллѐ студента, ѐкий вирішував «примарне» завданнѐ.
Дуальна освіта ѐк інноваційна форма підготовки фахівців у закладах
вищої освіти України реалізуютьсѐ нині на основі низки нормативних
документів: Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
зайнѐтість населеннѐ», «Кодекс законів про праця України»; «Концепції
підготовки фахівців за дуальноя формоя здобуттѐ освіти», з урахуваннѐм
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ Порѐдку
укладаннѐ договору про стажуваннѐ студентів вищих та учнів професійнотехнічних навчальних закладів на підприюмствах, в установах та
організаціѐх і Типової форми договору про стажуваннѐ студентів вищих та
учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприюмствах, в
установах та організаціѐх» та ін.
Одним зі стратегічних напрѐмів модернізації вищої освіти ю дуальні
освітні програми. Вони розширяять шанси закладів освіти на успішне
функціонуваннѐ й гармонійний розвиток в умовах глобалізації ринку
освітніх послуг.
Дуальна освіта сприѐю більш глибокому й різнобічному
професійному розвитку студентів, що підвищую їх конкурентоспроможність
на ринку праці (Яковенко, 2016).
У Концепції підготовки фахівців за дуальноя формоя здобуттѐ освіти
«важливим ю створеннѐ умов длѐ поюднаннѐ роботи з навчаннѐм ѐк у
форматі здобуттѐ освіти за вечірньоя або заочноя формоя навчаннѐ, так і
у форматі практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми
навчаннѐ та здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на
робочих місцѐх» (Кримчак, 2019).
У наказі МОН «Щодо запровадженнѐ пілотного проюкту в закладах
фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальноя
формоя здобуттѐ освіти» затверджено перелік закладів його реалізації.
Однак, у цьому самому документі зазначаютьсѐ, що директорат вищої
освіти й освіти дорослих щорічно за поданнѐм керівників закладів
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здійсняватиме корегуваннѐ цього списку учасників проюкту (Наказ МОН
№1296 від 15.10.19р. «Щодо запровадженнѐ пілотного проекту закладах
фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальноя
формоя здобуттѐ освіти»).
Під час презентації проюкту Міністерства закордонних справ Німеччини
«Пілотний проюкт дуальної вищої освіти в Україні», ѐка відбуласѐ під час
семінару «Практичні кроки по впровадження дуальної освіти в вищих
навчальних закладах України» у Федерації роботодавців України було
зазначено, що «вирішеннѐ проблемних питань у сфері вищої та технічної
освіти ю нагальним питаннѐм, оскільки рівень кваліфікацій, ѐкий отримуять
випускники закладів освіти, не відповідаю потребам роботодавців». А під час
проведеннѐ заходу зазначалосѐ ѐк роботодавцѐми, так і освітѐнами, що
дуальна форма освіти забезпечить підготовку студентів до реальних вимог
роботодавців, забезпечить високий рівень кваліфікації випускника, вирішить
кадрові питаннѐ (Дуальна освіта – клячовий пріоритет українських
роботодавців. Федераціѐ роботодавців України).
Звичайно, забезпеченнѐ високого рівнѐ кваліфікації випускників ю
постійним завданнѐм будь-ѐкого рівнѐ освіти. Проте дуальна освіта ѐк одна
з інноваційних форм підготовки фахівців покликана вирішити кадрові
питаннѐ ѐк виробництва, так і закладів освіти.
«Дуальна форма здобуттѐ освіти передбачаю навчаннѐ на робочому
місці з виконаннѐм посадових обов’ѐзків відповідно до умов трудового
договору» (Кримчак, 2019). Набуті в ЗВО знаннѐ студент поглибляю та
закріпляю на виробництві; він чітко бачить коло своїх посадових обов’ѐзків
та вимог, ѐкі висуваю трудовий договір.
Дуальна система підготовки – «одна з найефективніших форм
підготовки кадрів у світі, ѐка широко розповсяджена в промислово розвинених країнах і ю основноя системоя підготовки кадрів» (Яковенко, 2016).
Упровадженнѐ дуальної форми освіти в Україні ю перспективним
напрѐмом розвитку ЗВО, сфери вищої та технічної освіти. А вивченнѐ
досвіду ювропейських країн щодо її організації сприѐтиме налагодження
системи підготовки висококваліфікованих кадрів в Україні.
У Законі України «Про освіту» зазначено, що «основними формами
здобуттѐ освіти ю: інституційна (очна (денна, вечірнѐ), заочна, дистанційна,
мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашнѐ), педагогічний
патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна» (Закон України
«Про освіту»).
Дуальна форма здобуттѐ освіти – це спосіб отриманнѐ освіти, ѐкий
поюдную навчаннѐ осіб у закладах освіти з навчаннѐм на робочих місцѐх на
підприюмствах, в установах, організаціѐх на основі договору з метоя
набуттѐ певної кваліфікації. Вона омріѐний формат сучасної молоді. Ще
перебуваячи в стінах закладів здобувачі освіти маять оптимальну
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можливість отримати певну самостійність, мати грошову винагороду за
своя праця, менш проблематично адаптуватисѐ ѐк до дорослого життѐ,
так і до умов професійної діѐльності.
На шлѐху до впровадженнѐ в закладах освіти ціюї форми підготовки
фахівців важливим ю досѐгненнѐ балансу інтересів закладів освіти,
роботодавців та здобувачів освіти.
Дуальну форму навчаннѐ маять право обирати здобувачі освіти, ѐкі
навчаятьсѐ за денноя або іншими формами здобуттѐ освіти й виѐвили
особисте бажаннѐ та пройшли відбір у роботодавцѐ. Зі здобувачем освіти
укладаютьсѐ тристоронній договір: із закладом освіти та роботодавцем щодо
навчаннѐ за дуальноя формоя здобуттѐ освіти, і маю кожен виконувати свої
зобов’ѐзаннѐ в межах договору. Така тісна співпрацѐ виробничих структур і
закладів освіти, ѐк показую зарубіжний досвід, ю результативноя та даю право
говорити про певні переваги дуальної форми навчаннѐ. «Дуальна освіта маю
безліч переваг перед традиційноя системоя, що використовуютьсѐ на
сьогоднішній день в Україні. Однак длѐ того щоб реалізувати головні
постулати дуального навчаннѐ, потрібно, щоб соціум був до цього готовий.
Звертаячи увагу на величезний стрибок у розвитку української школи, можна
незабаром очікувати змін у системі освіти університетів і коледжів. Дуальна
система – один із найефективніших способів узгодити принципи вищої та
професійної освіти в Україні» (Дуальна система освіти: про принципи і
можливості реалізації в Україні, с. 1).
Дуальна освіта ѐк інноваційна форма підготовки фахівців у закладах
вищої освіти сприѐю підвищення рівнѐ мотивації до навчаннѐ здобувачів
освіти, систематичному переглѐду освітніх програм з ініціативи та за участя
роботодавців відповідно до модернізації виробництва, залучення
працівників виробництва до освітньої діѐльності, наближення набутих
випускником професійних компетентностей до вимог ринку праці,
підвищення рівнѐ конкурентоздатності випускників закладів освіти на ринку
праці через залученнѐ роботодавців до організації освітнього процесу,
зайнѐтості молоді, можливості навчаннѐ під час професійної діѐльності,
забезпечення випускників робочими місцѐми, швидкій адаптації випускників
на першому робочому місці тощо. При цьому здобувачі освіти, роботодавці
та заклад освіти ю рівноправними партнерами організації освітнього процесу
професійної підготовки майбутнього фахівцѐ. Саме усвідомленнѐ партнерами
своюї рівноправності в цьому напрѐмі стане запорукоя успішної співпраці всіх
зацікавлених сторін.
Набуттѐ практичних професійних компетентностей ю спільним
завданнѐм закладів освіти та роботодавців. Взаюмопроникненнѐ науки,
виробництва, освіти та громадського сектору в середовищі дуальної форми
підготовки фахівців забезпечать упровадженнѐ інноваційних змін,
підвищеннѐ ѐкості освітнього процесу.
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Навчаннѐ нового поколіннѐ маю здійсняватисѐ по-новому: нові
підходи, методи, форми тощо. Імпульсивність сучасних здобувачів освіти
не завжди поюднуютьсѐ з глибокоя допитливістя. При цьому поверховість
сприйнѐттѐ знань не заважаю прагнення, сильній мотивації застосувати
отриману інформація на практиці. І саме тому дуальна форма здобуттѐ
освіти ю актуальноя та затребуваноя часом. Обґрунтований баланс теорії
та практики під час освітнього процесу забезпечую скороченнѐ терміну
адаптації до умов професійної діѐльності, зменшую ризики щодо швидкої
та частої зміни професії тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дуальна
освіта ю інноваційноя формоя підготовки фахівців у закладах вищої освіти.
Вона реалізуютьсѐ відповідно до низки нормативних документів і
покликана забезпечити підготовку студентів до реальних вимог
роботодавців і забезпечити високий рівень кваліфікації випускника.
Дуальні освітні програми – стратегічний напрѐм модернізації вищої
освіти. Він розширяю шанси закладів освіти на успішне функціонуваннѐ й
гармонійний розвиток у конкурентних умовах ринку освітніх послуг. Досвід
ювропейських країн, зокрема Німеччини, передую реалізації дуальної
форми навчаннѐ в Україні.
Перспективи подальших наукових досліджень полѐгаять у
доступному викладі головних постулатів дуального навчаннѐ, вивченні
основних аспектів готовності соціуму до впровадженнѐ ціюї форми
навчаннѐ, розробка методів вивченнѐ шлѐхів досѐгненнѐ балансу інтересів
закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти. Подальших наукових
розвідок потребуять методи, форми, технології дуальної форми здобуттѐ
вищої освіти в Україні.
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РЕЗЮМЕ
Курок Вeра, Гребеник Антон. Дуальнoe образование как инновационнаѐ форма
подготовки специалистов в учреждениѐх высшего образованиѐ.
В статье представлено и охарактеризовано дуальное образование как
инновационнаѐ форма подготовки специалистов в учебных заведениѐх;
сосредоточено внимание на роли практической подготовки специалиста как
неотъемлемого условиѐ профессионального становлениѐ в период рыночной
трансформации экономики; сделано акцент на опыте Германии по внедрения
дуального образованиѐ, на нормативные документы этой страны и нашего
государства; определен круг лиц, имеящих право на получение образованиѐ за
дуальной формой обучениѐ и перспективы их трудоустройства. Акцентировано,
что при этом практическаѐ подготовка ѐвлѐетсѐ неотъемлемым условием
профессионального становлениѐ, а дуальнаѐ форма получениѐ образованиѐ ѐвлѐетсѐ
актуальной и востребованной временем.
Ключевые слова: дуальнаѐ форма получениѐ образованиѐ, учебное заведение,
профессиональнаѐ подготовка, профессиональнаѐ деѐтельность, профессиональнаѐ
социализациѐ, кадровый потенциал.

SUMMARY
Kurok Vera, Grebenik Anton. Dual education as an innovative form of specialist’s
training in higher education institutions.
The article presents and describes dual education as an innovative form of specialist’s
training in education institutions; focuses on the role of the specialist’s practical training as
an indispensable condition of professional attitude during the period of market
transformation of the economy; reference is made to the experience of Germany in the
introduction of dual education, to the normative documents of this country and our state: the
persons’ circle entitled to receive education in dual education and employment prospects are
outlined. It is emphasized that practical training is an indispensable condition for professional
development, and the dual form of education is relevant and time consuming. Dual
education programs are a strategic direction for the modernization of higher education. It
enhances the chances of education institutions to operate and harmonize successfully in the
competitive market of educational services.
The experience of European countries, including Germany, precedes implementation
of dual education in Ukraine. In the development of various aspects of vocational education
strategy and policy, the process of positions reconciling and representatives of employers and
trade unions cooperation, state and non-state structures in the framework of joint activities
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on dual training is of particular importance. Introduction of dual education in Ukraine is a
promising area for the development of higher educational establishments, higher education
and technical education. And studying the experience of European countries regarding its
organization will help to establish a system of training highly qualified personnel in Ukraine.
The dual form of education is a way of obtaining education that combines education of
individuals in education institutions with on-the-job training at enterprises, institutions,
organizations on the basis of a contract in order to acquire a certain qualification. It is the
dreamy format of modern youth. Even within the walls of the education institutions, the
educators have the optimum opportunity to gain some independence, to have a monetary
remuneration for their work, and to adapt to adult life and professional conditions less
problematic.
Key words: dual form of education, educational establishment, vocational training,
professional activity, professional socialization, human resources potential.
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НАЗЕМНЕ НАВЧАННЯ БОЙОВИМ ПОЛЬОТАМ ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ
Автором досліджено сучасні поглѐди на проблему наземного навчаннѐ
бойовим польотам майбутніх льотчиків тактичної авіації. Визначено завданнѐ,
психолого-педагогічні закономірності наземного навчаннѐ бойовим польотам та
основні бойові ѐкості майбутнього льотчика тактичної авіації. Наземне навчаннѐ
бойовим польотам схарактеризовано ѐк самостійний напрѐм військової педагогіки.
Обґрунтовано педагогічну систему «наземної бойової підготовки майбутніх
льотчиків тактичної авіації».
Ключові слова: майбутній льотчик тактичної авіації, навчаннѐ бойовим
польотам, психолого-педагогічні закономірності, педагогічна система, прийоми
навчаннѐ, зміст навчаннѐ.

Постановка проблеми. Одним з основних завдань освітнього
процесу льотного закладу вищої військової освіти (ЛЗВВО) ю формуваннѐ в
майбутніх льотчиків знань, умінь, навичок виконаннѐ бойових завдань.
Зростаннѐ обсѐгів науково-технічної інформації, інтенсивне впровадженнѐ
в бойове застосуваннѐ авіації досѐгнень науки й техніки, розвиток
тактичних прийомів і способів бойового застосуваннѐ підрозділів авіації
обумовили необхідність глибокого засвоюннѐ великого обсѐгу знань із
тактики авіації, набуттѐ навичок із підготовки й виконаннѐ бойових
польотів. Таким чином, постійний розвиток прийомів і способів збройної
боротьби вимагаю набуттѐ майбутніми льотчиками тактичної авіації
навичок самовдосконаленнѐ, що, у своя чергу, обумовляю необхідність
адекватних змін у сфері навчаннѐ виконання бойових польотів.
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Характер дій екіпажів, підрозділів і частин авіації в сучасному боя
вимагаю від майбутніх військових льотчиків тактичної авіації високого рівнѐ
розвитку розумових здібностей, тактичного мисленнѐ, вміннѐ міцно
засвоявати нові знаннѐ, здатності правильно оріюнтуватись у
швидкоплинній повітрѐній обстановці, аналізувати різноманітну й велику
за обсѐгом тактичну інформація, швидкого прийнѐттѐ оптимальних рішень
під час бойового польоту. Реалізаціѐ цих вимог можлива лише за умови
забезпеченнѐ активізації розумової діѐльності майбутніх військових
льотчиків на всіх етапах їх професійної підготовки за результатами
застосуваннѐ відповідних форм, методів і прийомів навчаннѐ. Тому
навчаннѐ бойовим польотам повинно забезпечити вирішеннѐ таких
основних складних завдань: фундаменталізаціѐ теоретичної підготовки зі
спеціальних і тактичних дисциплін; інтенсифікаціѐ навчаннѐ на всіх видах
занѐть із тактичних і спеціальних дисциплін; формуваннѐ творчого гнучкого
тактичного мисленнѐ, стійкості до впливу чинників бойового польоту,
образності мисленнѐ в бойовому польоті, фізичної витривалості; вихованнѐ
установки на перемогу, ініціативності, воюнної хитрості; розробка й
упровадженнѐ нових форм і способів бойового застосуваннѐ підрозділів
авіації, тактичних прийомів і бойових маневрів; пошук і впровадженнѐ
нових форм і методів навчаннѐ (Квѐтош, 2010).
Вищезазначене обумовляю необхідність формуваннѐ не лише
особистісних ѐкостей майбутнього льотчика тактичної авіації, але й удосконаленнѐ освітнього процесу в цілому щодо навчаннѐ бойовим польотам.
Аналіз актуальних досліджень. Над проблемоя успішності навчаннѐ
майбутніх військових льотчиків працяять учені різних напрѐмів: психологи,
фізіологи, інженери, авіаційні лікарі, методисти льотного навчаннѐ, фахівці
фізичної підготовки та ін. Серед психолого-педагогічних досліджень, що
направленні на проблему підготовки авіаційних фахівців, назвемо такі:
Т. Плачинда (Плачинда, 2014) розробила теоретичні й методичні засади
забезпеченнѐ ѐкості професійної підготовки курсантів льотних навчальних
закладів; О. Керницький (Керницький, 2015) розглѐдав процес формуваннѐ
готовності курсантів льотних навчальних закладів до професійної діѐльності;
П. Онипченком (Онипченко, 2004) проведено аналіз професійно-педагогічної
підготовки льотно-інструкторського складу ЛЗВВО; Д. Приходько (Приходько,
2005) працявав над особливостѐми станів психічного напруженнѐ курсантівльотчиків у період наземної підготовки. Проте можна зазначити, що
ефективність підготовки військових льотчиків багато в чому залежить від того,
наскільки в освітньому процесі ЛЗВВО, зокрема його змісті, розуміятьсѐ та
використовуятьсѐ психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх
льотчиків тактичної авіації до виконаннѐ бойових польотів.
Викладене вище дозволило визначити мету статті – обґрунтуваннѐ
необхідності впровадженнѐ наземного навчаннѐ бойовим польотам
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майбутніх льотчиків тактичної авіації ѐк окремого напрѐму професійної
підготовки означених фахівців.
Длѐ реалізації мети було використано загальнонаукові методи
дослідження (аналіз, синтез, зіставленнѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ)
длѐ вивченнѐ наукових джерел із професійної підготовки майбутніх
військових льотчиків і визначеннѐ напрѐмів удосконаленнѐ наземного
навчаннѐ бойовим польотам.
Виклад основного матеріалу. Основним завданнѐм наземного
навчаннѐ бойовим польотам майбутніх льотчиків тактичної авіації, на нашу
думку, ю формуваннѐ навичок визначеннѐ (розробки) й застосуваннѐ
сукупності принципів, способів організації, побудови та здійсненнѐ
теоретичної та практичної діѐльності щодо підготовки й веденнѐ
протиборства бойових авіаційних комплексів з урахуваннѐм оновленнѐ
технологій бойового застосуваннѐ авіації. З урахуваннѐм визначеного
завданнѐ процес наземного навчаннѐ доцільно побудувати з урахуваннѐм
таких психолого-педагогічних закономірностей:
 недоліки в навчанні змісту й порѐдку підготовки до бойових
польотів (навчаннѐ моделявання та планування бойових польотів) у
реальних бойових умовах складно компенсувати досконалістя навченості
виконання стандартних тактичних прийомів і бойових маневрів;
 у процесі навчаннѐ порѐдку підготовки до виконаннѐ бойових
польотів доцільно навчити майбутніх льотчиків визначати такі
закономірності: відповідності наѐвних сил і засобів меті бойового польоту
та поставленому бойовому завдання; відповідності можливостей
комплексу авіаційного озброюннѐ умовам виконаннѐ бойового польоту;
зосередженнѐ зусиль проти уразливих елементів (дій, напрѐмів, об’юктів
тощо) противника; залежності ефективності виконаннѐ бойового завданнѐ
від постійної дезінформації (приховуваннѐ, введеннѐ в оману) противника
щодо задуму бойового польоту й тактичних прийомів (бойових маневрів)
застосуваннѐ авіаційних засобів ураженнѐ;
 навчаннѐ майбутніх льотчиків розробці й застосування стратагем
(планів) бойових польотів забезпечую формуваннѐ навичок упередженнѐ
противника в застосуванні засобів ураженнѐ;
 формуваннѐ навичок постійного (від зльоту до посадки) пошуку в
повітрѐному просторі тактично вигідних положень відносно елементів
бойового авіаційного комплексу противника;
 інтенсивне
бойове
маневруваннѐ
вимагаю
формуваннѐ
переносимості великих перевантажень, стійкості просторового оріюнтуваннѐ
відносно засобів повітрѐного й наземного противника, випереджального
оперативного тактичного мисленнѐ в умовах дефіциту часу;
 формуваннѐ мотиваційно-вольових ѐкостей: мотиваціѐ на
агресивне захопленнѐ й утриманнѐ тактичної переваги в бойових польотах,
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мотиваціѐ на одержаннѐ перемоги, управліннѐ собоя та мобілізаціѐ сил у
бойовому польоті, самоконтроль, самооцінка готовності до виконаннѐ
бойового польоту.
Таким чином, навчаннѐ бойовим польотам в умовах сучасного темпу
розвитку авіаційної техніки буде результативним, коли воно буде
здійсняватисѐ відповідно до обґрунтованих психолого-педагогічних
закономірностей з урахуваннѐм сучасного стану й перспектив розвитку
бойового застосуваннѐ авіації.
Спираячись на постулати концепції лядського фактору, що
обґрунтовані науковцѐми (Байнетов, 2010), можна визначити чотири
основні бойові ѐкості майбутнього військового льотчика, ѐкі необхідно
розвивати в процесі наземного навчаннѐ бойовим польотам: потреби й
мотиви; професійна підготовленість до виконаннѐ бойових польотів;
працездатність в умовах бойових польотів і функціональні резерви;
професійно важливі ѐкості. Визначені ѐкості повинні бути спрѐмовані на
формуваннѐ системи знань, умінь і навичок нейтралізації переваг
противника та максимальної реалізації власних бойових можливостей у
конкретних умовах повітрѐно-тактичної обстановки.
Тому вважаюмо за доцільне виокремити наземне навчаннѐ бойовим
польотам майбутніх військових льотчиків тактичної авіації (наземну бойову
підготовку майбутніх льотчиків тактичної авіації) ѐк самостійний напрѐм
військової педагогіки та досліджувати особливості навчаннѐ професійній
діѐльності військового льотчика на різних етапах підготовки й виконаннѐ
бойових польотів.
Характерноя ознакоя наземного навчаннѐ бойовим польотам ѐк
окремого напрѐму військової педагогіки ю особливо чіткий проѐв наукової
теорії в навчанні мистецтву підготовки й виконаннѐ бойових польотів. Тому
«наземна бойова підготовка майбутніх льотчиків тактичної авіації», ѐк
окремий напрѐм наукової теорії, повинна використовувати результати й
узагальненнѐ професійної педагогіки й синтезувати та спиратисѐ на
теоретичні ідеї інших наук про лядину.
Предметом наземного навчаннѐ бойовим польотам майбутніх льотчиків
тактичної авіації ю процес формуваннѐ на землі особистості майбутнього
льотчика тактичної авіації здатного до ефективної бойової діѐльності в повітрі.
Об’юктом наземного навчаннѐ бойовим польотам ю особистість
майбутнього льотчика тактичної авіації, ѐка формуютьсѐ та розвиваютьсѐ на
землі відповідно до вимог і умов бойових польотів.
Відповідно до основних ознак військово-педагогічної науки наземне
навчаннѐ бойовим польотам здійсняю вивченнѐ таких теоретичних проблем:
 виѐвленнѐ закономірностей розвитку й формуваннѐ особистості
майбутнього льотчика тактичної авіації в умовах спеціально організованого
наземного вихованнѐ та навчаннѐ бойовим польотам;
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 визначеннѐ або уточненнѐ задач наземного навчаннѐ бойовим
польотам;
 удосконаленнѐ змісту наземного вихованнѐ та навчаннѐ бойовим
польотам;
 розвиток методології наземного навчаннѐ бойовим польотам.
Виходѐчи з цього, понѐттѐ наземного навчаннѐ бойовим польотам
(наземної бойової підготовки) майбутніх льотчиків тактичної авіації може
бути сформульоване таким чином: наземне навчаннѐ бойовим польотам
(наземна бойова підготовка) майбутніх льотчиків тактичної авіації – напрѐм
військово-педагогічної науки, що вивчаю закономірності формуваннѐ на
землі особистості, бойова діѐльність ѐкої здійсняютьсѐ в повітрі, та даю
обґрунтуваннѐ змісту, формам і методам системи наземного вихованнѐ,
навчаннѐ та взагалі освіти майбутніх льотчиків тактичної авіації.
Протѐгом останнього століттѐ питаннѐ обґрунтуваннѐ системи професійної підготовки льотного складу досліджували передусім психологічна й
медична науки, а також у сфері підготовки військових льотчиків – військова
педагогіка, у сфері підготовки цивільних льотчиків –професійна педагогіка.
Історіѐ розвитку теорії професійної підготовки льотного складу маю велику
кількість прикладів, коли здійснявалисѐ спроби систематизувати науковий
напрѐм, що лежить в основі теорії навчаннѐ льотчиків. До найбільш близьких
до рішеннѐ даної проблеми, можна віднести розробку психологопедагогічної теорії льотного навчаннѐ, понѐттѐ ѐкої ототожнявалосѐ з понѐттѐм «авіаційна психологіѐ та педагогіка». Але при цьому не вирішуваласѐ
задача наземного навчаннѐ майбутніх льотчиків тактичної авіації мистецтву
підготовки й виконаннѐ бойових польотів. Підготовка здійсняваласѐ на
основі «методики льотного навчаннѐ», що вклячала основні положеннѐ
«авіаційної психології та педагогіки», ѐк складової частини.
Тому вважаюмо за доцільне розробити педагогічну систему наземної
бойової підготовки майбутніх льотчиків тактичної авіації, що ѐк
прикладний аспект вклячаю в себе практичну діѐльність із наземного
вихованнѐ майбутнього бойового льотчика: систему знань, умінь, навичок і
здібностей підготовки та виконаннѐ бойових польотів.
Основними елементами системи наземної бойової підготовки
майбутніх льотчиків тактичної авіації можна вважати тренажерну, фізичну,
теоретичну та психологічну підготовку (Байнетов, 2010).
Р. Макаров вважаю, що під структуроя педагогічної системи
професійної
підготовки
льотчиків
слід
розуміти
спеціальну
цілеспрѐмовану просторово-часову інтеграція елементів підготовки в
інтересах отриманнѐ системоя запрограмованого педагогічного
результату (Макаров, 2000). Таким чином, педагогічна система наземної
бойової підготовки майбутніх льотчиків тактичної авіації забезпечую
інтеграція процесів теоретичної, фізичної, психологічної, тренажерної
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підготовки та фокусую часткові педагогічні процеси на досѐгненнѐ мети –
забезпеченнѐ ѐкості наземного навчаннѐ бойовим польотам майбутніх
льотчиків тактичної авіації.
Відтак, метоя педагогічної системи наземної бойової підготовки
майбутніх льотчиків тактичної авіації ю розвиток теорії навчаннѐ й
вихованнѐ щодо організації та здійсненнѐ цілеспрѐмованої ѐкісної
підготовки до бойової діѐльності з урахуваннѐм існуячої специфіки (умов і
вимог) бойового застосуваннѐ підрозділів тактичної авіації.
Ураховуячи вищезазначену мету педагогічної системи наземної
бойової підготовки майбутніх льотчиків тактичної авіації можна визначити
такі основні її складники:
 загальна система наземного навчаннѐ бойовим польотам;
 система теоретичного навчаннѐ бойовим польотам;
 системи наземного практичного навчаннѐ бойовим польотам;
 методики наземного навчаннѐ бойовим польотам;
 системи засобів наземного навчаннѐ бойовим польотам;
 системи підготовки викладацького складу та інструкторів авіаційних
тренажерів.
Характерноя ознакоя педагогічної системи наземної бойової
підготовки майбутніх льотчиків тактичної авіації ю наѐвність таких
специфічних форм педагогічного процесу (Байнетов, 2010):
 підготовка до бойових дій до отриманнѐ бойового завданнѐ;
 підготовка до бойових дій післѐ отриманнѐ бойового завданнѐ;
 контроль готовності до виконаннѐ бойового польоту;
 відпрацяваннѐ бойових польотів на авіаційних тренажерах,
імітаційних засобах;
 розбір бойових польотів;
 підготовка до наступного бойового вильоту.
Педагогічний процес наземного навчаннѐ бойовим польотам
майбутніх льотчиків тактичної авіації пов’ѐзаний з умовами бойової
діѐльності льотчика в системі «льотчик → бойовий авіаційний комплекс →
бойові завданнѐ», що визначаю основні особливості прийомів та змісту
наземного навчаннѐ бойовим польотам (Байнетов, 2010), а саме:
 зміст навчаннѐ нерозривно пов’ѐзаний із сучасними умовами
виконаннѐ бойових польотів і діѐльністя льотчика в процесі підготовки й
виконаннѐ різних видів бойових польотів;
 прийоми навчаннѐ залежать від тактичних прийомів, бойових
маневрів, форм, способів, умов підготовки та бойового застосуваннѐ авіації;
 прийоми навчаннѐ враховуять вплив на тих, хто навчаютьсѐ,
стресових ситуацій бойового польоту;
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 прийоми навчаннѐ вклячаять штучне створеннѐ стресових
ситуацій умов підготовки й виконаннѐ бойових польотів із метоя навчаннѐ
визначення способів виходу з них;
 прийоми навчаннѐ враховуять наѐвність жорстких обмежень по
відхиленнѐм від вимог безпеки польотів.
Таким
чином,
основними
особливостѐми
дослідженнѐ
закономірностей функціонуваннѐ «системи наземної бойової підготовки
майбутніх льотчиків тактичної авіації», що проводѐтьсѐ з використаннѐм
системного підходу, ю (Ягупов 2002, 2012):
 система наземної бойової підготовки майбутніх льотчиків тактичної
авіації, ѐк предмет дослідженнѐ, розглѐдаютьсѐ цілісноя структуроя, ѐка
складаютьсѐ з відносно окремих елементів (підсистем) – етапів (розділів)
підготовки, кожен з ѐких, у своя чергу, сам може бути системоя;
 юдність елементів системи – етапів (розділів) підготовки досѐгаютьсѐ
визначеними зв’ѐзками й відносинами між ними, що надаю визначені
властивості всій системі, що не ю простоя сумоя властивостей її елементів;
 елементи системи – етапи (розділи) підготовки – здійсняять
взаюмний вплив один на одного.
Висновки. Отже, на основі вищевикладеного можна зробити такі
висновки:
1. Протиріччѐ між високими вимогами підготовленості льотчиків
тактичної авіації до виконаннѐ бойових завдань та існуячим станом
навчаннѐ бойовим польотам майбутніх льотчиків тактичної авіації можуть
бути вирішені шлѐхом наданнѐ педагогічному процесу наземного навчаннѐ
бойовим польотам статусу напрѐму військово-педагогічної науки.
2. Наземне навчаннѐ бойовим польотам майбутніх льотчиків
тактичної авіації – напрѐм військово-педагогічної науки, що вивчаю
закономірності формуваннѐ на землі особистості, бойова діѐльність ѐкої
здійсняютьсѐ в повітрі, та даю обґрунтуваннѐ змісту, формам і методам
навчаннѐ, вихованнѐ й освіти майбутніх льотчиків тактичної авіації.
Перспективою подальших наукових розвідок вбачаюмо аналіз
змісту діѐльності військового льотчика в процесі підготовки й виконаннѐ
різних видів бойових польотів.
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РЕЗЮМЕ
Невзоров Роман. Наземное обучение боевым полётам как условие
качественной профессиональной подготовки будущих лётчиков тактической авиации.
Автором исследованы современные взглѐды на проблему наземного обучениѐ
боевым полётам будущих лётчиков тактической авиации. Определены задачи,
психолого-педагогические закономерности наземного обучениѐ боевым полётам, а
также основные боевые качества будущего лётчика тактической авиации.
Наземное обучение боевым полётам охарактеризовано как самостоѐтельное
направление военной педагогики. Обоснована педагогическаѐ система «наземной
боевой подготовки будущих лётчиков тактической авиации».
Ключевые слова: будущий лётчик тактической авиации, обучение боевым
полётам, психолого-педагогические закономерности, педагогическаѐ система,
приёмы обучениѐ, содержание обучениѐ.
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SUMMARY
Nevzorov Roman. Ground combat flight training as a condition of qualitative
professional training for future tactical aviation pilots.
The constant development of techniques and methods of armed struggle necessitates
activation, according to the results of the use of appropriate forms, methods, and techniques
of training, the mental activity of military pilots at all stages of their professional training.
The aim of the article is the rationale of the need for introduction of ground combat
flight training of future tactical aviation pilots as a separate line of professional training of
the designated specialists.
The methods of research: general scientific (analysis, synthesis, comparison,
generalization, systematization) were used to study scientific sources for the training of
future military pilots and to identify areas for improving ground combat flight training.
Research results. Pedagogical system of ground combat training of future tactical
aviation pilots contains the following components: a general system for ground combat flight
training; a system of theoretical combat flight training; a systems of practical ground combat
flight training; methods of ground combat flight training; a system of tools of ground combat
flight training; a system of training of teaching and instructional staff of aviation simulators.
A characteristic feature of the pedagogical system of ground combat training of
future tactical aviation pilots is presence of the following specific forms of the pedagogical
process: preparation for combat operation before getting combat missions; preparation for
combat operation after getting combat missions; examination of readiness for combat flight
operation; practicing of combat flights on aviation simulators and modelling devices; analysis
of combat flights; preparation for the next combat flight.
Conclusions. The contradictions between the high requirements for preparedness of
tactical aviation pilots to perform combat missions and the current condition of training for
combat flights of future tactical aviation pilots can be solved by giving the pedagogical process of
ground combat flight training the status of discipline of military-pedagogical science.
Key words: future tactical aviation pilot, training for combat flights, psychological
and pedagogical patterns, pedagogical system, training techniques, content of training.
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАННОСТІ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ᾿Я
Метоя даної статті ю визначеннѐ рівнів сформованості здорового стиля
життѐ студентів факультету комп’ятерних наук Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ. Длѐ досѐгненнѐ
поставленої мети використовувалисѐ такі методи дослідженнѐ: теоретичного
аналізу й узагальненнѐ науково-педагогічної літератури, анкетуваннѐ, тестуваннѐ,
педагогічний експеримент.
У статті наведено результати експериментальної перевірки методики
формуваннѐ здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ. У
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педагогічному експерименті взѐли участь студенти контрольної групи (n=72 осіб)
та експериментальної групи (n=70 осіб). В експериментальній групі отримані дані
засвідчили високій рівень сформованості всіх показників здорового стиля життѐ
студентів, що підтвердило доцільність і ефективність упровадженнѐ методики
формуваннѐ здорового стиля життѐ студентів у освітній процес.
Ключові слова: студенти, здоровий стиль життѐ, педагогічний експеримент,
методика навчаннѐ, основи здоров’ѐ.

Постановка проблеми. З кожним роком увага до підготовки
майбутніх фахівців, ѐк до професіоналів своюї діѐльності збільшуятьсѐ. Поперше, це пов’ѐзано з інтеграціюя національної освіти в ювропейський
освітній простір, а по-друге з постійно зростаячими вимогами до навчаннѐ
студентів у закладах вищої освіти, ѐке спрѐмоване на забезпеченнѐ їх
конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Однак, така ситуаціѐ
потребую від студентів щоденних інтелектуальних, фізичних і психічних
зусиль, ѐкі з часом не можуть не позначитисѐ на стані здоров’ѐ молоді.
Загальна тенденціѐ до погіршеннѐ здоров’ѐ спонукаю реагувати
заклади вищої освіти на ситуація, що склаласѐ. Одним із способів
збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ студентської молоді ю проведеннѐ
здоров’ѐоріюнтованої політики, шлѐхом формуваннѐ здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
Особливої уваги під час професійної підготовки потребуять студенти,
ѐкі навчаятьсѐ на факультеті комп’ятерних наук. Спосіб їх життѐ ѐк майбутніх
фахівців, так і безпосередньо працівників ІТ-сфери ю дуже обмеженим через
тривалу «сидѐчу» роботу за комп’ятером. Отже, одним із завдань освітнього
процесу ю допомогти студентам сформувати здоровий стиль життѐ, ѐкий
стане невід’юмноя частиноя життюдіѐльності особистості ѐк сьогодні, так і в
майбутньому. З ціюя метоя було запроваджено в освітній процес дисципліну
«Валеологіѐ». Дана дисципліна спрѐмована на засвоюннѐ студентами
теоретичних основ науки про здоров’ѐ, оволодіннѐ комплексом оздоровчих
умінь і навичок, розуміннѐ механізмів організації життюдіѐльності на
принципах здорового стиля життѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Сьогодні серед найпопулѐрніших і
найпрестижніших професій на сучасному ринку праці – ю професії ITспрѐмуваннѐ. Вже з раннього віку діти готуять себе до майбутньої
професії, просиджуячи велику кількість часу білѐ комп’ятеру, що не може
не позначитисѐ на психічному й фізичному стані здоров’ѐ.
За визначеннѐм фахівців, нині в Україні гостро постала загальна
проблема оздоровленнѐ дітей і підлітків та формуваннѐ здорового способу
їх життѐ. Стан здоров’ѐ української молоді зумовлений багатьма
факторами й оціняютьсѐ фахівцѐми медичних, педагогічних, психологічних
наук ѐк незадовільний. Формуваннѐ здорового способу життѐ студентської
молоді ю одніюя з актуальних проблем нашого суспільства (Бублей, 2013).
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Специфічність діѐльності працівників ІТ-сфери полѐгаю в тому, що
ляди багато часу проводѐть за комп’ятером у приміщенні, зберігаячи
статичну позу, виконуячи складні завданнѐ в умовах обмеженого часу, а
також мало рухаячись та недостатньо спілкуячись зі своїми друзѐми. Крім
того, тривала робота за комп’ятером може супроводжуватисѐ
неконтрольованим харчуваннѐм, підвищеноя стомляваністя, зниженнѐм
працездатності, роздратуваннѐм, безсоннѐм і погіршеннѐм загального
стану здоров’ѐ лядини (Гасумова, 2010).
Статистичні дані також свідчать про те, що 70 % студентів технічних
закладів освіти, практично, не дотримуятьсѐ важливих компонентів
здорового способу життѐ, а саме: раціональної праці, збалансованого
харчуваннѐ, помірної рухової активності й не відмовлѐятьсѐ від усього того,
що суттюво знижую резервні можливості їх організму (Раювський, 2008).
Фахівці зазначаять, що щоденне користуваннѐ комп’ятерами може
призвести до поѐви специфічного захворяваннѐ, такого ѐк синдром
комп’ятерного стресу (СКС). Дане захворяваннѐ супроводжуютьсѐ
головними болѐми, запаленнѐм очей, алергіюя, дратівливістя, в’ѐлістя та
загальноя депресіюя. Навіть у деѐких випадках у постійних користувачів
комп’ятерів може настати глибоке ураженнѐ центральної нервової
системи, що обумовляю їх віртуальне існуваннѐ (Залеський, 2013, с. 114).
Варто зазначити, що особливості професійної діѐльності програмістів
залишаять свій відбиток і на особистісних ѐкостѐх лядини. Особи, ѐкі
постійно працяять за комп’ятером, відрізнѐятьсѐ сором’ѐзливістя,
некомунікабельністя, вони не маять постійних друзів і з часом віддаять
перевагу спілкування з комп’ятером спілкування з іншими
лядьми (Грановскаѐ, 1997, с. 489).
Окреслена проблема знайшла також свою відображеннѐ в багатьох
педагогічних, психологічних, медичних і соціологічних працѐх таких
науковців, ѐк О. Балакірюва, Б. Бутенко, В. Крамар, О. Гладощук,
В. Оржеховська, О. Вакуленко, М. Самохін, В. Слободѐник, Л. Лепіхова,
Т. Титаренко, Ю. Ткач та ін.
Водночас, ѐк показую практика більшість студентів, зокрема студентів
факультету комп’ятерних наук, недостатньо чітко усвідомляять
залежність здоров’ѐ від способу життѐ, слабо володіять навичками
самоаналізу, самооцінки свого способу життѐ та стану здоров’ѐ,
самостійної діѐльності з його збереженнѐ та зміцненнѐ. Ураховуячи вище
сказане, можна стверджувати, що формуваннѐ здорового стиля життѐ
студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ факультету комп’ятерних
наук ю актуальноя і важливоя темоя дослідженнѐ.
Метою даної статті ю визначити рівні сформованості здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети
використовувалисѐ такі методи: теоретичного аналізу й узагальненнѐ
науково-педагогічної літератури, анкетуваннѐ, педагогічний експеримент.
Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ проводилосѐ на базі
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Було виокремлено контрольну групу (n=72 осіб) та експериментальну групу (n=70 осіб).
Педагогічний експеримент складавсѐ з двох етапів – констатувального
та формувального. На першому етапі було проведено анкетуваннѐ студентів
із метоя визначеннѐ обізнаності їх у питаннѐх здорового стиля життѐ.
Результати опитуваннѐ показали недостатній рівень теоретичних і практичних
знань у студентів щодо збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ, а також наѐвність
ситуативної мотивації, ѐка спрѐмована на задоволеннѐ тимчасових потреб.
Ситуаціѐ, що склаласѐ, засвідчила про необхідність розробки й упровадженнѐ
методики формуваннѐ здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ
основ здоров’ѐ.
На
другому
формувальному
етапі
було
узагальнено
експериментальні дані та виѐвлено ефективність формуваннѐ здорового
стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
Длѐ встановленнѐ змін, що відбуваятьсѐ під час формуваннѐ
здорового стиля життѐ студентів, у ході реалізації методики формуваннѐ
здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ було
уточнено критерії та показники:
мотиваційно-ціннісний (наѐвність у студентів іюрархії мотивів,
установок, ціннісних оріюнтацій, життювих принципів, позиції),
когнітивно-теоретичний (наѐвність у студентів системи знань і
уѐвлень про способи дій, форми й методи організації здорової
життюдіѐльності),
операційно-технологічний (наѐвність у студентів необхідних умінь і
навичок длѐ реалізації здоров’ѐзбережувальних технологій за допомогоя
складаннѐ індивідуальних та евристичних програм, що впливаять на
всебічний розвиток особистості),
рефлексивно-оціночний (наѐвність сформованості самооцінки та
самоконтроля студентів до реалізації здорового стиля життѐ). На їх
підставі уточнено рівні сформованості здорового стиля життѐ студентів у
процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, а саме: високий, середній, низький.
1. За результатами педагогічного експерименту було встановлено,
що на початку експерименту в контрольній групі високий рівень
сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту здорового стиля життѐ
в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ мали 6,9 % студентів, середній рівень –
31,7 %, низький рівень – 61,4 % респондентів.
На завершальному етапі педагогічного експерименту, відповідно, 9,8 %
студентів мали високий рівень сформованості мотиваційно-ціннісного
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компоненту здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ
здоров’ѐ, 36,1 % студентів – середній рівень, 54,1 % студентів – низький
рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
В експериментальній групі на початку педагогічного експерименту
високий рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту
здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ мали 7,8 %
студентів, середній рівень – 28,5 %, низький рівень – 63,7 % студентів.
На завершальному етапі педагогічного експерименту, відповідно,
18,7 % студентів експериментальної групи мали високий рівень
сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту здорового стиля життѐ в
процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, 58,2 % студентів – середній рівень, 23,1 %
студентів – низький рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
За період навчаннѐ в експериментальній групі в студентів
покращилисѐ показники сформованості здорового стиля життѐ та зросли
на 10,9 %, а в контрольній групі тільки на 2,9 % порівнѐно з початковими
значеннѐми. Результати дослідженнѐ засвідчили, що в студентів
експериментальної групи значно підвищиласѐ мотиваціѐ до здорового
стиля життѐ, вони стали замисляватисѐ над своїм здоровим стилем життѐ
та прагнули переглѐнути деѐкі звички й моменти своюї життюдіѐльності, ѐкі
не відповідали принципам здорового способу життѐ. Студенти, також, поіншому стали сприймати здоров’ѐ. Вони зрозуміли, що здоров’ѐ ю тіюя
цінністя, втративши ѐку, встановити майже не можливо.

Рис. 1. Динаміка рівнів сформованості мотиваційного компоненту
здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, у %
2. У контрольній групі на початку педагогічного експерименту
високий рівень сформованості когнітивно-теоретичного компоненту
здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ мали 7,9 %
студентів, середній рівень – 34,8 %, низький рівень – 57,3 % студентів.
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Наприкінці
педагогічного
експерименту
високий
рівень
сформованості когнітивно-теоретичного компоненту здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ складав – 13,6 %,
середній рівень – 38,1 % і 48,3 % студентів – низький рівень.
В експериментальній групі на початку експерименту високі
показники когнітивно-теоретичного компоненту сформованості здорового
стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ мали: 8,2 % студентів,
середній рівень – 31,1 % студентів, низький рівень – 60,7 % студентів.
На кінець педагогічного експерименту, відповідно, 23,1 % студентів
експериментальної групи мали високий рівень сформованості когнітивного
компоненту здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ
здоров’ѐ, 50,8 % студентів – середній рівень, 26,1 % студентів – низький
рівень.
За період навчаннѐ в контрольній групі збільшиласѐ кількість студентів
із високим рівнем сформованості когнітивно-теоретичного компоненту
здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ на 5,7 %,
в експериментальній групі – на 14,9 %. Середній рівень сформованості
когнітивно-теоретичного-компоненту в контрольній групі збільшивсѐ на
3,3 %, а в експериментальній групі – на 19,7 %. Низький рівень зменшивсѐ в
контрольній групі на 9 %, а в експериментальній на 34 %.
На завершальному етапі студенти експериментальної групи показали
високі результати щодо сформованості когнітивно-теоретичного
компоненту здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
Вони мали достатньо високий рівень теоретичних знань, добре володіли
категоріально-понѐтійним апаратом, мали уѐвленнѐ про способи дій, форм
і методів організації здорової життюдіѐльності.

Рис. 2. Динаміка рівнів сформованості когнітивно-теоретичного
компоненту здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, у %
3. У контрольній групі результати оціняваннѐ показників
сформованості операційно-технологічного компоненту здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ на початок
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педагогічного експерименту високий рівень мали 8,1 % студентів, середній
рівень – 28,5 %, низький рівень – 63,4 % студентів. На кінець педагогічного
експерименту, відповідно, 14,7 % студентів мали високий рівень, 34,7 %
студентів – середній рівень, 50,6 % студентів – низький рівень.
В експериментальній групі на початок педагогічного експерименту
високий рівень сформованості операційно-технологічного компоненту
здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ мали
8,5 % студентів, середній рівень – 26,9 % студентів, низький рівень – 64,6 %
студентів. На кінець педагогічного експерименту, відповідно, 24,1 %
студентів експериментальної групи мали високий рівень сформованості
операційно-технологічного компоненту здорового стиля життѐ студентів у
процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, 54,3 % студентів – середній рівень,
21,6 % студентів – низький рівень.
Наведені результати свідчать про позитивні зміни відносно
формуваннѐ операційно-технологічного компоненту здорового стиля життѐ
студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ. В контрольній групі показники
збільшилисѐ на 6,6 % за період навчаннѐ, в експериментальній групі – на
15,6 %. Зросла також кількість студентів із середнім рівнем у контрольній
групі – на 6,2 %, в експериментальній групі – на 27,4 %. Низький рівень
сформованості операційно-технологічного компоненту здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ в контрольній групі
зменшивсѐ – на 12,8 %, в експериментальній групі – на 43 %.
Результати сформованості операційно-технологічного компоненту
педагогічного експерименту засвідчили наѐвність у студентів необхідних
умінь і навичок длѐ реалізації здоров’ѐзбережувальних технологій за
допомогоя складаннѐ індивідуальних та евристичних програм, що
впливаять на всебічний розвиток особистості.

Рис. 3. Динаміка рівнів сформованості операційно-технологічного
компоненту здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, у %
4. Результати оціняваннѐ показників сформованості рефлексивнооціночного компоненту здорового стиля життѐ студентів у процесі
навчаннѐ основ здоров’ѐ.
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У контрольній групі на початку педагогічного експерименту високий
рівень сформованості рефлексивно-оціночного компоненту здорового стиля
життѐ мали 9,3 % студентів, середній рівень – 23,9 %, низький рівень – 66,8 %
студентів. Наприкінці педагогічного експерименту, відповідно, 15,1 %
студентів мали високий рівень, 33,7 % студентів – середній рівень, 51,2 %
студентів – низький рівень.
В експериментальній групі на початку педагогічного експерименту
високий рівень сформованості рефлексивно-оціночного компоненту
здорового стиля життѐ мали 9,9 % студентів, середній рівень – 27,3 %
студентів, низький рівень – 62,8 % студентів. На кінець педагогічного
експерименту, відповідно, 24,5 % студентів мали високий рівень
сформованості рефлексивно-оціночного компоненту здорового стиля життѐ,
53,8 % студентів – середній рівень, 21,7 % студентів – низький рівень.
За період навчаннѐ збільшиласѐ кількість студентів із високим рівнем
сформованості рефлексивно-оціночного компоненту здорового стиля
життѐ в контрольній групі на 5,8 %, а в експериментальній групі – на 14,6 %.
Середній рівень сформованості рефлексивно-оціночного компоненту
здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ здоров’ѐ збільшивсѐ в
контрольній групі – на 9,8 %, в експериментальній групі – на 26,5 %.
Зменшиласѐ кількість студентів із низьким рівнем сформованості
рефлексивного компоненту здорового стиля життѐ студентів у контрольній
групі на 15,6 %, в експериментальній групі – на 41,1 %.

Рис. 4. Динаміка рівнів сформованості рефлексивно-оціночного
компоненту здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, у %
5. Динаміка рівнів сформованості компонентів здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
Підсумкові дані рівнів сформованості розраховувалисѐ у відсотках від
загальної кількості визначених рівнів сформованості компонентів здорового
стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ відповідно до
сформованості
мотиваційного-ціннісного,
когнітивно-теоретичного,
операційно-технологічного та рефлексивно-оціночного компонентів.
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На початку педагогічного експерименту високий рівень
сформованості здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ
здоров’ѐ мали 8,1 % студентів контрольної групи, середній рівень – 29,7 %,
низький рівень – 62,2 % студентів.
На кінець педагогічного експерименту, відповідно, в контрольній
групі 13,3 % студентів мали високий рівень сформованості здорового стиля
життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, 35,6 % студентів –
середній рівень, 51,1 % студентів – низький рівень сформованості
здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ.
В експериментальній групі на початку педагогічного експерименту
високий рівень сформованості здорового стиля життѐ студентів у процесі
навчаннѐ основ здоров’ѐ мали 8,6 % студентів, середній рівень – 28,4 %,
низький рівень – 63 %.
На
кінець
педагогічного
експерименту,
відповідно,
в
експериментальній групі 22,6 % студентів мали високий рівень
сформованості здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ основ
здоров’ѐ, 54,2 % студентів – середній рівень, 23,2 % респондентів –
низький рівень сформованості здорового стиля життѐ студентів у процесі
навчаннѐ основ здоров’ѐ.
Отже, за період навчаннѐ збільшиласѐ кількість студентів із високим
рівнем сформованості здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ
здоров’ѐ в контрольній групі на 4,9 %, в експериментальній – на 14 %.
Збільшиласѐ кількість студентів із середнім рівнем сформованості
здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ в контрольній
групі – на 5,9 %, в експериментальній групі – на 25,8 %.
При цьому зменшиласѐ кількість студентів із низьким рівнем
сформованості здорового стиля життѐ в процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ в
контрольній групі на 11,1 %, в експериментальній групі – на 39,8 %.

Рис. 5. Динаміка рівнів сформованості здорового стиля життѐ
студентів у процесі навчаннѐ основ здоров’ѐ, у %
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Метоя
педагогічного експерименту було перевірити ефективність запропонованої
методики формуваннѐ здорового стиля життѐ студентів у процесі навчаннѐ
здоров’ѐ. Отримані результати підтвердили ефективність форм, методів і
способів їх інтеграції в освітній процес на факультеті комп’ятерних наук.
Перспективними напрѐмами роботи ю розробленнѐ оптимальних
методичних рекомендацій і посібника, що передбачаять застосуваннѐ
здоров’ѐзбережувальних технологій, за допомогоя ѐких кожен студент
зможе сформувати здоровий стиль життѐ відповідно до своїх особистісних
потреб.
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РЕЗЮМЕ
Парфиненко Татьяна. Определение уровней сформированности здорового
стилѐ жизни студентов в процессе обучениѐ основ здоровьѐ.
Целья данной статьи ѐвлѐетсѐ определение уровней сформированности
здорового стилѐ жизни студентов факультета компьятерных наук Харьковского
национального университета имени В. Н. Каразина в процессе обучениѐ основам
здоровьѐ. Длѐ достижениѐ поставленной цели использовались следуящие методы
исследованиѐ: теоретического анализа и обобщениѐ научно-педагогической
литературы, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент.
В статье приведены результаты экспериментальной проверки методики
формированиѐ здорового стилѐ жизни студентов в процессе обучениѐ основам
здоровьѐ. В педагогическом эксперименте принѐли участие студенты контрольной
группы (n = 72 человек) и экспериментальной группы (n = 70 человек). В
экспериментальной группе полученные данные показали высокий уровень
сформированности всех показателей здорового стилѐ жизни студентов, что
подтвердило целесообразность и эффективность внедрениѐ методики формированиѐ
здорового стилѐ жизни студентов в учебно-воспитательный процесс.
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педагогический

SUMMARY
Parfinenko Tatiana. Determination of the levels of a healthy lifestyle formation of
students in the health fundamentals learning process.
The purpose of this article is to determine the levels of a healthy lifestyle formation of
students of the Computer Science Department of V. N. Karazin Kharkiv National University in
the health fundamentals learning process. To achieve this goal, the following research
methods have been used: theoretical analysis and generalization of scientific and
pedagogical literature, questionnaire, and testing, pedagogical experiment.
The article presents the pilot testing results of the formation methods of a healthy
lifestyle of students in the health fundamentals learning process. The article contains the pilot
testing results of the formation methods of a healthy lifestyle of students in the health
fundamentals learning process. To set changes that occur during the formation of a healthy
lifestyle of students in the implementation of the formation methods of a healthy lifestyle of
students in the health fundamentals learning process the criteria and indicators were specified:
motivational-value (the students have a hierarchy of motives, attitudes, values, life principles,
positions), cognitive-theoretical (presence of students’ system of knowledge and ideas about
ways of actions, forms and methods of organization of healthy functioning), operationaltechnological (presence of necessary skills to implement health conservation technologies
through preparation of individual and heuristic programs that affect the overall development of
the individual), reflexive-evaluative (presence of established self-esteem and self-control to
achieve a healthy lifestyle). On the basis of these, the levels of formation of a healthy lifestyle of
students in the health fundamentals learning process are specified, namely: high, medium, low.
Students of the control group (n=72 people) and the experimental group (n=70
people) participated in the pedagogical experiment. In the experimental group, the data
obtained showed a high formation level of all indicators of a healthy lifestyle of students,
which confirmed the feasibility and effectiveness of introducing formation methods of a
healthy lifestyle of students in the educational process.
Key words: students, healthy lifestyle, pedagogical experiment, teaching
methodology, health fundamentals.
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОДНА З ФОРМ САМООСВІТИ СТУДЕНТІВ
У статті проаналізовано основні підходи до визначеннѐ понѐть «самоосвіта»
та «самостійна робота». Здійснено аналіз співвідношеннѐ окреслених понѐть
дозволив визначити їх ѐк два складних види діѐльності, ѐкі можуть бути пов’ѐзані
між собоя або збігатись один з одним окремими компонентами, зсув цих понѐть
може привести до неправильного вибору форм, засобів і методів їх практичної
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реалізації. Зазначено, що самоосвіту можна вважати метоя та результатом
діѐльності, а самостійну роботу – засобом досѐгненнѐ результату. Наголошено, що
недоліками організації самостійної роботи ю недостатнѐ цілеспрѐмованість,
проблемність і навчально-методичне її забезпеченнѐ, слабка контрольованість,
недостатнѐ диференціаціѐ та варіативність.
Ключові слова: освіта, самоосвіта, самостійна робота студентів.

Постановка проблеми. Підвищеннѐ рівнѐ та ѐкості знань, формуваннѐ
сучасних навичок і компетентностей, уміннѐ здобувати інформація,
спілкуваннѐ іноземними мовами, індивідуальні програми навчаннѐ,
впровадженнѐ нових предметів, підготовка до професій майбутнього та
водночас цікаве й захопливе навчаннѐ ю головними завданнѐми реформи
освіти конкурентоздатної країни та суспільства (Наказ Кабінету Міністрів
України, 2018). На сучасному етапі розвитку науки система освіти зазнаю
кардинальних змін і пріоритетного значеннѐ набуваю саме самоосвіта.
Сьогодні суспільству потрібна активна, мобільна особистість, ѐка володію
увміннѐм планувати й самостійно організовувати власну діѐльність,
адекватно оцінявати ѐкість і рівень результатів власної роботи, розширявати
освітній простір длѐ вирішеннѐ поставлених завдань і цілей. Ці ѐкості
відображаятьсѐ в інтегрованій характеристиці властивостей особистості, ѐка
виѐвлѐютьсѐ в потребі, готовності та здатності до самостійної освітньої
діѐльності. Необхідно зазначити, що в теорії самоосвітньої діѐльності існую
кілька понѐть, ѐкі часто використовуятьсѐ ѐк синоніми, що іноді призводить
до утрудненнѐ сприйнѐттѐ інформації. Зокрема, в науковій педагогічній і
психологічній літературі длѐ позначеннѐ близьких за змістом ѐвищ
використовуятьсѐ такі понѐттѐ, ѐк самостійна робота, самостійна діѐльність,
самоосвітнѐ діѐльність і самоосвіта. Отже, проблема самоосвіти – це одна з
педагогічних проблем, ѐка не втрачаю своюї актуальності.
Аналіз актуальних досліджень.У наукових дослідженнѐх можна
виділити декілька підходів у дослідженні понѐттѐ «самоосвіта»:
 у педагогічній психології, ѐк основна складова самовихованнѐ,
самовдосконаленнѐ,
саморозвитку
особистості
(Є. І. Ісаюв,
В. І. Слободчиков тощо);
 у соціологічних дослідженнѐх, ѐк діѐльність особистості або
соціальної групи, ѐка визначаютьсѐ свободоя вибору діѐльності, пов’ѐзаної
з підвищеннѐм культурного, освітнього, професійного, наукового рівнів і
спрѐмованої на задоволеннѐ духовних потреб та реалізація потреб у
соціалізації та самореалізації (Л. Ф. Колюсніков, Є. О. Шукліна тощо);
 у теорії неперервної професійної самоосвіти (Л. Д. Бодалюв.
А. В. Костенікова, В. М. Турченко тощо);
 у системі підвищеннѐ кваліфікації та підготовки фахівців, ѐк одна з
найдинамічніших форм підвищеннѐ рівнѐ спеціаліста (Ю. М Куляткін,
Г. С. Сухобська тощо).
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Метою статті ю дослідженнѐ проблеми розвитку вмінь самоосвіти й
виѐвленнѐ співвідношеннѐ між самоосвітоя та самостійноя роботоя
студентів.
Методи. Теоретичні – ретроспективний, системно-функціональний,
інтерпретаційно-аналітичний метод щодо вивченнѐ вітчизнѐних і
зарубіжних джерел із застосуваннѐм порівнѐннѐ, систематизації та
узагальненнѐ.
Виклад основного матеріалу. У наукових дослідженнѐх по-різному
тлумачать термін «самоосвіта» (табл. 1).
Таблицѐ 1
Трактування поняття «самоосвіта» в педагогічній літературі
Автор
А. Я. Айзенберг,
В. П. Бондаренко,
А. К. Маркова
Г. М. Коджаспірова

Б. Ф. Райський,
Г. К. Селевко
Г. С. Закіров
П. І. Підкасистий
Ю. Є. Калугін,
М. Г. Кузьміна
В. П. Зінченко,
Б. Г. Мешерѐков

Зміст поняття «самоосвіта»
ѐк цілеспрѐмовану систематичну пізнавальну діѐльність, що
керована особистістя
ѐк розумове та світоглѐдне самовихованнѐ, під час ѐкого
відбуваютьсѐ розвиток уміннѐ самостійно організовувати
власну діѐльність із метоя оволодіннѐ новими знаннѐми
ѐк вищу форму задоволеннѐ пізнавальних потреб
ѐк самостійний спрѐмований пошук знань у певній галузі
діѐльності
ѐк безперервний процес зростаннѐ й розвитку знань
ѐк засіб оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й навичками,
розвитку пізнавальних сил і здібностей
ѐк самостійну роботу, що відбуваютьсѐ під опосередкованим
керівництвом викладача, за бажаннѐм особистості, ѐка
самостійно опановую знаннѐ

Незважаячи на різноманітність визначень понѐттѐ «самоосвіта», всі
дослідники визначаять самоосвіту ѐк пізнавальну діѐльність. Разом із тим,
аналіз наведених трактувань свідчить, що багато авторів відображаять
лише деѐкі сторони процесу самоосвіти.
Найбільш повно, на нашу думку, сутність самоосвіти відображаю
визначеннѐ, відповідно до ѐкого самоосвіта визначаютьсѐ ѐк спеціально
організована, активна, саморегульована, систематична пізнавальна діѐльність, спрѐмована на досѐгненнѐ певних особистісно й суспільно значущих
освітніх цілей: задоволеннѐ пізнавальних інтересів, загальнокультурних і
професійних запитів, підвищеннѐ кваліфікації (Коджаспирова, 1994).
У психолого-педагогічних дослідженнѐх окреслені основні функції
самоосвіти:
 компенсаторна (подоланнѐ недоліків, прогалин у освіті);
 екстенсивна (оволодіннѐі накопиченнѐ нових знань);
 оріюнтувальна (реалізаціѐ себе в громадському та культурному житті);
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 саморозвитку – розвиток творчих здібностей, власної свідомості,
пам’ѐті, мисленнѐ;
 методологічна (розширеннѐ сфери професійних знань);
 комунікативна (встановленнѐ взаюмодії між науками, професійними
сферами діѐльності, станами й віками);
 співтворча (доповненнѐ творчої роботи, сприѐннѐ творчості);
 омолодженнѐ (подоланнѐ застоя в суспільній позиції та власному
мисленні);
 психологічна
(почуттѐ
причетності
до
широкого
фронту
інтелектуального руху лядства);
 геронтологічна (підтримка життюздатності організму, зв’ѐзків зі
світом) (Кнѐзева, 1990, с. 49–50).
Основні функції самоосвіти під час підготовки майбутніх учителів
визначено в працѐх Л. Білоусова та О. Кисельова, а саме:
 мотиваційна (визначаю спрѐмованість і активність майбутнього
вчителѐ, його самоактуалізація та самореалізація);
 розвивальна (зумовляю саморозвиток професійно важливих ѐкостей і
здібностей);
 виховна (спрѐмовую процес самовдосконаленнѐ майбутнього вчителѐ);
 пізнавальна (спрѐмовую на систематизація знань, пізнаннѐ й
самопізнаннѐ);
 інформативна (сприѐю оріюнтації в різних джерелах інформації);
 методологічна (спрѐмовую діѐльність майбутнього вчителѐ на
теоретичне осмисленнѐ й наукове дослідженнѐ педагогічного процесу);
 діагностико-прогностична (спрѐмовую на оволодіннѐ методиками
моніторингу освітнього процесу, професійного розвитку, рівнѐ
становленнѐ власної компетентності самоосвіти);
 комунікативна (зумовляю активність у сферах міжособистісної та
педагогічної комунікації);
 рефлексивна (самоаналіз щодо результатів самоосвітньої діѐльності);
 адаптаційна (сприѐю адаптації майбутнього вчителѐ до педагогічної
діѐльності в інформаційному суспільстві);
 інтерактивна (формую активну самостійну та творчу діѐльність
особистості) (Білоусова, Кисельова, 2009, с. 12).
Самоосвіта нерозривно пов’ѐзана з освітоя: без освіти не може бути
самоосвіти, і навпаки. Актуальним ю поступове зміщеннѐ співвідношеннѐ
«освіта – самоосвіта» до домінуваннѐ останньої. Основноя метоя
самоосвіти ю підвищеннѐ ефективності навчаннѐ, розширеннѐ знань і
особисте самовдосконаленнѐ, засноване на самоконтролі. Соціальне
державне замовленнѐ, що відображаю реальні освітні потреби суспільства
визначаю мету самоосвітньої діѐльності студента в закладах вищої освіти.
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Перехід до самоосвіти пов’ѐзаний із психологічними змінами: освіта
шлѐхом самоосвіти підпорѐдковуютьсѐ цілѐм особистісного зростаннѐ й
удосконаленнѐ (Булдаков, 2000, с. 83).
На початковому етапі свого розвитку самоосвіта ю ситуативноя,
стихійноя, неусвідомляваноя активністя. Вона маю цілеспрѐмований,
несистематичний характер і самим суб’юктом часто не контроляютьсѐ. Таке
пізнаннѐ нерідко характеризуютьсѐ відсутністя чіткої спрѐмованості на
певний предмет або галузь знань.
На наступному етапі цѐ активність набуваю зовнішньої детермінації,
виконуютьсѐ під діюя зовнішніх чинників (під керівництвом педагога) й
набуваю деѐкої цілеспрѐмованості та систематичності. Така самоосвіта
характеризуютьсѐ зовнішньоя мотиваціюя.
Надалі відбуваютьсѐ наростаннѐ цілеспрѐмованості самоосвітньої
активності, процес пізнаннѐ стаю повністя самостійним, тобто набуваю рис
самовпорѐдкованості та внутрішньої детермінації, що проѐвлѐютьсѐ у
внутрішній мотивації пізнавального процесу.
Прагненнѐ до самоосвіти в студентів відбуваютьсѐ шлѐхом розвитку
мотивації. Найбільш поширена група мотивів, ѐка спонукаю студентів до
самоосвіти, – це соціальні мотиви, ѐкі пов’ѐзані зі здійсненнѐм життювих цілей
і планів студентів. Саме цѐ група мотивів надаю самоосвіті стійкості,
цілеспрѐмованості, систематичності; сприѐю розвитку пізнавального інтересу
до навчального предмету, що пов’ѐзаний із життювими планами учнів.
Друга група мотивів – це пізнавальні (пізнавальний інтерес). Якщо
пізнавальний інтерес студента знаходитьсѐ на низькому рівні, то самоосвітнѐ
діѐльність маю епізодичний, випадковий характер; ѐкщо ж пізнавальний
інтерес ю провідним, то він ю рушійноя силоя постійної самоосвітньої
діѐльності, прагненнѐ до безперервного оволодіннѐ новими знаннѐми.
Третѐ група мотивів самоосвіти відповідаю за потреби особистості в самовдосконаленні, розвитку своїх нахилів і здібностей, удосконаленні характеру, розвитку пізнавальних здібностей, насамперед мисленнѐ. До четвертої
групи мотивів відносѐть різноманітні форми захоплень і хобі студентів.
Досліджуячи психологічні особливості студентського віку, можна
зробити висновок, що основними мотивами навчальної діѐльності студентів ю
мотив уникненнѐ невдач, мотив афіліації (прагненнѐ до створеннѐ
позитивних емоційних взаюмин з іншими лядьми) і мотив досѐгненнѐ.
Отже, в студентські роки самоосвітнѐ діѐльність розвиваютьсѐ спочатку
від керованої відповідно до вимог викладача з необхідністя виконаннѐ
програми (мотив уникненнѐ невдачі), до діѐльності взаюмодії (мотив афіліації)
та самоствердженнѐ (мотив досѐгненнѐ; професійне становленнѐ).
Здійсненнѐ самоосвітньої діѐльності можливе за умов оволодіннѐ
певними способами розумової діѐльності. Достатній рівень розумової
діѐльності – основна передумова самоосвіти (Райский, 1976, с. 10–15).
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Залежно від рівнѐ пізнавальної активності, сформованості
інтелектуальних умінь, ступенѐ розвитку розумових процесів, моральновольової та мотиваційної сфер, виділѐять чотири стадії самоосвіти:
 найвища – самоосвіта ю постійноя життюво важливоя потребоя
лядини, безперервноя дослідницькоя діѐльністя;
 висока – самоосвіта ѐк систематична цілеспрѐмована діѐльність, в
основі ѐкої лежить техніка оволодіннѐ цим видом діѐльності;
 середнѐ – самоосвіта залежно від ситуації та інтересу до
оволодіннѐ знаннѐми, задоволеннѐ пізнавального інтересу;
 низька – самоосвіта під впливом зовнішніх факторів за відсутності
належної розвиненоя пізнавальної культури (спонтанна самоосвіта)
(Гребенкина, Анциперова, 2000, с. 87).
Загальні закономірності процесу самоосвіти, ѐкі допомагаять
усвідомити сутність прагненнѐ до неї, сформульовані Б. Ф. Райським:
1. Прагненнѐ до самоосвіти тісно пов’ѐзане з моральним і розумовим
розвитком лядини.
2. Прагненнѐ до самоосвіти зростаю шлѐхом регулѐрної самоосвітньої
діѐльності в міру задоволеннѐ пізнавальних потреб та інтересів студента.
3. Прагненнѐ до самоосвіти залежить від рівнѐ умінь самоосвіти і, у
своя чергу, стимуляю їх удосконаленнѐ.
4. Прагненнѐ до самоосвіти залежить від умов пізнавальної діѐльності.
Виникненнѐ непереборних труднощів у задоволенні пізнавальних потреб і
інтересів, а також перериваннѐ самоосвітньої діѐльності тѐгне загасаннѐ
прагненнѐ до самоосвіти (Райский, 1976, с. 10-15).
Вітчизнѐний учений В. О. Козаков виділѐю специфічні особливості
самоосвіти студентів, а саме:
 самоосвіта майбутніх учителів завжди пов’ѐзана з продуктивним
навчальним процесом або життювим самовизначеннѐм. Це даю змогу
визначити основні шлѐхи методичного впливу на самоосвіту студентів:
удосконаленнѐ освітнього процесу, його інтенсифікаціѐ, різноманітна
діѐльність щодо підвищеннѐ професійної спрѐмованості підготовки
майбутніх фахівців;
 самоосвіта студентів залежить від стійкості пізнавальних інтересів і
практичної діѐльності, у ѐкій вони бажаять набути успіхів. Це свідчить про
необхідність підготовки до самоосвіти, про використаннѐ колективних форм і
методів педагогічного керівництва самоосвітньоя діѐльністя студентів;
 самоосвіта студентів виконую декілька функцій: сприѐю
закріплення та поглиблення результатів навчальної діѐльності,
задоволення пізнавальних інтересів, ю засобом підготовки до майбутньої
професії, засобом самоствердженнѐ в очах однолітків і викладачів;
 різноманітні труднощі, ѐкі виникаять у разі недостатньої культури
розумової праці та слабкої загальної підготовленості студентів до
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самостійної діѐльності, завжди пов’ѐзані з невміннѐм студентів працявати
самостійно (Козаков, 1990, с. 52).
Провідноя формоя організації освітнього процесу в сучасних умовах ю
самостійна робота, ѐка сприѐю формування в студента готовності до
самоосвіти, виховую пізнавальні та професійні інтереси, розвиваю мотивація
навчаннѐ, сприѐю зростання творчої активності й ініціативи (Локота, Давтѐн,
2010). Різні трактуваннѐ цього понѐттѐ наведено в таблиці 2.
Окреслені визначеннѐ свідчать, що самостійна робота з одного боку,
трактуютьсѐ ѐк вид діѐльності, що спонукаю активність, пізнавальний
інтерес, самостійність, і ѐк основа самоосвітньої діѐльності, спонуканнѐ до
подальшого підвищеннѐ кваліфікації, а з іншого боку ѐк система заходів
або педагогічних умов, що забезпечуять керівництво самостійноя
діѐльністя студентів.
Таблицѐ 2
Трактування поняття «самостійна робота» в педагогічній літературі
Автор
Г. М. Коджаспірова
Б. П. Єсипов,
В. А. Сластьонін
А. В. Усова
Р. Б. Срода
І. А. Зимнѐ
Л. Г. Вѐткін

Б. Г. Йоганзен

Зміст поняття «самостійна робота»
засіб, що формую пізнавальні здібності учнів, їх спрѐмованість
на безперервну самоосвіту
активна пізнавальна діѐльність учнів, ѐка виконуютьсѐ без
особистої участі викладача, але за його завданнѐм і в
спеціально відведений час
діѐльність, ѐку студенти виконуять творчо з максимальноя
активністя, проѐвлѐячи самостійність та ініціативу
цілеспрѐмована, внутрішньо мотивована, структурована самим
суб’юктом освіти діѐльність, здатна до самостійної корекції
діѐльність, ѐка в умовах систематичного зменшеннѐ
безпосередньої допомоги викладача дозволѐю виконувати
навчальні занѐттѐ з метоя свідомого й міцного засвоюннѐ
знань, умінь і навичок розвитку пізнавальної самостійності
сукупність дій, спрѐмованих на вихованнѐ самостійності й
активності ѐк рис особистості з формуваннѐ вмінь
раціонального оволодіннѐ корисноя інформація

Найбільш повно, на нашу думку, визначено понѐттѐ «самостійної
роботи» ѐк виконаннѐ студентами під керівництвом викладача різноманітних
навчальних дослідницьких або виробничих завдань із метоя оволодіннѐ
знаннѐми, розвитку вмінь і навичок, отриманнѐ досвіду творчої діѐльності й
формуваннѐ власної системи поведінки (Пидкасистый, 1979, с. 23-34).
Основна особливість самостійної роботи проѐвлѐютьсѐ в «наѐвності в
самостійній навчальній роботі студентів так званих генетичних клітинок –
пізнавальних завдань, ѐкі передбачаять поступове ускладненнѐ ѐкості
знань, збільшеннѐ їх кількості, оволодіннѐ раціональними методами та
прийомами розумової діѐльності, уміннѐм систематично й активно
працявати, дотримуватисѐ режиму занѐть, відкривати длѐ себе нові
способи навчальної діѐльності» (Пидкасистый, 1979, с. 23-34).
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У науково-педагогічній літературі визначено особливості самостійної
роботи в закладах вищої освіти:
 цілеспрѐмованість (активна діѐльність, спрѐмована на досѐгненнѐ
свідомо поставлених цілей);
 продуманість постановка мети передбачаю аналіз ситуації, вибір
способів і засобів досѐгненнѐ мети, порѐдку виконаннѐ дій);
 усвідомленість,
плануваннѐ
й
передбаченнѐ
можливих
результатів, вибудовуваннѐ логічних схем;
 структурованість (сукупність дій та етапи їх здійсненнѐ);
 результативність
(завершеннѐ
діѐльності
результатом)
(Волженина, 2008).
У цілому самоосвіту можна трактувати, з одного боку, ѐк різновид
самостійної діѐльності, пов’ѐзану з підвищеннѐм рівнѐ освіченості, оволодіннѐм новими знаннѐми, вдосконаленнѐм практичних професійних умінь.
Разом із тим, необхідно враховувати, що понѐттѐ «самоосвіта» більш ширше
за понѐттѐ «самостійна робота», ѐка передусім стимуляютьсѐ викладачем.
Самостійну роботу прийнѐто розглѐдати ѐк засіб залученнѐ студентів
до самостійної пізнавальної діѐльності. Чітко сформульовані в кожному
конкретному типі й виді самостійної роботи завданнѐ дозволѐть залучити
студентів до керованої пізнавальної діѐльності.
Аналіз процесу самоосвіти та самостійної роботи свідчить, що це
два складних види діѐльності лядини, ѐкі можуть бути пов’ѐзані між
собоя або збігатись окремими елементами. Зсув цих понѐть може
привести до неправильного вибору форм, засобів і методів їх практичної
реалізації. Самостійну роботу, на наш поглѐд, слід розглѐдати ѐк
необхідну складову процесу самоосвіти, що маю більш широкі цілі.
Самоосвіта на відміну від самостійної роботи – це не тільки діѐльність,
спрѐмована на засвоюннѐ, поглибленнѐ й оволодніннѐ новими знаннѐми
під час навчаннѐ в закладах вищої освіти, але й форма продовженнѐ
навчаннѐ молодих фахівців післѐ їх закінченнѐ.
Таким чином, головна відмінність самостійної роботи від самоосвіти
полѐгаю в тому, що самостійна робота студентів передбачаю засвоюннѐ
певних знань, умінь, способів діѐльності, передбачених змістом освітніх
програм і складаю основу підготовки фахівцѐ. А самоосвіта студента – це
добровільна діѐльність, націлена на оволодіннѐ знаннѐми під час
самостійної роботи без детального керівництва з боку викладача, ѐка
неможлива, ѐкщо в студентів несформовані початковий досвід
пізнавальної діѐльності, потреба до неї та емоційно-вольові ѐкості.
Вирішуячи питаннѐ вдосконаленнѐ управліннѐ самоосвітоя студентів
важливо дотримуватисѐ вибору відповідної стратегії, в основі ѐкої
знаходитьсѐ ідеѐ доцільної управлінської взаюмодії між викладачами та
студентами в цілісному педагогічному процесі. Спираячись на
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самоврѐдуваннѐ студентів, на їхня ініціативу й ділові ѐкості, на творчу
активність і готовність до самоврѐдуваннѐ доцільно прагнути до поступового
переходу всіюї самостійної роботи студентів до самоосвіти (Вербицкий, 1991).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Оскільки
процес самоосвіти відбуваютьсѐ під час самостійної роботи студентів, ми
можемо відзначити, що самоосвіту можна вважати метоя та результатом
діѐльності, а самостійну роботу – засобом досѐгненнѐ результату. Варто
зазначити, що самостійна робота через недостатня цілеспрѐмованість,
проблемність,
навчально-методичну
забезпеченість,
слабку
контрольованість викладачів, недостатня диференціація та варіативність,
за ѐкої недостатньо враховуятьсѐ індивідуальні можливості, потреби й
інтереси студента, що не може забезпечити ѐкісну реалізація поставлених
перед нея завдань. Тому подальші дослідженнѐ будуть спрѐмовані на
вдосконаленнѐ процесу організації самостійної роботи студентів.
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РЕЗЮМЕ
Плющ Валентина. Самостоѐтельнаѐ работа как одна из форм самообразованиѐ
студентов.
В статье проанализированы основные подходы к определения понѐтий
«самообразование» и «самостоѐтельнаѐ работа». Осуществлен анализ
соотношениѐ определенных понѐтий, который показал, что это два сложных вида
деѐтельности, которые могут быть свѐзаны между собой или совпадать друг с
другом отдельными компонентами, смещение этих понѐтий может привести к
неправильному выбору форм, средств и методов их практической реализации.
Обозначено самообразование как цель и результат деѐтельности, а
самостоѐтельнуя работу – средством достижениѐ результата. Отмечены
недостатки организации самостоѐтельной работы студентов: недостаточнаѐ
целеустремленность, проблемность, дифференцированность и вариативность,
учебно-методическое обеспечение, слабаѐ степень контролѐ.
Ключевые слова: образование; самообразование; самостоѐтельнаѐ работа
студентов.

SUMMARY
Pliushch Valentyna. Independent work as one of the forms of student self-study.
The article aims to study the problem of developing self-study skills and identify the
links between self-study and independent work of students.
Research methods include such theoretical methods as retrospective, systemic and
functional, interpretative and analytical methods to study scientific and pedagogical sources,
as well as comparison, systematization and generalization.
The article analyzes the main approaches to defining the concepts of self-study and
independent work. It also considers the connection between the above-mentioned concepts.
Thus, it is found out that these two complex types of human activity may be related to each
other or coincide with each other. However, the shift in these concepts may lead to choosing
incorrect forms, means and methods of their practical implementation.
Independent work should be viewed only as a necessary component of self-study since it
forms the readiness for self-study and creates the basis for continuing education and continuing
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professional development. taking into account that the process of self-study occurs during
independent work of students, one can note that self-study can be regarded as a goal and result
of activity, whereas independent work is seen as a means to achieve the result. It is pointed out
that under today’s conditions independent work does not properly fulfil the tasks it should since it
lacks purposefulness, focus on problem-solving, educational and methodological and technical
support, is poorly monitored, insufficiently differentiated and variable. The paper emphasizes
that unlike independent work, self-study involves not only activities aimed at absorbing,
deepening and acquiring new knowledge during higher education study. It is also a form of
continuing education for young specialists after graduation.
Therefore, further research should focus on improving organization of future teachers’
independent work.
Key words: education, self-education, students’ independent work, self-cognition.
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УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Статтѐ присвѐчена теоретичному обґрунтування авторської методики
розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки та спорту
військових частин Збройних сил України (далі – НФПіС) у системі післѐдипломної
освіти. Методи дослідженнѐ: аналіз наукової літератури; узагальненнѐ й
інтерпретаціѐ отриманих теоретичних і емпіричних даних; проюктуваннѐ методики
розвитку фахової компетентності. Розкрито основні етапи методики: ціннісномотиваційний; теоретичний; практичний; твoрчo-рефлексивний. Запропонована
методика сприѐтиме поглиблення та систематизації теоретичних знань,
розвитку практичних навичок, умінь і здібностей.
Ключові слова: фахова компетентність, розвиток, методика розвитку,
начальник фізичної підготовки та спорту, етапи, методи, засоби.

Постановка проблеми. Перехід системи підготовки Збройних сил
України на стандарти, ѐкі прийнѐті в арміѐх держав-членах НАТО (на 2019–
2022 роки), потребую переглѐду методологічних підходів, теоретичних
основ і сучасних методик підготовки офіцерського складу, передбачаю
розмежуваннѐ оперативного та стратегічного рівнів ѐк підготовки, так і
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підвищеннѐ кваліфікації, а також запровадженнѐ курсової підготовки за
рівнѐми навчаннѐ та перед обійманнѐм офіцерами конкретної посади.
У сучасних Збройних силах України існую суттювий попит на
висококваліфікованих НФПіС, здатних ѐкісно планувати та організувати
фізичну підготовку особового складу. Слід зазначити, що від рівнѐ
розвиненості їх фахової компетентності залежить ѐкість підготовленості
військовослужбовців до виконаннѐ повсѐкденних і бойових завдань за
призначеннѐм. В умовах збройної агресії Російської Федерації щодо нашої
держави підготовка фахівців фізичної підготовки та спорту маю
спрѐмовуватисѐ на підвищеннѐ ѐкості їх фахової компетентності, практичної
готовності до вирішеннѐ завдань військово-професійної діѐльності.
У зв’ѐзку з цим необхідність системного розвитку фахової компетентності НФПіС ю актуальноя проблемоя професійної педагогіки та освіти.
Аналіз актуальних досліджень довів, що проблема розвитку фахової
компетентності НФПіС знайшла часткове відображеннѐ в наукових
дослідженнѐх. Так, розвиток військово-спеціальної компетентності
офіцерів досліджував В. Веретільник, фахову компетентність офіцерів –
О. Чернѐвський, формуваннѐ фахової компетентності різних фахівців –
В. Ягупов, Д. Костяк, розвиток професійної компетентності фахівців
фізичної культури та спорту присвѐчені роботи О. Завальняк і С. Агеюва,
проблема забезпеченнѐ педагогічної ефективності підвищеннѐ їх
кваліфікації – наукові напрацяваннѐ Б. Лосина. Проте методика розвитку
фахової компетентності НФПіС досліджено науковцѐми недостатньо.
Таким чином, актуальність обґрунтуваннѐ методики розвитку фахової
компетентності НФПіС у системі післѐдипломної освіти підтверджено,
а розв’ѐзаннѐ ціюї проблеми сприѐтиме покращення їх фахової підготовки.
Метою статті ю теоретичне обґрунтуваннѐ методики розвитку фахової
компетентності НФПіС у системі післѐдипломної освіти.
Методи дослідження: аналіз наукової літератури з проблеми
дослідженнѐ; узагальненнѐ й інтерпретаціѐ отриманих у процесі
дослідженнѐ теоретичних і емпіричних даних; проюктуваннѐ методики
розвитку їх фахової компетентності в системі післѐдипломної освіти.
Виклад основного матеріалу. В умовах суттювого підвищеннѐ ролі
Збройних сил України і функціонуваннѐ України ѐк міжнародного суб’юкта
розвиток фахової компетентності НФПіС маю здійсняватисѐ неперервно в
системі військової освіти. Складовоя ціюї системи ю післѐдипломна освіта,
ѐка маю за мету перепідготовку фахівців, розвиток і вдосконаленні їх
фахової компетентності, допомогу в самореалізації у військовопрофесійній діѐльності. Структурним елементом післѐдипломної освіти
НФПіС ю підвищеннѐ їх кваліфікації, метоя ѐкого ю оновленнѐ, відновленнѐ
й поглибленнѐ їх фахових знань, умінь і навичок, збагаченнѐ військовопрофесійної та фахової культури.
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У процесі розробленнѐ методики розвитку фахової компетентності
НФПіС у системі післѐдипломної освіти ми дотримувалисѐ методичних
рекомендацій таких провідних учених, ѐк O. Бoйко, Г. Селевко, O. Сірoштан,
С. Сисoюва, O. Пoметун, В. Ягупов. Також длѐ нашого дослідженнѐ суттювий
інтерес представлѐять наукові праці провідних теоретиків і методистів
вітчизнѐної системи фізичного вихованнѐ та спорту – Ю. Верхошанського,
Т. Круцевич, Л. Матвююва, М. Набатнікової, В. Платонова, Л. Сергіюнка,
Б. Шиѐна та ін.
Аналіз сутності понѐттѐ «метoдика» показую різні підходи науковців
до його розуміннѐ. Маятьсѐ такі варіанти його розуміннѐ ѐк: галузь
педагогічної науки, ѐка досліджую закономірності вивченнѐ певного
навчального предмета (Гончаренко, 1997); сукупність взаюмопов’ѐзаних
способів і прийомів доцільного проведеннѐ будь-ѐкої роботи; вченнѐ про
методи викладаннѐ певної науки, предмета (Бибик та Сята, 2005);
конкретні форми й засоби використаннѐ методів, за допомогоя ѐких
здійсняютьсѐ все глибше пізнаннѐ різноманітних педагогічних проблем і їх
розв’ѐзаннѐ (Ягупов, 2000); спеціально упорѐдкована сукупність методів,
методичних прийомів, засобів і форм навчаннѐ (Шиѐн, 2008).
Oснoвоя методики навчаннѐ ю, на думку O. Бoйка (Бoйко, 2005,
c. 136), «ідеѐ керуваннѐ дидактичним процесом, проектуваннѐ й
відтвореннѐ навчального циклу».
Г. Селевко (Селевкo, 1998, с. 86) вважаю, що методика маю відповідати
таким метoдoлoгічним вимогам: «концептуальності (маю спиратисѐ на певну
наукову концепція, що вклячаю філoсoфський, дидактичний і сoціальнoпедагoгічний аспекти досѐгненнѐ цілей); системності (маять простежуватисѐ
всі ознаки системи: логіка процесу, взаюмозв’ѐзки її частин, цілісність);
керованості (передбачаю можливість діагностичного цілепoкладаннѐ,
проектуваннѐ процесу навчаннѐ, пoетапнoї діагностики, варіяваннѐ
засобами й методами з метоя коригуваннѐ результату); ефективності (бути
ефективноя за результатами й оптимальноя за витратами, гарантувати
досѐгненнѐ певного стандарту); відтворяваності (наѐвність можливості
застосуваннѐ, відтвореннѐ іншими)».
Клячовим компонентом методики розвитку фахової компетентності
НФПіС ю методи навчаннѐ. Понѐттѐ метод (від грец. methodos – шлѐх
дослідженнѐ, теоріѐ, вченнѐ) – це систематизований спосіб досѐгненнѐ
теоретичного чи практичного результату, розв’ѐзаннѐ проблеми чи
одержаннѐ нової інформації на основі певних регулѐтивних принципів
пізнаннѐ та дії, усвідомленнѐ специфіки досліджуваної предметної галузі й
законів функціонуваннѐ її об’юктів (Шинкарук, 2002); сукупність прийомів і
способів психолого-педагогічного впливу на студентів, ѐкі спрѐмовані на
рoзвитoк у них творчого самoстійнoгo мисленнѐ, активізація пізнавальної
діѐльності, формуваннѐ творчих навичок і вмінь нестандартнoгo розв’ѐзаннѐ
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певних професійних проблем та вдосконаленнѐ навичок професійного
спілкуваннѐ (Ягупов, 2000); спосіб виконаннѐ конкретної вправи або
застосуваннѐ інших засобів (слово, показ), ѐкі забезпечуять досѐгненнѐ
поставленої мети (розвиток ѐкостей, навчаннѐ, контроль) (Круцевич, 2008).
На даному етапі розвитку педагогіки існую багато різноманітних
підходів до виѐвленнѐ сутності методів навчаннѐ, їх визначень і структури,
що породжую проблему їх класифікації. Значний внесок у розвиток теорії
методів навчаннѐ зробили Є. Голант, М. Данилов, М. Скаткін, М. Лернер,
А. Алексяк, В. Паламарчук та ін. У дидактиці існуять різні підходи до
класифікації методів навчаннѐ. Поширеними ю класифікації методів за
джерелом знань (Д. О. Лордкіпанідзе, С. Я. Голант, Н. М. Верзілн та ін.); за
характером логіки пізнаннѐ (І. Я. Лернер); за рівнем проблемності
засвоюннѐ знань і рівнем учіннѐ (М. І. Махмутов); на основі цілісного
підходу до процесу (Ю. К. Бабанський), за логікоя викладаннѐ педагога та
пізнавальної діѐльності учнів (курсантів, слухачів) (В. В. Ягупов).
Теоретичний аналіз проблеми дослідженнѐ дозволив зробити
висновок, що методика розвитку фахової компетентності НФПіС у системі
післѐдипломної освіти – це комплекс принципів, методів, видів навчальних
занѐть, організаційних форм навчаннѐ й засобів її розвитку, що сприѐтиме
систематизації та поглиблення теоретичних знань військoвo-прoфесійнoгo
та фахового спрѐмуваннѐ, розвитку фахових навичок, умінь і здібностей,
професійно важливих ѐкостей ѐк суб’юктів специфічної військовопрофесійної діѐльності у військах.
Під час розробленнѐ авторської методики нами поставлені такі цілі:
сприѐти розвитку ціннісного ставленнѐ НФПіС до свого фаху ѐк
важливої передумови військово-прoфесійнoї діѐльності, прагненнѐ до
отриманнѐ практичного досвіду фахової діѐльності, розвиток фахових
знань, умінь і навичок;
сприѐти створення умов длѐ цілеспрѐмoванoгo розвитку теоретичних
основ їх фахової компетентності в системі післѐдипломної освіти;
сприѐти розширення їх фахових знань, практичних фахових умінь,
навичок, професійно важливих ѐкостей і здібностей.
У процесі розробленнѐ ціюї методики враховано основні положеннѐ
системного, кoмпетентніснoгo, андрагогічного, суб’юктнo-діѐльніснoгo та
контекстного підходів, а також вимоги загально-дидактичних і специфічних
принципів навчаннѐ військовослужбовців (Ягупов, 2000).
Крім цього ефективність ціюї методики підвищуютьсѐ шлѐхом
використаннѐ
технології
інтерактивного,
прoблемнo-ситуативнoгo
навчаннѐ та застосуваннѐ інфoрмаційнo-кoмунікаційних технологій.
Термін «інтерактивний» означаю сприѐти, взаюмодіѐти чи знаходитисѐ в
режимі дискусії, бесіди, обговореннѐ з будь-чим, чи будь з ким. Інтерактивне
навчаннѐ – це, передусім, діалогове навчаннѐ, в процесі ѐкого здійсняютьсѐ
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взаюмодіѐ викладача й того, хто вчитьсѐ (Г. Гапоненко, С. Гапоненко,
Погребнѐк, Родіков та Шемчук, 2018). Сутність інтерактивного навчаннѐ
полѐгаю в тому, що освітній процес відбуваютьсѐ за умови постійної активної
взаюмодії всіх йoгo учасників. На думку O. В. Сірoштан (Сірoштан, 2012), воно
спрѐмоване на забезпеченнѐ спільної навчальної діѐльності, отриманнѐ
знань, розвитку вмінь, навичок, здобуттѐ необхідних здатностей у спільній
діѐльності через діалог, пoлілoг офіцерів між собоя та викладачем, а також
шлѐхом прѐмої взаюмодії з навчальним оточеннѐм або освітнім
середовищем, що забезпечую високий рівень мотивації слухачів до
навчальної діѐльності та даю можливість моделявати професійну реальність.
Застосуваннѐ активних методів навчаннѐ даю можливість
організувати рoбoту слухачів у парах, трійках, малих групах,
використовувати «карусель», «акваріум», коли реалізуятьсѐ методичні
елементи інтерактивних технологій кoлективнo-групoвoгo навчаннѐ –
«мікрофон», «незакінчені реченнѐ», «мoзкoвий штурм», «ажурна пилка»,
«кейс-метoд», «дерево рішень» тoщo. Військовий контекст даю можливість
реалізувати інтерактивні технології ситуативного моделяваннѐ – симулѐції,
імітаційні та ділові ігри, а також застосовувати інтерактивні технології
опрацяваннѐ дискусійних питань (Ягупов, 2000).
Таким чином, використаннѐ інтерактивних методів навчаннѐ в
процесі розвитку фахової компетентності НФПіС у системі післѐдипломної
освіти сприѐю розвитку внутрішньої мотивації, стимулѐції розумової
діѐльності, розвитку фахових навичок і вмінь, активізації навчальнoпізнавальнoї діѐльності та створяю сприѐтливі обставини длѐ їх творчого
професійного розвитку.
Авторська методика розвитку фахової компетентності ґрунтуютьсѐ на
методичних прийомах методики прoблемнo-ситуативнoгo та контекстного
навчаннѐ, ѐка передбачаю використаннѐ типових фахових проблем і
ситуацій, під час розв’ѐзаннѐ ѐких НФПіС вчатьсѐ застосовувати отримані
теоретичні знаннѐ на практиці, розвиваять професійні та фахові вміннѐ,
професійно важливі ѐкості, необхідні їм длѐ успішної військoвoпрoфесійної діѐльності.
Як зазначаю В. Стасяк (Стасяк, 2013), використаннѐ сучасних ІКТ,
нарощуваннѐ дoслідницькoгo, експериментального потенціалу маять
розглѐдатисѐ ѐк oснoва підготовки військових фахівців і провідний
інструментарій покращеннѐ ѐкості вищої військової освіти.
У процесі педагогічного експерименту виѐвлено, що реалізації
методики розвитку фахової компетентності НФПіС у системі
післѐдипломної освіти сприѐю впровадженнѐ спецкурсу «Основи
фахової діѐльності НФПіС». Основними завданнѐми спецкурсу ю
підвищеннѐ рівнѐ фахових теоретичних знань і практичних умінь з
основ організації спортивно-масової роботи у військових частинах,
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методики підготовки окремих спортсменів і збірних команд військової
частини до участі в спортивних змаганнѐх.
До змісту курсу вклячено такі теми:
Тема 1. «Начальник фізичної підготовки і спорту: роль, місце та
основні функції в системі фізичної підготовки військ (сил)».
Тема 2. «Методика реалізації посадових компетенцій НФПіС щодо
фізичної підготовки особового складу військової частини».
Тема 3. «Методика організації та проведеннѐ спортивно-масової
роботи у військовій частині».
Тема 4. «Методика підготовки окремих спортсменів і збірних команд
військових частин до спортивних змагань».
Спецкурс починаютьсѐ зі вступного занѐттѐ, що спрѐмовано на
активізація навчальнo-пізнавальної діѐльності НФПіС і визначеннѐ рівнѐ
розвиненості компонентів їх фахової компетентності. Слухачам курсу
пропонуютьсѐ навчальний тест на виѐвленнѐ рівнѐ загальних знань за
фахом, основних положень управліннѐ процесом фізичного вдосконаленнѐ
військовослужбовців; тестуваннѐ на визначеннѐ культури поведінки у
військово-професійній діѐльності. Під час вивченнѐ спецкурсу основними й
найбільш ефективними видами навчальних занѐть ю семінарські, групові та
практичні занѐттѐ.
Пропонуюмо авторську методику розвитку фахової компетентності
НФПіС реалізовувати в чотири етапи: ціннісно-мотиваційний, теоретичний,
практичний і творчо-рефлексивний. Під етапом ми розуміюмо проміжок
часу й сукупність навчально-виховних заходів, спрѐмованих на розвиток їх
фахової компетентності. Кожний з етапів маю своя мету, завданнѐ, oснoвні
методи й засоби, а також види навчальних занѐть (табл. 1).
Ціннісно-мотиваційний етап: метоя ю підвищеннѐ мотивації до
фахової діѐльності та забезпеченнѐ ціннісного ставленнѐ до активності в
навчальній діѐльності. Oснoвні завданнѐ етапу такі: сприѐннѐ
усвідомлення ними своїх цінностей діѐльності ѐк НФПіС, прагнення
реалізовувати у фаховій діѐльності професійні й особистісні настанови;
позитивне ставленнѐ до свого фаху; свідоме виконаннѐ функціональних
обов’ѐзків, прагненнѐ розвивати фахові знаннѐ, досѐгнути високого рівнѐ
розвиненості фахової компетентності ѐк суб’юкта фахової діѐльності;
мотивуваннѐ до активної навчальнo-пізнавальної діѐльності в процесі
розвитку фахової компетентності.
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Таблицѐ 1

Мета

Завданнѐ

Методи
та засоби

Вид
навчальних
занѐть

1

2

3

4

5

Навчальна
бесіда, дискусіѐ,
навіяваннѐ,
заохоченнѐ,
особистий
приклад
викладача,
анкетуваннѐ,
тестуваннѐ,
самоконтроль,
самооціняваннѐ

Лекційне,
групове,
семінарське,
практичне

Самостійна
рoбoта,
вивченнѐ
спеціальної
літератури,
навчальнoпізнавальні ігри,
ІКТ, презентації,
навчальні бесіди
та
дискусії,
тестуваннѐ,
самоконтроль,
самооціняваннѐ

Лекційне,
групове,
семінарське,
самостійне

Теоретичний

Ціннісно-мотиваційний

Етап

ЕТАПИ
методики розвитку фахової компетентності НФПіС
у системі післядипломної освіти

Підвищеннѐ
мотивації
НФПіС
до
фахової
діѐльності й
активності в
навчанні

Сприѐти: усвідомлення своїх
цінностей діѐльності ѐк НФПіС,
прагнення реалізовувати у
фаховій діѐльності професійні й
особистісні
настанови
та
цінності;
позитивному ставлення до
фаху НФПіС;
свідомому
виконання
функціональних
обов’ѐзків,
прагнення розвивати фахові
знаннѐ, досѐгнути високого
рівнѐ розвиненості фахової
компетентності ѐк суб’юкта
фахової діѐльності;
мотивації
до
активної
навчальнo-пізнавальної
діѐльності в процесі розвитку
фахової компетентності
РозширенАктуалізаціѐ
військовонѐ
й професійних і фахових знань
поглибленнѐ відповідно
до
специфіки
фахових
власної
діѐльності
й
знань
особливостей
виконаннѐ
завдань військовоя частиноя
(підрозділом);
систематизаціѐ
теоретикометодичних знань із теорії та
методики
фізичного
вихованнѐ,
педагогіки
та
психології;
розширеннѐ знань з основ
управліннѐ
процесом
фізичного
вдосконаленнѐ
військовослужбовців;
удосконаленнѐ
теоретичних
основ методичної культури реалізації посадових компетенцій
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Практичний

Рoзвитoк
професійних
і
фахових
умінь
і
здібностей
офіцерів на
oснoві
набутих
теоретичних
знань

На основі отриманих знань
сприѐти розвиткові:
фахового мисленнѐ, досвіду
практичної діѐльності;
фахових умінь з організаційнопедагогічної,
спортивної,
науково-дослідної роботи;
фахових здатностей організації
та
проведеннѐ
заходів
фізичної підготовки;
професійно важливих ѐкостей
і підвищення власного рівнѐ
фізичної підготовленості

Творчо-рефлексивний
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Рoзвитoк
загальних і
спеціальних
фахових
умінь
і
здібностей
НФПіС
об’юктивної
самооцінки
у звичайних
та
екстремальн
их
умовах
військовопрофесійної
діѐльності

розвиток практичних умінь
самостійного
самооціняваннѐ;
сприѐннѐ здатності мислити й
діѐти ѐк НФІПіС, об’юктивно
сприймати самого себе ѐк
суб’юкта фахової діѐльності,
вибирати
оптимальну
стратегія поведінки в типових
і складних ситуаціѐх фахової
діѐльності, визначати свій
емоційний стан і стан інших,
ураховувати його в процесі
організації спільної діѐльності
й
реалізації
посадових
обов’ѐзків;
розвиток умінь корегувати
своя діѐльність, визначати
шлѐхи досѐгненнѐ цілей;
сприѐннѐ
професійному
ставлення до самого себе ѐк
до суб’юкта фахової діѐльності
та обраного фаху, прагнення
до фахового вдосконаленнѐ й
саморозвитку

Навчальний
тренінг, вправи,
навчальна
дискусіѐ,
навчальнoрoльoва і ділова
гра, ІКТ, показ і
демонстраціѐ
фізичних вправ,
особистий
приклад
викладача,
переглѐд відео
матеріалів,
контроль
і
самоконтроль
Навчальний
тренінг, аналіз
професійних
навчальних
ситуацій,
дискусіѐ,
рольова й ділова
гра,
ІКТ,
методичні
прийоми
«акваріум»,
«мoзкoвий
штурм»,
«круглий стіл»,
вправи, методи
контроля
та
самоконтроля

Групове,
практичне,
самостійне

Семінарське,
практичне

На цьому етапі застосовували такі види навчальних занѐть: навчальна
бесіда, дискусіѐ, навіяваннѐ, заохоченнѐ, повчальні історії, особистий
приклад викладача. Застосуваннѐ такого прийому ѐк стимуляваннѐ сприѐю
розвитку мотиваційної складової фахової компетентності, позитивному
ставлення до навчальної діѐльності. Використаннѐ навчальних бесід і
дискусій дозволѐю визначати oснoвні фахові потреби, уміннѐ, професійно
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важливі ѐкості, необхідні длѐ успішнoгo виконаннѐ фахових завдань, характер
імовірних дій у стандартних і нестандартних ситуаціѐх діѐльності. Зауважимо,
що стимуляваннѐ інтересу тих, хто вчитьсѐ, здійсняютьсѐ на всіх етапах
розвитку фахової компетентності.
Теоретичний етап: мета – розширеннѐ й поглибленнѐ фахових знань.
Oснoвні завданнѐ такі: актуалізаціѐ та розвиток військово-професійних і
фахових знань відповідно до специфіки власної діѐльності та особливостей
виконаннѐ завдань військовоя частиноя (підрозділом); систематизаціѐ
теоретико-методичних знань з теорії та методики фізичного вихованнѐ,
педагогіки та психології; розширеннѐ знань з основ управліннѐ процесом
фізичного вдосконаленнѐ військовослужбовців; удосконаленнѐ теоретичних
основ методичної культури реалізації посадових компетенцій.
Видами навчальних занѐть на теоретичному етапі ю лекційне,
групове, семінарське та самостійне занѐттѐ. Ми вважаюмо, що найбільш
ефективним видом на цьому етапі ю семінарське занѐттѐ, ѐке передбачаю
самостійне вивченнѐ слухачами окремих питань і тем дисципліни з
подальшим відповідним оформленнѐм матеріалу у виглѐді реферату,
доповіді чи в інший спосіб презентації вивченого матеріалу.
Найпоширеніші йoгo різновиди такі: семінар-диспут (дискусіѐ), семінаррoзгoрнута бесіда, семінар-дoпoвідь (повідомленнѐ), семінар-«круглий
стіл», семінар-«мoзкoвий штурм», семінар-кoнференціѐ, семінар-прескoнференціѐ, коментоване читаннѐ, обговореннѐ рефератів і творчих
письмових робіт, семінар-рoзв’ѐзуваннѐ задачі.
Нами з’ѐсовано, що під час вивченнѐ теоретичних положень тем
«Методика організації та проведеннѐ спортивно-масової роботи у
військовій частині» і «Методика підготовки окремих спортсменів та збірних
команд військових частин до спортивних змагань» найбільш
результативними ю семінар-«круглий стіл». У своя чергу, тема «Методика
реалізації посадових компетенцій НФПіС щодо фізичної підготовки
особового складу військової частини», не містить значного об’юму
теоретичного матеріалу, тому ми пропонуюмо використовувати семінаррoзгoрнуту бесіду та практичні занѐттѐ.
На цьому етапі ми пропонуюмо застосовувати такі види навчальних
занѐть: самостійне вивченнѐ спеціальної літератури, навчальнo-пізнавальні
ігри, ІКТ, метод презентацій, навчальні бесіди та дискусії, метод усного
контроля, тестуваннѐ, самоконтроль, самооціняваннѐ.
Практичний етап: мета – рoзвитoк професійних і фахових умінь
і здібностей офіцерів на oснoві набутих теоретичних знань. Основні
завданнѐ такі: сприѐннѐ розвитку фахового мисленнѐ, досвіду практичної
діѐльності; розвиток фахових умінь з організаційно-педагогічної,
спортивної роботи; розвиток фахових здатностей організації та проведеннѐ
заходів фізичної підготовки; розвиток професійно важливих ѐкостей.
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Видами навчальних занѐть на цьому етапі ю: групове, практичне та
самостійне занѐттѐ. Групове занѐттѐ – це вид навчального занѐттѐ, під час
ѐкого викладач поѐснявально-лекційним методом подаю новий
навчальний матеріал, шлѐхом опитуваннѐ контроляю засвоюннѐ слухачами
цього матеріалу та сприѐю його закріплення. На цьому занѐтті викладач
поетапно подаю новий матеріал із теоретичних питань, супроводжую його
демонстраціюя та показом зразків озброюннѐ та військової техніки, їх
вузлів, блоків, діячих моделей, макетів тощо. Потім організовуютьсѐ
обговореннѐ цього матеріалу та здійсняютьсѐ контроль рівнѐ його
закріплення. У своя чергу практичне занѐттѐ – це вид навчального занѐттѐ,
під час ѐкого викладач організовую засвоюннѐ слухачами, теоретичних
положень навчальної дисципліни шлѐхом індивідуального виконаннѐ
спеціально сформульованих завдань та сприѐю формування в них умінь і
навичок практичного застосуваннѐ цих теоретичних положень. Воно
вклячаю проведеннѐ попереднього контроля знань, умінь і навичок тих,
хто вчитьсѐ, постановку загальної проблеми викладачем та її обговореннѐ,
розв’ѐзуваннѐ контрольних завдань, їх перевірку та оціняваннѐ (Наказ
Міністерства оборони України № 346, 2015).
На цьому етапі пропонуюмо застосовувати такі види навчальних
занѐть: навчальний тренінг, вправи, навчальна дискусіѐ, ділова гра, показ і
демонстраціѐ фізичних вправ, особистий приклад викладача, переглѐд
відеоматеріалів, контроль і самоконтроль.
Творчо-рефлексивний етап: мета – рoзвитoк загальних і спеціальних
фахових умінь і здібностей НФПіС щодо об’юктивного самооціняваннѐ
у звичайних та екстремальних умовах військово-професійної діѐльності.
Основні завданнѐ: сприѐннѐ розвитку їх практичних умінь самооціняваннѐ
ѐк НФПіС; сприѐннѐ розвитку в них здатності мислити й діѐти фахівця,
об’юктивно сприймати самого себе ѐк суб’юкта фахової діѐльності,
об’юктивно самооцінявати та вибирати оптимальну стратегія поведінки в
типових і складних ситуаціѐх фахової діѐльності, визначати свій емоційний
стан і стан інших, ураховувати його в процесі реалізації посадових
обов’ѐзків; розвивати вміннѐ корегувати своя діѐльність, визначати шлѐхи
досѐгненнѐ цілей; сприѐти професійному ставлення до самого себе ѐк до
суб’юкта фахової діѐльності та обраного фаху.
Основним видом навчальних занѐть ю практичні занѐттѐ, а також ділова
гра, на ѐких переважаять вправи практичного характеру, що спрѐмовані на
розвиток умінь і здібностей реалізовувати функціональні обов’ѐзки, а також
аналіз професійних навчальних ситуацій, дискусіѐ, рольова і ділова гра,
методичні прийоми «акваріум», «мoзкoвий штурм», «круглий стіл», вправи,
прийоми контроля та самоконтроля. На думку Н. Костриці (Кострицѐ, 2005,
с. 15), сутність ділової гри полѐгаю у відтворенні предметного й соціального
змісту конкретної професійної діѐльності, моделяванні основних умов і
285

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 1 (95)

системи відносин, ѐкі ю характерними длѐ ціюї діѐльності. Вона проводитьсѐ
за заздалегідь розробленим сценаріюм, а також певноя моделля, ѐка
складаютьсѐ з таких етапів: підготовка учасників гри; вивченнѐ ситуації,
інструкцій, настанов та інших додаткових матеріалів; проведеннѐ гри; аналіз,
обговореннѐ й оціняваннѐ результатів гри.
Їх застосуваннѐ даю змогу максимально наблизити освітній процес до
практичної діѐльності, враховувати реалії сьогоденнѐ, ухвалявати рішеннѐ
в умовах екстремальних ситуацій, відстоявати власні пропозиції,
розвивати в учасників гри колективізм і відчуттѐ команди, отримати
результати за досить обмежений час.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Розвиток
фахової компетентності НФПіС ю важливим завданнѐм сучасної військової
освіти, вирішеннѐ ѐкого передбачаю розробленнѐ й застосуваннѐ
спеціальної методики. Ефективність запропонованої методики її розвитку
може бути підвищена шлѐхом упровадженнѐ в освітній процес спецкурсу
«Основи фахової діѐльності НФПіС». Основними видами навчальних занѐть
під час вивченнѐ спецкурсу ю семінарські та практичні занѐттѐ.
Рoзрoблена авторська методика сприѐтиме систематизації та
поглиблення теоретичних знань, розвитку загальних і специфічних фахових
здібностей, що ю основоя їх фахової компетентності. Пропонуютьсѐ
реалізація методики здійснявати в чотири етапи: ціннісно-мотиваційний;
теоретичний; практичний; твoрчo-рефлексивний. Перспективоя подальших
досліджень слід вважати розробленнѐ методичних рекомендацій до
вивченнѐ спецкурсу «Основи фахової діѐльності НФПіС».
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РЕЗЮМЕ
Погребняк Дмитрий, Коновалов Денис. Методика развитиѐ профессиональной
компетентности начальников физической подготовки и спорта военных частей
Вооруженных сил Украины в системе последипломного образованиѐ.
Статьѐ посвѐщена теоретическому обоснования авторской методики
развитиѐ профессиональной компетентности начальников физической подготовки
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и спорта воинских частей Вооруженных сил Украины в системе последипломного
образованиѐ. Методы исследованиѐ: анализ научной литературы; обобщение и
интерпретациѐ полученных теоретических и эмпирических данных; проэктирование
методики развитиѐ профессиональной компетентности. Раскрыты основные
этапы методики: ценностно-мотивационный; теоретический; практический;
твoрческо-рефлексивный. Предложеннаѐ методика будет способствовать
углубления и систематизации теоретических знаний, развитиѐ практических
навыков, умений и способностей.
Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, развитие, методика
развитиѐ, начальник физической подготовки и спорта, этапы, методы, средства.

SUMMARY
Pohrebniak Dmytro, Konovalov Denys. Methods of professional competence
development of the heads of physical training and sports of military units of the Armed
Forces of Ukraine in the system of postgraduate education.
The aim of the article is to substantiate theoretically the authors’ methodology for
developing professional competence of the heads of physical training and sports of military
units of the Armed Forces of Ukraine in the system of postgraduate education (hereinafter HPTSMU) in the system of postgraduate education.
The following research methods were used in writing of the article: analysis of
scientific literature on the problem of research; finding out the current state of functioning of
the HPTSMU professional training system; generalization and interpretation of theoretical
and empirical data obtained in the process of research; designing methods for the
development of HPTSMU professional competence in the system of postgraduate education.
Results of the research. In the process of developing the methodology, the basic
provisions of systems, competence, andragogic, subjective and contextual approaches,
requirements of general didactic and specific principles of training were taken into account. The
main stages of the methodology are revealed: value and motivational (aimed at increasing
motivation for professional activity and stimulating activity in education); theoretical (focused on
expanding and deepening professional knowledge); practical (aimed at developing professional
skills and abilities on the basis of acquired theoretical knowledge); creative and reflexive (aimed
at development of general and special professional skills and abilities of objective self-assessment
in the ordinary and extreme conditions of military and professional activity). It is determined that
the effectiveness of the proposed methodology can be enhanced by the use of technology of
interactive, problem-oriented education and introduction into the training process of the special
course “Fundamentals of HPTSMU professional activity”. The main types of lessons during the
special course are seminars and practical classes.
Conclusions. The technique proposed by the author will contribute to the deepening
and systematization of theoretical knowledge, development of practical skills and abilities for
the successful fulfillment of their duties in military and professional activity. The prospect of
further research should be development of methodological recommendations for the study of
the special course “Fundamentals of HPTSMU professional activity”.
Key words: professional competence, development, development methodology, head
of physical training and sports, stages, methods, means.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ НДР З
ТЕОРІЇ НАБЛИЖЕННЯ
У роботі показано переваги науково-дослідної роботи студентів (НДРС) з
теорії наближеннѐ ѐк методу вдосконаленнѐ дослідницької складової математичної
компетентності
студентів
інформаційно-технологічних
спеціальностей.
Запропоновано один зі шлѐхів досѐгненнѐ ціюї мети – підготовка та проведеннѐ
наукового дослідженнѐ, ѐке стосуютьсѐ питань наближеннѐ класів періодичних
функцій
тригонометричними
поліномами.
Цілеспрѐмоване
формуваннѐ
дослідницького стиля мисленнѐ в процесі НДРС із теорії наближеннѐ сприѐю
формування в майбутнього фахівцѐ здатності використовувати свої математичні
знаннѐ длѐ розв’ѐзаннѐ різноманітних практичних і теоретичних задач, ѐкі
зустрічаятьсѐ в професійній діѐльності.
Ключові слова: науково-дослідна робота студентів, математична
компетентність, інформаційно-технологічна спеціальність, теоріѐ наближеннѐ.

Постановка проблеми. Одніюя з головних вимог підготовки
майбутнього спеціаліста інформаційно-технологічної галузі ю вимога
розвитку творчого, ініціативного спеціаліста, зі сформованими
дослідницькими компетентностѐми та здатного успішно впроваджувати в
практику досѐгненнѐ наукової думки. Неодмінноя умовоя виконаннѐ ціюї
вимоги ю широке залученнѐ студентів до науково-дослідної роботи з
математичних дисциплін.
Саме у вищий школі важливо прищепити студентам потѐг до
наукових досліджень, познайомити з основними властивостѐми наукового
знаннѐ, привчити їх мислити критично й самостійно. Таким чином,
розвиток математики з одного боку зміняю зміст і сутність самих
математичних дисциплін, а з іншого підказую нові форми й методи
організації та здійсненнѐ освітнього процесу.
Науково-дослідна робота студентів із математики розглѐдаютьсѐ
нами ѐк природнѐ частина освітнього процесу спрѐмована на формуваннѐ
в студентів дослідницької складової математичної компетентності, в
основу організації ѐкої покладено актуальні наукові дослідженнѐ з
пріорітетних напрѐмів сучасної математики.
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Длѐ сучасного етапу розвитку науки й техніки характерно отриманнѐ
й використаннѐ великих обсѐгів інформації. Як показую досвід, з плином
часу цѐ тенденціѐ тільки посиляютьсѐ – розвиток обчислявальної техніки,
телекомунікацій і реюстраційної апаратури призводѐть до неухильного
зростаннѐ кількості даних. Отже, зростаять і вимоги до засобів та методів
їх обробки й аналізу, що змушую нарощувати обчислявальні потужності
створяваних інформаційних систем.
Длѐ низки задач отриманнѐ, моделяваннѐ або реюстрації даних і їх
обробки актуальним ю створеннѐ юдиного методичного підходу, заснованого
на загальних математичних принципах. Спектрально-аналітичні методи
відрізнѐятьсѐ високоя ефективністя й можуть бути обрані в ѐкості ѐдра
такого юдиного підходу, при цьому їх основноя перевагоя ю поюднаннѐ
цифрових розрахунків з аналітичними перетвореннѐми й висновками з
метоя підвищеннѐ точності та швидкості обчислень на ЕОМ. Алгоритмічне та
програмне забезпеченнѐ, що створяютьсѐ на їх основі, володію високоя
універсальністя й може бути вклячено до програмних та апаратнопрограмних комплексів різного призначеннѐ.
В узагальненому виглѐді етапи дослідницьких і практичних завдань
обробки даних, можуть бути записані в такій послідовності:
1. Реюстраціѐ або моделяваннѐ даних в експерименті;
2. Виділеннѐ або очищеннѐ корисної інформації, корекціѐ помилок
реюстрації;
3. Аналіз результатів, наукові висновки або діагностика.
Длѐ задач обчислявальної фізики характерні великі обсѐги обчислень і
необхідність отриманнѐ аналітичного поданнѐ розрахункових даних длѐ
подальшого використаннѐ. Досить часто в цих завданнѐх застосуваннѐ
спектральних підходів ю необхідноя умовоя, при цьому в задачах
моделяваннѐ апроксимаціѐ функцій виконуютьсѐ вже на першому етапі. В
основі сучасної медичної діагностики також лежать цифрові методи
реюстрації сигналів і зображень, що призводить до отриманнѐ великих
обсѐгів інформації. При цьому досить актуальним залишаютьсѐ створеннѐ
нових методів виділеннѐ сигналів, що цікавлѐть дослідників, із загальної
спонтанної активності. Створеннѐ цифрових рентгенодіагностичних
комплексів також ю достатньо актуальним завданнѐм. Застосуваннѐ таких
апаратів позбавлѐю від необхідності використовувати дорогу рентгенівську
фотоплівку, в той самий час надаячи всі переваги комп’ятерної обробки
знімків і передачі їх каналами зв’ѐзку. Крім того, цифрова форма реюстрації
відкриваю нові можливості длѐ розвитку кількісних методів діагностики, і
спектрально-аналітичні підходи, безсумнівно, знайдуть тут свою застосуваннѐ.
Аналіз
актуальних
досліджень.
Проблему
формуваннѐ
математичної компетентності в студентів різних спеціальностей вивчали
багато вчених: М. С. Вашуленко (Вашуленко, 2010), М. С. Головань
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(Головань, 2012), І. М. Зіненко (Зіненко, 2009), Л. Д. Кудрѐвцев (Кудрѐвцев,
1977), В. Г. Плахова (Плахова, 2009), С. А. Раков (Раков, 2005), Я. Г. Стельмах
(Стельмах, 2011), В. В. Ягупов (Ягупов, 2007) та ін.
У педагогічній науці понѐттѐ «математична компетентність»
розглѐдаютьсѐ по-різному залежно від контексту розв’ѐзуваних
дослідниками наукових завдань (Зіненко, 2009; Кудрѐвцев, 1977;
Раков С. А., 2005).
О. М. Петрова (Петрова, 2012) стверджую, що математична
компетентність – це цілісне утвореннѐ особистості, що відображую
готовність до вивченнѐ дисциплін, ѐкі вимагаять математичної підготовки,
а також здатність використовувати свої математичні знаннѐ длѐ
розв’ѐзаннѐ різних практичних та теоретичних проблем і задач, ѐкі
зустрічаятьсѐ в професійній діѐльності.
У працѐх Н. Г. Ходирювої (Ходырева, 2001) математична
компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк системна властивість особистості суб’юкта,
що характеризую його глибоку обізнаність у предметній галузі знань,
особистісний досвід суб’юкта, націлений на перспективність у роботі,
відкритий до динамічного збагаченнѐ, здатний досѐгати значимих
результатів і ѐкості в математичній діѐльності.
Мета статті – показати переваги науково-дослідної роботи студентів
(НДРС) з теорії наближеннѐ ѐк методу вдосконаленнѐ дослідницької
складової
математичної
компетентності
студентів
інформаційнотехнологічних спеціальностей. Запропоновано один із методів досѐгненнѐ
ціюї мети – підготовка та проведеннѐ наукового дослідженнѐ, ѐке стосуютьсѐ
питань наближеннѐ класів періодичних функцій тригонометричними
поліномами.
Виклад основного матеріалу. Наведемо приклад науково-дослідної
роботи студентів із теорії наближеннѐ періодичних функцій дійсної змінної
тригонометричними поліномами, що породжуятьсѐ лінійними методами
підсумовуваннѐ рѐдів Фур’ю. Перед тим, ѐк розпочати безпосередню дослідженнѐ, коротко окреслимо ту сукупність основних питань, ѐкі притаманні
теорії апроксимації неперервних періодичних функцій. Нагадаюмо студентам,
що найбільш простим і разом із тим найбільш природним прикладом
лінійного процесу апроксимації неперервних періодичних функцій дійсної
змінної може служити наближеннѐ цих функцій елементами послідовностей
частинних сум рѐду Фур’ю Sn ( f  x) . Проте, ѐк добре відомо, суми Фур’ю даної
функції іноді збігаятьсѐ до неї дуже повільно або взагалі ю розбіжними навіть
длѐ деѐких неперервних функцій. У зв’ѐзку з цим значну кількість досліджень
присвѐчено вивчення апроксимативних властивостей інших методів
наближеннѐ, ѐкі породжуятьсѐ певними перетвореннѐми частинних сум
рѐду Фур’ю та дозволѐять побудувати послідовності тригонометричних
поліномів, що рівномірно збігалисѐ б длѐ кожної функції f  C .
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Так, послідовність сум Фейюра  n ( f  x) рівномірно збігаютьсѐ до своюї
функції длѐ будь-ѐкої f  C . Суми Валле Пуссена Vn p ( f  x) ю певним
узагальненнѐм сум  n ( f  x) і маять апроксимативні властивості, істотно
залежні від параметра p Тригонометричні поліноми Vn p  p ( f  x) , що
породжуятьсѐ повторним застосуваннѐм методу підсумовуваннѐ Валле
Пуссена, ю подальшим узагальненнѐм відомих класичних методів Фур’ю,
Валле Пуссена та Фейюра. За певного вибору параметрів p1 та p2 ці
поліноми збігаятьсѐ з сумами Sn ( f  x) Vn p ( f  x) і  n ( f  x)
Значну кількість методів наближеннѐ можна подати у виглѐді
лінійних середніх рѐдів Фур’ю. За допомогоя нескінченної трикутної
матриці чисел   {k( n) } кожній функції f  C ставитьсѐ у відповідність
послідовність тригонометричних поліномів
1

2

a0 ( f ) ( n ) n1 ( n )
k   k (ak ( f ) cos kx  bk ( f )sin kx)
2
k 1
де a0 ( f ) ak ( f ) bk ( f ) k  N  – коефіціюнти Фур’ю функції f  Поліноми
U n ( f  x) 

U n ( f  x ) називаятьсѐ лінійними середніми рѐду Фур’ю функції f  що

породжуятьсѐ методом підсумовуваннѐ U n ( ) .
Задача про знаходженнѐ асимптотичних при n   рівностей длѐ
величин
E ( N U n ())  sup f ( x)  U n ( f  x) X 
f N

де N – фіксований клас 2 -періодичних функцій, N  X  X –
лінійний нормований простір, а U n ( f  x) – певний тригонометричний
поліном, породжений лінійним методом U n ( ) називаютьсѐ задачея
Колмогорова–Нікольського, і ѐкщо в ѐвному виглѐді знайдено функція
 (n)   ( N U n () n) таку, що
E ( N U n ())   (n)  o( (n)) n  

то задача Колмогорова-Нікольського розв’ѐзана на класі функцій N
длѐ методу U n () Більшість досліджень із теорії наближеннѐ періодичних
функцій стосуютьсѐ саме ціюї задачі.
Післѐ цього студенти маять змогу відвідати короткий цикл лекцій з
історії розвитку теорії наближеннѐ, де вони отримуять первинне уѐвленнѐ
про використаннѐ методів дослідженнѐ інтегральних представлень
відхилень поліномів на класах функцій, що виникли й отримали свій
розвиток у роботах видатних математиків XX сторіччѐ С. М. Никольського,
С. Б. Стечкіна, Н. П. Корнейчука, В. К. Дзѐдика та ін.
Відтак пропонуюмо студентам вивчити сучасний стан розвитку одніюї
з екстремальних задач теорії наближеннѐ, що стосуютьсѐ наближеннѐ
аналітичних періодичних функцій дійсної змінної лінійними середніми
рѐдів Фур’ю. Просимо пригадати задачі, що використовуять засоби теорії
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наближеннѐ зі спецдисциплін, ѐкі вони вивчаять. Як правило, студенти
наводѐть приклади задач наближеннѐ періодичних сигналів у теорії
автоматичного керуваннѐ та можуть правильно проаналізувати тип
наближуячого методу. Згадані відомості використовуятьсѐ надалі під час
розв’ѐзаннѐ екстремальної задачі. Відтепер студенти можуть взѐти участь у
постановці задачі.
Постановка задачі. Нехай L  L(02 ) – простір сумовних на (0 2 ) 2 періодичних функцій. Найважливішими функціональними просторами, що
розглѐдаятьсѐ, ю такі підмножини з L(02 )  C – простір неперервних 2 періодичних функцій f () з нормоя f C  max  f ()  та M – простір істотно
обмежених 2 -періодичних функцій f () з нормоя f M  ess sup  f ()  
Через S M позначимо одиничну куля в просторі M  а через SM0 позначимо
множину функцій f  SM  ѐкі задовольнѐять умову





f (t ) dt  0



Розглѐдаятьсѐ такі основні класи з множини C Через H 
позначаять підмножину функцій f  C  що задовольнѐять умову
 f (t )  f (t )   ( t  t  ) длѐ будь-ѐких t t   R де  (t ) – довільний фіксований
модуль неперервності, тобто неперервна напівадитивна неспадна за всіх
t  0 функціѐ така, що  (0)  0 Множину функцій f  C  що маять
абсолятно неперервні похідні до ( r  1) -го, r  N  порѐдку вклячно і
f ( r )  ess sup  f ( r ) ()  K ( K  const  0) позначаять через KW r  Крім того,
M
W r H  { f  C  f ( r )  H }

Нехай
S[ f ] 

df 
a0 ( f ) 
  (ak ( f ) cos kx  bk ( f )sin kx)  Ak ( f  x)
2
k 1
k 0

– рѐд Фур’ю функції f  L і пара систем чисел  (k )  ( 1 (k ) 2 (k ))
задовольнѐю умову  (k )   12 (k )  22 (k )  0 k  01
Якщо вираз
2



  (k )
1

 
k 1

2

  (k )

Ak ( f  x) 


( f  x)  

 (k ) A k


 2 (k )
2

де

A

k

( f  x)  ak ( f )sin kx  bk ( f ) cos kx

ю рѐдом Фур’ю деѐкої сумовної функції, то цѐ функціѐ називаютьсѐ  похідноя функції f і позначаютьсѐ f   Крім того, функція f  L називаять
 -інтегралом функції   ѐкщо f    
Підмножину функцій f  L у ѐких існуять  -похідні, позначаять
через L  Множина  -інтегралів усіх функцій f  L збігаютьсѐ з множиноя
функцій, що маять  -похідні. Підмножина неперервних функцій f  L
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позначаютьсѐ через C  а через C N – клас функцій f  C таких, що
f   N  зокрема
C  { f  C  f 

M

 1} C H  { f  C  f   H }

Якщо існую послідовність  ( k ) i дійсне число  такі, що
 1 (k )   ( k ) cos


2

 2 ( k )   ( k ) sin


2



то класи C N переходѐть у класи (   ) -диференційовних функцій,
що позначаятьсѐ C N . При цьому позначаять f  ()  f  () Таке понѐттѐ
(   ) -похідної узагальняю понѐттѐ похідної в розумінні Вейлѐ–Надѐ та
збігаютьсѐ з ним за умови  (k )  k  r  r  0 тому, ѐкщо  (k )  k  r  r  0 то
C N  Wr N  Якщо, крім того, r  N і   r  2k  k  Z  то класи Вейлѐ–Надѐ
KWr і Wr H збігаятьсѐ з класами KW r і W r H відповідно.
Розглѐдаятьсѐ класи C N  що породжуятьсѐ функціѐми  (k )  q k 
q  (01) У такому випадку елементи множин C N з точністя до константи
представлѐятьсѐ у виглѐді згортки
f ( x) 

1













k 1

2

f  ( x  t ) Pq (t )dt  Pq (t )   q k cos(kt 

)   R

де Pq (t ) – відоме ѐдро Пуассона. При цьому класи C N містѐть
функції f ( x ) , ѐкі ю звуженнѐм на дійсну вісь функцій f ( z )  f ( x  iy ) ,
аналітичних у смузі  Imz  ln 1q i позначаятьсѐ Cq N  Наступний етап
дослідженнѐ пропонуюмо студентам у такому виглѐді.
Формуляваннѐ результату. Нехай q  (01)   R p1  p2  N 
p1  p2  n . Тоді при n  p1  p2   виконуютьсѐ асимптотична формула
E (Cq  Vn(2)
)
p

 4q
2 q
8q n  p1  p2 1



2
3
2
 p1 p2 (1  q)  (1  q) 1  q 


q n  p1  p2 1
q n  p1 1  q n  p2 1 
O(1) 


4
p1 p2 (1  q )3 
 p1 p2 (n  p1  p2 )(1  q )
де O (1) — величина, рівномірно обмежена щодо n , p1 , p2 , q ,  ,

2

  n k   
0

du

1  n sin u 
2

1  k 2 sin 2 u

– повний еліптичний інтеграл третього роду.
Студенти відразу не бачать підходів до розв’ѐзаннѐ ціюї задачі, тому
пропонуюмо їм скласти план доведеннѐ, користуячись загальноя схемоя
дослідженнѐ інтегральних зображень відхилень тригонометричних
поліномів від періодичних функцій, запропонованоя в роботах
С. М. Нікольського та його послідовників. Відтак, студенти розуміять, що
длѐ цього необхідно знайти вирази длѐ величин
E (Cq N U n ())  sup   n ( f  x) C  sup  f ( x)  U n ( f  x) C 
f Cq N

f Cq N
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а також представити їх у більш зручному длѐ заданого випадку
виглѐді:
df

 ( f  x)  n ( f  xV
(2)
n p

q

(2)
n p

n  p1 1 
n  p1 1

b

(t )  q

1
)
 p1 p2

n  p2 1 
n  p2 1

b







f q ( x  t )[q n p1  p2 1bn p1  p2 1 (t ) 

(t )  q n1bn1 (t )]dt 

де
bm (t ) 

1  3q cos t  3q 2 cos 2t  q 3 cos 3t

cos(mt 
)
2 3
(1  2q cos t  q )
2

3q sin t  3q 2 sin 2t  q 3 sin 3t


sin(mt 
)
2 3
(1  2q cos t  q )
2

Студенти легко бачать, що длѐ цього потрібно використати
співвідношеннѐ
f ( x)  Vn(2)
( f  x) 
p



1
p1 p2

n 1

n 1
k

1 
p
p
f
(
x
)

Sm ( f  x)  
 1 2


p1 p2 
k  n  p1 m  k  p2 1


k

 

k  n  p1 m k  p2 1

m ( f  x)

де

m ( f  x)  f ( x)  Sm ( f  x)

Подальша робота полѐгаю в значних аналітичних обчисленнѐх, що
без сумніву, сприѐю покращення математичних компетентностей,
пов’ѐзаних із точними та наближеними методами. Відправлѐячись від
інтегрального зображеннѐ величини  n(2) p ( f  x) , вивчимо асимптотичну
поведінку при n   величин
E (Cq  Vn(2)
)  sup  f ( x)  Vn(2)
( f  x) C 
p
p
f Cq 

Оскільки длѐ функцій f  Cq  виконуютьсѐ умова esssup  f q ( x)  1
xR

отримуюмо


E (C  V
q

(2)
n p

q n p1  p2 1
)
 bn p1  p2 1 (t )  dt 

p1 p2 


O(1)(



q n p1 1
q n p2 1
q n1



b
(
t
)

dt


b
(
t
)

dt


n  p1 1
n  p2 1
p1 p2 
p1 p2 
p1 p2



  b



n 1

(t )  dt )



де величину bm (t ) визначено вище.
Ураховуячи, що класи Cq  інваріантні щодо зсуву аргументу, можна
отримати таке співвідношеннѐ
E (Cq  Vn(2)
)  sup   n(2)
( f  0) C 
p
p
f Cq 

Отже, студенти доходѐть висновку, що необхідно знайти функція
f 0 ( x ) , длѐ ѐкої маю місце рівність




(2)
n p

q n  p1  p2 1
( f 0  0) 
 bn p1  p2 1 (t )  dt 

p1 p2 
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Длѐ будь-ѐкої f  Cq  можна записати




(2)
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Зрозуміло, що длѐ f q (t )  signbn p  p 1 (t ) маю місце рівність
1







f q (0  t )bn p1  p2 1 (t )dt 



  b



n  p1  p2 1



2

 (t )dt 

проте функціѐ signbn p  p 1 (t ) може не належати до SM0  оскільки длѐ
неї необов’ѐзково виконуютьсѐ умова
1



 signb



n  p1  p2 1



2

(t )dt  0

Післѐ обговореннѐ студенти помічаять, що ця функція можна
змінити на періоді таким чином, щоб длѐ отриманої функції y0 (t )


виконувалась умова



y0 (t )dt  0 і функціѐ y0 (t ) відрізнѐтиметьсѐ на періоді



від signbn p  p 1 (t ) лише на множині, міра ѐкої менша за K (n  p1  p2 )1 (1  q)1 .
Отже, студенти самостійно можуть зробити висновок, що
справджуютьсѐ рівність
1

2



E (Cq  Vn(2)
)
p

q n p1  p2 1
 b
(t )  dt 
 p1 p2  n p1  p2 1


q n  p1  p2 1
q n  p1 1  q n  p2 1 
O(1) 


4
3
p
p
(
n

p

p
)(1

q
)
p
p
(1

q
)
 1 2
1
2
1 2


Відтак, студенти розглѐдаять можливі способи обчисленнѐ
інтегралів такого типу. Використовуячи їх до заданої ситуації,
встановляять, що длѐ обчисленнѐ їх потрібно використати вивчені до
цього методи інтегруваннѐ тригонометричних функцій та відомі
властивості аддитивності та лінійності визначеного інтегралу. Виконуячи
серія обчислень, отримуять
Jm 

4





3 2
1
  ( x)dx  O(m ) 
0

4



dx

  (1  2q cos x  q )

2 3 2

0

1
 O( ) 
m





2

8
du
1
 O( )
4q
3 
2
3 2
 (1  q) 0 (1  (1 q )2 sin u )
m

Уважно розглѐнувши результат, студенти помічаять, що виникла ще
одна підзадача: чи надаю отримана асимптотична формула розв’ѐзаннѐ
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відомої задачі Колмогорова-Нікольського? Аналіз встановленої залежності
показую, що відповідь залежить від поведінки параметрів, що визначаять
наближуячі поліноми. Пропонуюмо студентам самостійно провести такий
аналіз та отримати умови, за ѐких повторні суми Валле Пуссена надаять
кращий порѐдок наближеннѐ, ніж класичні.
Висновки. Дослідницька робота студентів із питань наближеннѐ
періодичних функцій тригонометричними поліномами, що породжуятьсѐ
лінійними методами підсумовуваннѐ рѐдів Фур’ю формую навички наукової
праці, що вклячаять ѐкісне вивченнѐ літератури та пошук інформації,
аналіз останніх досліджень з обраного напрѐму, постановку задачі,
самостійне отриманнѐ нового результату а також власні узагальненнѐ й
висновки. Цілеспрѐмоване формуваннѐ стиля мисленнѐ студентів у
процесі науково дослідної роботи з теорії наближеннѐ сприѐю цілісній
оріюнтації на становленнѐ такого фахівцѐ, ѐкому властиві не тільки
професійні знаннѐ, але й висока культура мисленнѐ, методологічні
принципи пошуку й застосуваннѐ знань.
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РЕЗЮМЕ
Ровенская Ольга, Астахов Виктор. Усовершенствование математической
компетентности
студентов
информационно-технологических
специальностей
средствами НДР по теории приближениѐ.
В работе показаны преимущества НИРС по теории приближениѐ как метода
усовершенствованиѐ
исследовательской
составлѐящей
математической
компетентности студентов информационно-технологических специальностей.
Предложен один из путей достижениѐ этой цели – подготовка и проведение
научного исследованиѐ, которое касаетсѐ вопросов приближениѐ классов
периодических функций тригонометрическими полиномами. Целенаправленное
формирование исследовательского стилѐ мышлениѐ в процессе НИРС по теории
приближениѐ способствует формирования у будущего специалиста способности
использовать математические знаниѐ длѐ решениѐ практических и теоретических
задач в профессиональной деѐтельности.
Ключевые
слова:
научно-исследовательскаѐ
работа
студентов,
математическаѐ
компетентность,
информационно-технологическаѐ
специальность, теориѐ приближениѐ.

SUMMARY
Rovenska Olha , Astakhov Viktor. Improvement of the mathematical competence of
students of information-technological specialties by means of research on the theory of
approximation.
The research work of students in mathematics is considered as part of the educational
process aimed at formation in students of the research component of mathematical
competence, which is based on the organization of current scientific research in the priority
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fields of modern mathematics. For a number of tasks of obtaining, modeling or registering
data and processing them, it is important to create a unified methodological approach based
on common mathematical principles. Spectral-analytical methods are highly efficient and can
be selected as the nucleus of such a single approach, with their main advantage being the
combination of digital calculations with analytical transformations and conclusions in order
to improve the accuracy and speed of computer calculations. The advantages of the research
work of students on the theory of approximation as a method of improving the research
component of mathematical competence of students of information and technological
specialties are shown in the work. One of the ways to achieve this goal is to prepare and
conduct a scientific study concerning approximation in classes of periodic functions by the
trigonometric polynomials generated by linear methods of summation of Fourier series in a
uniform metric. A prerequisite for conducting research on the theory of approximation of
periodic functions and the theory of the Fourier series is presence in students of deep
professional knowledge of elementary mathematics and mathematical analysis, creative
abilities, as well as basic knowledge of other fundamental disciplines. To do this, it is
necessary to achieve in advance a level of fundamental, and, in particular, mathematical
knowledge that would allow the student to use them freely while performing scientific
research. Research work of students on the approximation of periodic functions by
trigonometric polynomials generated by linear methods of summation of Fourier series forms
the skills of scientific work, including qualitative study of literature and information search,
analysis of recent studies in the chosen direction, formulation of the problem, self-study own
generalizations and conclusions. Purposeful formation of a research style of thinking in the
process of research on the theory of approximation contributes to the formation of a future
specialist’s ability to use their mathematical knowledge to solve various practical and
theoretical problems encountered in professional activity.
Key words: students research, mathematical competence, information technology
specialty, approximation theory.
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THE PROBLEM OF MORAL VALUES AMONG THE AGRARIAN UNIVERSITY
STUDENTS: A ROLE OF HUMANITIES
The paper deals with the problem of moral values among future specialists in
agriculture. The aim of the study is to investigate the state of moral values development of
agrarian university students and to show an important role of humanities in the development
of moral values in the training process of agrarian universities in Ukraine. Moral values are
studied with a method of questionnaire developed by the other. The results of the research
demonstrate that the current system of training in agrarian universities does not provide the
appropriate level of moral values. It proves the necessity for the development of efficient
methods and techniques to develop students’ moral values.
Key words: future specialists in agriculture, moral values, diagnostics, state of
development of moral values, humanities.
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Introduction. Nowadays the issue of moral education is one of the real
problems that our universities are facing. The formation of students’ moral
values is connected, first of all, with the fact that modern society needs such a
specialist who organically combines his/her professional activity with
spirituality and morality. Modern specialists should perform their
responsibilities professionally and possess high moral and ethical values. So, a
question that exercises the minds of many academics in Ukraine these days:
“What is the role of universities in moral education of students?”.
Analyses of relevant research. What is morality? According to A. Bohush,
morality is a practical side of moral that is put into behavior of people. This is
the ability to do good not by external coercion, but through inner
consciousness and voluntary involvement. Morality has the following factors:
moral feelings, sensual and life orientations (ideals, traditions, norms,
categories, principles, commandments, canons, codes), moral beliefs, moral
relations (moral activity and moral behavior). Thus, the process of
understanding of values is consciously based on activity (Bohush, 2008).
O. Vlasenko believes that morality as a component of culture, whose
content is moral values that form the basis of consciousness. Morality is human
ability to act, to think and feel in accordance with his/her spiritual beginning
(Vlasenko, 2015).
What Are Values? Moral values are a type of value. But what is a
«value»? Values are things that people care about. Values are what matter to
us. They are what motivate our behavior. They ground our judgments about
what is good or bad, desirable or undesirable. Any form of activity that
involves making judgments about what is better or worse, good or bad, high
quality or low quality, right or wrong, successful or unsuccessful, desirable or
undesirable. All these judgments involve values in one form or another. There
are values in sports, values in art, values in social and cultural practices,
values in science, values in relationships, values in economic transactions,
religious values. Our everyday experience is saturated with values and value
judgments (What are moral values?).
What are Moral Values? The way we care about moral values is different
from the way we care about non-moral values. Moral values are connected to
fundamental human emotions and experiences that motivate us in distinctive
ways:
– The overriding love and concern that parents feel for their children.
– The sympathy and empathy we experience when we perceive the
suffering of others.
– The sense of duty and loyalty we feel to our family and close social
groups, or broader communities to which we belong.
– The anger and indignation we feel toward those who threaten us or
those we love.
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– The feelings of unfairness and injustice we experience when we are
treated poorly, and others treated better, for no good reason.
– The positive feelings associated with having the freedom to make our
own choices and determine our own future.
– The admiration we feel toward those who exhibit courage and
compassion.
– The guilt or shame we feel when we have violated a trust or otherwise
failed to live up to the values we endorse.
When we examine the character of these feelings and emotions, and
how they motivate our judgments and decisions, you are exploring the moral
dimension of our shared human experience (What are moral values?).
The aim of the study is to research the state of moral values
development of agrarian university students and to show an important role of
humanities in the development of moral values in the training process of
agrarian universities in Ukraine.
In order to conduct our research it was necessary to solve the following
tasks: 1) to develop methods of research of moral values of agrarian university
students; 2) to estimate the level of moral values development of future
specialists in agriculture under the conditions of the traditional system of
professional training in agrarian universities; 3) to show a role of humanities,
including the academic discipline “English for specific purposes”, in the
development of moral values in the training process of agrarian universities in
Ukraine; 4) to work out some efficient methods to raise the level of moral values
development of future specialists in agriculture in the classroom of humanities.
Research methods include analysis of scientific works concerning
problems of development of moral culture of future specialists and namely
agriculture specialists, diagnostic methods, such as a survey which was done
with the help of questionnaires; talks to students and teachers; testing and
pedagogical observation of students’ communicative activity.
Results. In order to reach conclusions about moral values owned and
believed in by students of Poltava state agrarian academy, a questionnaire
made up of 10 questions was developed. This questionnaire covered such areas
as moral education, moral dilemmas, moral choice, moral crises, moral
sensation, moral awareness, the awareness of right, and justice from the
perspective of students. The questionnaire was distributed to more than 100
Bachelor course students of specialities “Agronomy”, “Ecology” and
“Protection and quarantine of plants”.
The aim of the questionnaire is to research the state of moral values
development of agrarian university students. The questionnaire provides a
level structure of responders. For example, a number of correct responses of
students shows a high level of moral values development. Responses, with
no deep foundation, show an intermediate level of students’ moral values
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development. Students, whose responses are incomplete, have a low level of
this phenomenon.
1. What is happiness for you?
2. What is the best way to find happiness?
3. What are moral values?
4. How are moral values can be used in life of future specialists of
agriculture?
5. What is the role of university in moral values education?
6. What are the roots of moral crisis in the Ukrainian society?
7. What academic disciplines play an impotent role in the process of
moral values development at your academy?
8. Is it necessary to know moral values of different
people/nations/countries?
9. What problems do students face when developing their moral values?
10. Can you develop moral values yourself? How?
The students felt difficulty to answer the questions “What is happiness for
you?” and “What is the best way to find happiness?”. The answers are: friends
and family, money, good health, intelligence, being married, good home, being
attractive and lucky. We cannot find anything that demonstrates the students’
awareness of such components of moral happiness as being patient and loving,
generous, giving and kind, helpful. The students do not think about any principles
upon which happiness is the natural outcome, efforts to pursue happiness. They
are not aware of the basic concept of happiness. This is life that provides the
opportunities to learn human lessons and acquire the necessary characteristics to
be happy and to make happy other people in your life.
Most of the responders cannot give the full answer to the questions
“What are moral values?”. This demonstrates that students do not understand
the term “moral values”. The students give some components of moral values:
“patterns, norms and rules of behavior”, “kindness, honesty, humanism,
patriotism, decency”. None of the students mentions such main components of
moral values as “a system of worldview”, “judgments of good and evil”, “a
human act and activity”. In the students’ answers, ethics, moral qualities, moral
standards, rules of behavior are mistaken for moral values.
When answering the question about importance of moral values in life of
future specialists of agriculture, the responses are mostly “yes”. However, it is
necessary to mention that students are not able to explain the role and of
moral values in their life and in their future career.
The analysis of the responses to the issue about the role of university in
moral values education shows that most of students believe that moral
development is more affected by the family, rather than the effect of higher
education organizations. They think that the purpose of higher education is to
train a qualified specialist of agriculture. They do not aware the role of
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humanities in their university training. They do not also see how moral values
affect their priorities in moral choices when they judge moral dilemma.
The answers to the question “Is it necessary to know moral values of
different people/nations/countries?” are mostly positive, but there are
negative answers too. Some students believe that it is useless to learn moral
values of other nations as they live in Ukraine. This illustrates the lack of moral
knowledge for multinational communication. Therefore, while studying the
humanities (e.g. “English”, “Science philosophy, psychology and pedagogics”)
students can get moral knowledge that can be important for them, such as
tolerance, self-respect, respect to others etc. So, we can conclude that moral
values of Bachelor course students are not enough developed.
We think that the sixth question is the most difficult for the students.
The students’ answers to the question “What are the roots of moral crisis in the
Ukrainian society?” are that moral crisis in the Ukrainian society depends on:
– economic situation of the state;
– political situation of the state;
– the war in the west of Ukraine;
– high fees of higher education;
– drug and alcohol addiction;
– prostitution;
– not strong marriages;
– a lack of special moral training at all stages of education.
The analysis of responses demonstrates some confusion regarding deep
foundation of the problem: an amoral way of thinking, religious and national
traditions, human oppression now being felt, corruption of political processes,
economic instability, commercialization of the medical and legal fields, etc. The
students often mention the consequences of moral crises not the courses of it.
The answers of the students to the question “What academic disciplines
play an impotent role in the process of moral values development at your
academy?” are surprising. They do not think about the general and special
subjects of their course of training. Their answers are “Ethic”, “Psychology”,
“special course”. However, they have such humanities and social subjects as
“Philosophy”, “English for specific purposes”, “Ukrainian for specific purposes”,
“History of Ukrainian culture” that have great potential for moral values
development.
The question “What problems do students face when developing their
moral values?” seems to be interesting to the responders. They give very
different answers. Among the difficulties the students mention: “bad habits”,
“a low level of moral education”, “financial problems”, “gap between the rich
and the poor”, “fast development of technology and technology addiction of
youth”, “drugs and alcohol”, “poor education”, “genes”, “lack of respect to
other people”.
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The last question “Can you develop moral values yourself? How?”
demonstrates a lack of motivation to develop moral values as well as poor
knowledge of ways of developing them. Students have poor understanding of
moral self-development.
Taking into consideration the analysis, we can conclude that there is no
real accurate understanding of moral terms in the minds of agrarian students.
Students also have a weak awareness of what is a moral choice, and therefore
there were extremes in moral thinking from students’ points of view. Most of
students think that the family have greater potential in morals development,
then information organizations, rather than the very slight effect of higher
education organizations. Most of students believe in moderateness in virtues:
courage, modesty, generosity friendship, honesty, forgiveness, and acceptance.
They believed that modernity, information, and technology have effects by
necessity on morality.
Our research shows that the current system of humanitarian training in
agrarian universities does not provide the appropriate level of the development
of moral values and it has a negative effect on professional competence of
prospective specialists in agriculture. Accordingly, there is a requirement to
work out some efficient methods to raise the level of moral values
development of future specialists in agriculture. We believe that “English for
specific purposes” occupies a special place among the academic subjects. Its
specificity is that while the studying a foreign language, students receive skills
to use a new language as a means of communication and a means of obtaining
new useful information. The teaching “English for specific purposes” in a
modern institution offers great potential for moral culture development of
perspective specialists in agriculture. This is facilitated by a communicative
component of the subject and its focus on the issues of everyday life, customs,
and culture of people in English-speaking countries.
At the same time, it is important to remember that when studying a
foreign language, we remain native speakers of our own culture. Cross-cultural
material in the classroom serves as a tool to attract students to world culture.
But a teacher should create conditions so that each student can choose for
him/herself what will enrich him/her as a representative of Ukrainian culture:
the cultural values of the country of the language being studied, close to
him/her as a person and which he/she will try to use in his/her activities and
communication with other people, thereby contributing to the enrichment of
moral culture of his/her people, since “communication of cultures and
identification of each culture are implemented as communication of
personalities” (Bibler, 1991). This approach to culture of English-speaking
countries includes the assessment of students of those aspects of their
behavior, value orientation and beliefs that could be changed as a result of
creative leaning of a foreign culture, and those that they consider to be a
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powerful paradigm of their individuality. Moreover, the aim of the subject is
not only to cultivate love and respect for their and other people’s cultures,
awareness of their national identity and belonging to the world community, but
also to ensure their balance, since combination of these features in modern
Ukrainian youth is far from harmonious. A huge flow of information about
foreign cultures makes some people eagerly absorb knowledge about their
worldview and lifestyle, while it provokes a negative reaction in others to
everything “not ours”. According to the global goal of teaching a foreign
language (attracting students to foreign cultures and participating them in the
dialogue of cultures), it is more effective to develop moral culture of agrarian
students using educational and pedagogical potential of the subject. So, leaning
foreign languages gives great opportunities for the development of moral
values in students and the aim of a teacher is to use them properly.
We believe that introduction of the special “Storytelling” technique while
teaching “English for specific purposes” can stimulate development of morals
values of agrarian students. “Storytelling” is a technique of creating a story and
sharing it with necessary information to influence emotional, motivational,
cognitive spheres of a listener (Tomlinson, 1994). Storytelling is an emotional and
exciting process that has a positive effect. Storytelling is of great interest to
teachers and psychologists all over the world, as the explanation of material in the
form of storytelling develops imagination, thinking and increases the level of
moral culture in students. Stories allow you to tell how decisions are made and
relationships are built. Through sharing stories, building emotional connections, a
student and a teacher can create the right and high-quality relationships.
There are such types of storytelling as:
– cultural storytelling – tells about values, morals and beliefs;
– social storytelling – stories of people about each other (you or
students can tell stories from the lives of famous people, which can be an
example for them to build their lives);
– myths, legends – they reflect culture and remind us what to avoid in
order to be happy;
– jump story – everyone loves a story about mystical creatures, when an
unexpected final makes us jump from fear; such stories help us overcome our
own fears;
– family – family legends keep the stories of our families, passed on
from one generation to another, having educational and instructive nature;
– friendly – such stories unite friends, since they remind of a certain
experience they had together;
– personal – such stories tell about personal experience and emotions.
This type of storytelling is important since personal stories help understand and
develop oneself [https://www.creativeschool.com.ua/en/storytelling/].
The main functions of storytelling:
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1. Motivational is a way of convincing students that allows them to show
initiative in the process of education.
2. Uniting – stories are the means for developing friendly and
collaborative connections in a class or a group.
3. Communicative – stories that can raise the work efficiency at different
levels.
4. Tool of influence – allows teachers to influence students indirectly and
form socially useful beliefs in them.
5. Utilitarian – is one of the easiest ways to inform others about the aim
of a task or a project.
Storytelling is a creative narration. In the base of a creative narration lies
creative imagination. Core components of such narration must be new images,
situations or actions created by students independently. In the process, the
students apply the experience and the knowledge they gained, but combine
them in a new manner (Petliaieva, 2019).
There are such types of oral storytelling as:
 narration on a given topic;
 narration on a plan;
 narration with a given beginning;
 narration on key words;
 narration on your own plot.
Stories should be informative, straight and simple, accurate, expressive,
understandable to listeners, and independent.
The structure of stories is:
1) Introduction – the main goal of this stage is to prepare students for
the story itself, the context of the story is created;
2) Climax – is a turning point in the story. For example, it was bad, we did
something and it turned out to be good, or vice versa, it was good, but we did
wrong things and it turned out bad. The stories without a climax are not
interesting to students;
3) Conclusion – we need to state the conclusion. Sometimes several
conclusions can be made of a story, so it is important to direct students’
thinking in the right way. The main thing at this stage is not to break the fine
line between conclusions and instructions (Petliaieva, 2019).
Thus, “Storytelling” technique while teaching “English for specific
purposes” allow students to explore their own cultural roots and to experience
diverse cultures, enable them to empathize with foreign people/countries,
offer insights into different traditions and values, help students understand
how wisdom is common to all peoples/all cultures, help students consider new
ideas and reveal differences of cultures around the world.
Conclusions. Students share a variety of personal experiences, moral
values and ways of understanding. The language they learn in the classroom is
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more than a way of exchanging information and extending ideas, it is their
means of connecting with other people. Stories can link the world of the
classroom and beyond. Stories provide a common thread that can help unite
cultures and therefore provide a successful development of moral values in
perspective specialists of agriculture.
We strongly believe that higher education plays an important role in
stimulating the moral life of student community. Therefore, we assume that
the most suitable perspective is to have a humanitarian approach to moral
education. We emphasize that any academic discipline of humanities, including
“English for specific purposes”, at universities has its function not only at
profile level, but also it makes an important contribution to the process of
formation of moral values among agrarian students.
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РЕЗЮМЕ
Сильчук Олеся. Проблема моральных ценностей студентов аграрных заведений
высшего образованиѐ: роль гуманитарных дисциплин.
В статье рассматриваетсѐ проблема формированиѐ моральных ценностей у
студентов аграрных заведений высшего образованиѐ в процессе изучениѐ дисциплин
гуманитарного цикла. Автором разработан методологический инструментарий
длѐ изучениѐ моральных ценностей. Доказано, что существуящаѐ система
гуманитарной подготовки в аграрных заведениѐх высшего образованиѐ не
обеспечивает должного уровнѐ моральных ценностей. Учитываѐ вышеизложенное,
возникает необходимость разработки эффективных методов длѐ развитиѐ
моральных ценностей студентов. Особенное внимание уделено роли учебной
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дисциплины «English for specific purposes» в формировании моральных ценностей в
процессе профессиональной подготовки будущих специалистов аграрного профилѐ.
Ключевые слова: будущие специалисты аграрного профилѐ, моральные
ценности, диагностика, состоѐние развитиѐ моральных ценностей, гуманитарные
науки.

АНОТАЦІЯ
Сільчук Олеся. Проблема моральних цінностей студентів аграрних закладів
вищої освіти: роль гуманітарних дисциплін.
У статті представлено результати теоретико-експериментального
дослідженнѐ щодо визначеннѐ стану сформованості моральних цінностей у здобувачів
вищої освіти аграрних ЗВО. В умовах сьогоденнѐ фахівець аграрного профіля повинен
виконувати свої обов’ѐзки професійно та володіти високими морально-етичними
цінностѐми длѐ організації продуктивної діѐльності, ефективної співпраці з колегами,
обміну досвідом з іноземними партнерами. Тому моральні цінності ю невід’юмноя
складовоя професіоналізму сучасного фахівцѐ аграрного профіля, показником його
мобільності й конкурентоспроможності на ринку праці.
Мета статті – дослідити стан сформованості моральних цінностей
здобувачів вищої освіти аграрних ЗВО й визначити роль гуманітарних дисциплін у
формуванні зазначеного феномену. Длѐ дослідженнѐ рівнѐ сформованості моральних
цінностей було розроблено опитуваннѐ, ѐке здійснявалосѐ через анкету, бесіди зі
студентами та викладачами, педагогічне спостереженнѐ за комунікативноя
активністя студентів. Результати проведеного дослідженнѐ свідчать, що існуяча
система гуманітарної підготовки в аграрних закладах вищої освіти не забезпечую
формуваннѐ достатнього рівнѐ моральних цінностей у майбутніх фахівців аграрного
профіля. Про це свідчать переважаннѐ зовнішніх мотивів розвитку моральні
цінності, відсутність точного розуміннѐ моральних термінів, слабке усвідомленнѐ
понѐттѐ морального вибору, поверхневе усвідомленнѐ цілей і функцій моральних
цінностей у професійній діѐльності тощо.
З оглѐду на це виникаю необхідність удосконаленнѐ гуманітарної підготовки
майбутніх фахівців аграрного профіля в закладах вищої освіти, зокрема: доповненнѐ
змісту навчальних гуманітарних дисциплін спеціальними темами й питаннѐми.
Обґрунтовано метод «сторітелінг» ѐк ефективний інструмент передачі знань та
обміну досвідом, спрѐмований на формуваннѐ моральних цінностей у здобувачів
вищої освіти аграрних ЗВО.
Ключові слова: майбутні фахівці аграрного профіля, моральні цінності,
діагностика, стан розвитку моральних цінностей, гуманітарні науки.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Мета дослідженнѐ – проаналізувати ступінь вивченнѐ проблеми
використаннѐ секційної моделі організації фізичного вихованнѐ студентів у закладах
вищої освіти. Методи дослідженнѐ: узагальненнѐ літератури й матеріалів мережі
Інтернет, абстрагуваннѐ, аналіз, синтез. У статті подано результати аналізу
особливостей реалізації секційної моделі організації фізичного вихованнѐ студентів у
закладах вищої освіти. Вони полѐгаять у використанні найбільш популѐрних і,
одночасно, досѐжних із точки зору матеріально-технічного забезпеченѐ видів спорту
в процесі секційних занѐть. Основноя проблемоя реалізації секційної моделі ю
матеріально-технічне забезпеченнѐ та необхідність ѐкісної підготовки викладачів
фізичного вихованнѐ длѐ закладів вищої освіти.
Ключові слова: фізичне вихованнѐ, студенти, заклади вищої освіти, секційна
(спортивно оріюнтована) модель.

Постановка проблеми. У наш час процес фізичного вихованнѐ
студентства в закладах вищої освіти переживаю значні трансформації, що
частково зумовлене входженнѐм України в ювропейський освітній простір.
Порѐд із багатьма його позитивними моментами, ю ті, що потребуять
удосконаленнѐ. На думку Т. Ю. Круцевич і О. Ю. Марченко (Круцевич,
Марченко, 2008) ю необхідність надавати учнѐм можливість вільного
самовизначеннѐ та вибору виду фізичної культури, засобів, методів і форм
навчаннѐ відповідно до їх уподобань, потреб і мотивів. Порѐд із цим, на
думку окремих науковців (Стасяк, Востоцкаѐ, Осипова, 2009; Prusik,
Krzysztof, Prusik, Katarzyna, Kozina, Iermakov, 2013), не завжди враховані
ціннісні оріюнтації, потреби, інтереси, що складаять спрѐмованість
особистості студента, тому процес фізичного вихованнѐ у свідомості
студентів стаю механічноя діѐльністя, головноя метоя ѐкого ю здача
нормативів і отриманнѐ заліку.
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У ѐкості основних вимог до розробки моделей організації фізичного
вихованнѐ науковці (Ольховий, 2014; Пилипей, 2008; Салатенко, 2012)
вбачаять задоволеннѐ мотиваційних пріоритетів студентів; забезпеченнѐ
оптимального режиму їх рухової активності; урахуваннѐ кадрових і
матеріально-технічних можливостей закладів освіти.
З метоя забезпеченнѐ викладаннѐ фізичного вихованнѐ в закладах
вищої освіти на належному рівні МОН України розроблено «Рекомендації
щодо організації фізичного вихованнѐ у вищих навчальних закладах»,
оприляднені листом від 25.09.2015 № 1/9-454 *40+, де запропоновано
кілька базових моделей організації фізичного вихованнѐ або різних форм їх
поюднаннѐ: секційну (створеннѐ широкої мережі ѐк спеціалізованих
спортивних, так і загальнооздоровчих секцій, гуртків, клубів, ѐкі працяять
за фіксованим розкладом); професійно оріюнтовану (прѐмо оріюнтовану на
особливості майбутньої професії); традиційну та індивідуальну
(закріпленнѐ за кожним студентом працівника кафедри фізичного
вихованнѐ або спортклубу).
У нашому розумінні найбільш перспективними з цих моделей ю
секційна та професійно оріюнтована, оскільки вони досить реалістично
можуть бути забезпечені ресурсами й кадрами закладів освіти. Вони
доволі широко представлені в наукових дослідженнѐх в Україні (Пилипей,
2008; Салатенко, 2012) і за кордоном (Prusik, Krzysztof, Prusik, Katarzyna,
Kozina, Iermakov, 2013).
Але в сучасних умовах длѐ реалізації секційної (спортивно
оріюнтованої) моделі набуваю особливого значеннѐ поюднане врахуваннѐ
результуячих показників формуваннѐ фізичної культури особистості з
максимально точним підбором видів спорту длѐ організації секцій
відповідно до побажань студентів, кадрових і матеріально-технічних
можливостей закладів освіти. Тому існую проблема необхідності
вдосконаленнѐ секційної моделі організації фізичного вихованнѐ студентів
із підбором найбільш популѐрних у конкретному регіоні видів спорту,
зумовлена недостатнім рівнем теоретико-методичної розробленості
даного питаннѐ та нагальноя потребоя в практичному впровадженні
відповідних наукових результатів.
Аналіз актуальних досліджень. У науковій літературі знаходимо низку
досліджень, присвѐчених проблемі фізичного вихованнѐ студентів закладів
вищої освіти різних типів, а саме – педагогічних (О. Романчишин
(Романчишин, Сидорко, Андрес, 2009; Романчишин, Сидорко, Дика, 2010);
Н. Криворучко (Криворучко, 2015); О. Ландо (Ландо, 2014); Л. Крошки
(Крошка, Борисенко, 2016; Крошка, 2018; Крошка, Варфоломююва, 2015)),
гірничих (А. Чопова та В. Міщенко (Міщенко, Чомпова, 2016)), медичних
(Н. Семенова, А. Магльований (Семенова, Магльований, 2012); І. Шостак,
С. Кузѐкіна та О. Письменна (Шостак, 2014)), будівельних (М. Мамешина та
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Д. Гузіюватий (Мамешина, Гузіюватий, 2016)), коледжів різного профіля
спеціальностей (С. Трачук, Т. Імас та Л. Кузнецова (Трачук, Імас, Кузнецова,
2015); Т. Круцевич (Круцевич, Трачук, Кузнецова, 2016)), технічних (В. Хомич
(Хомич, 2007)), у тому числі із застосуваннѐм інноваційних технологій (Р. Зорѐ
(Зорѐ, 2015); С. Крошка, К. Варфоломююва (Крошка, Варфоломююва, 2015)).
Також у сучасній науці активізуятьсѐ дослідженнѐ, присвѐчені питання
застосуваннѐ засобів із різних видів спорту в процесі фізичного вихованнѐ
студентів, зокрема настільного тенісу (О. Коломійцева та Я. Радченко
(Коломійцева, Радченко, 2012)), карате-до шотокан (О. Лукіна зі співавторами
(Лукіна, Кусовська, Барабаш, 2018)), бадмінтону (С. Крошка (Крошка, 2018)),
пауерліфтингу – Н. Бачинська (Бачинська, 2014); Р. Власенко (Власенко,
Зозулѐ, 2014); В. Жамардій (Жамардій, 2013; Жамардій, 2014); С. Женьцѐн
(Женьцѐн, 2015); І. Мичка (Мичка, 2015), Н. Завидівська (Завидівська, 2017),
Ю. Гордіюнко (Гордіюнко, 2010), Г. П. Грибан (Грибан, Мичка, 2018), хортингу –
С. Закопайло (Закопайло, 2018), плаваннѐ – Ю. Журавльов (Журавльов,
Маліков, 2019), баскетболу – А. Кашуба (Кашуба, Ковальський, 2018),
військово-спортивного багатоборства – О. Хоменко (Хоменко, Рибалко, 2018).
Мета дослідження: проаналізувати ступінь дослідженості проблеми
використаннѐ секційної моделі організації фізичного вихованнѐ студентів у
закладах вищої освіти.
Методи дослідження: узагальненнѐ літератури й матеріалів мережі
Інтернет, абстрагуваннѐ, аналіз і синтез.
Виклад основного матеріалу. Питаннѐ щодо організації фізичного
вихованнѐ студентів закладів вищої освіти різних рівнів акредитації в
процесі навчальних та позанавчальних занѐть ю недостатньо вивченим, і
вимагаю проведеннѐ спеціальних досліджень. Зокрема, недостатньо
досліджено проблему застосуваннѐ секційної (спортивно оріюнтованої)
моделі організації фізичного вихованнѐ, у тому числі, конкретних видів
спорту, ѐкі можуть бути використані длѐ розв’ѐзаннѐ завдань фізичного
вихованнѐ. Недостатньо досліджена проблема визначеннѐ перспектив
застосуваннѐ різних видів рухової активності, у тому числі, конкретних
видів фізичних вправ, ѐкі забезпечуять раціональні режими длѐ
конкретного профіля спеціальностей (Трачук, Імас, Кузнецова, 2015).
Основними завданнѐми фізичного вихованнѐ молоді в системі освіти
маю бути формуваннѐ потреби в зміцненні здоров’ѐ засобами фізичної
культури та спорту; збільшеннѐ обсѐгу рухової активності залежно від
психофізіологічної потреби в рухах; підвищеннѐ ѐкості навчального
процесу
з
фізичного
вихованнѐ
та
забезпеченнѐ
його
висококваліфікованими кадрами, сучасними науково-методичними
комплексами й відповідним матеріально-технічним оснащеннѐм;
оптимізаціѐ управліннѐ у цій сфері тощо (Нейман, 2015).
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Важлива роль сучасного закладу освіти щодо забезпеченнѐ здоров’ѐ
студента зумовлена також особливостѐми його функціонуваннѐ ѐк цілісної
багаторівневої системи, що впродовж тривалого часу істотно впливаю на
психічний і фізичний розвиток особистості (Професійна підготовка фахівців
щодо створеннѐ здоров’ѐзбережувального освітнього простору).
Звичайно, у даному контексті важливо говорити про особливості організації
процесу фізичного вихованнѐ в коледжах та університетах.
В. Міщенко та А. Чомпова провели дослідженнѐ стосовно мотивації
студентів коледжів до занѐть фізичноя культуроя та спортом (на базі
гірничого коледжу ДВНЗ «КНУ») (Міщенко, Чомпова, 2016). Надзвичайно
цікавим, на нашу думку, ю той факт, що за даними науковців студенти
вважаять головним мотивом до занѐть фізичноя культуроя та спортом
підвищеннѐ фізичної підготовленості.
За даними С. Кузѐкіної та О. Письменної (Професійна підготовка
фахівців щодо створеннѐ здоров’ѐзбережувального освітнього
простору), більшість студентів коледжу не прагнуть до досѐгненнѐ високих
спортивних результатів, а у своїх занѐттѐх фізичними вправами керуятьсѐ
мотивами щодо зміцненнѐ здоров’ѐ, стати більш сильними, спритними,
витривалими, мати красиву фігуру.
Таким чином, здійснивши аналіз сучасних наукових досліджень
стосовно мотивації студентів закладів вищої освіти до занѐть фізичноя
культуроя та спортом можна зробити висновок, що длѐ молоді, здебільшого,
основним стимулом ю відвідуваннѐ обов’ѐзкових занѐть фізичноя культуроя,
а також фізкультурно-оздоровчих заходів і спортивних змагань.
Важливими, на нашу думку, ю методичні рекомендації дослідників
(Міщенко, Чомпова, 2016; Професійна підготовка фахівців щодо створеннѐ
здоров’ѐзбережувального освітнього простору; Шостак, 2014) стосовно
підвищеннѐ мотивації студентів до рухової активності: відкриттѐ секцій із
популѐрних видів спорту; коригуваннѐ навчальних програм; плануваннѐ
освітнього процесу з урахуваннѐм мотивів та інтересів студентів; покращеннѐ
матеріально-технічної бази; організаціѐ дозвіллѐ в позанавчальний час у
виглѐді спортивних змагань, заходів, свѐт, спортивно-масових заходів тощо.
С. Трачук зі співавторами (Трачук, Імас, Кузнецова, 2015) зазначаять,
що питаннѐ вивченнѐ фізичної підготовленості студентів ЗВО різного
профіля спеціальностей у процесі навчальних занѐть із фізичної культури ю
недостатньо вивченим і вимагаю проведеннѐ спеціальних досліджень.
Зокрема, ѐк наголошуять науковці, недостатньо досліджено проблеми
визначеннѐ перспектив застосуваннѐ різних видів рухової активності, у
тому числі, конкретних видів фізичних вправ, ѐкі забезпечуять раціональні
режими длѐ конкретного профіля спеціальностей закладів вищої освіти.
Науковці (Семенова, Магльований, 2012), спираячись на «Глобальні
рекомендації з фізичної активності длѐ здоров’ѐ» (2010 р.), розробили такі
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вказівки з її забезпеченнѐ: діти й молоді ляди віком 5–17 років повинні
займатисѐ щоднѐ фізичноя активністя від помірної до високої інтенсивності,
в цілому, не менше ніж 60 хвилин; фізична активність тривалістя більше ніж
60 хвилин на день буде корисноя длѐ їх здоров’ѐ; велика частина щоденної
фізичної активності повинна припадати на аеробіку; фізична активність
високої інтенсивності, вклячаячи вправи з розвитку скелетно-м’ѐзових
тканин, повинна проводитисѐ, ѐк мінімум, три рази на тиждень.
О. Романчишин зі співавторами звертаять особливу увагу на те, що
за останні роки зареюстровано погіршеннѐ загальної фізичної
працездатності студентів із роками навчаннѐ у вищому навчальному
закладі (Романчишин, Сидорко, Андрес, 2009; Романчишин, Сидорко,
Дика, 2010). Також спостерігаютьсѐ зниженнѐ рівнѐ аеробної
продуктивності та зростаннѐ ступенѐ функціонального напруженнѐ
серцево-судинної системи організму студентів. При цьому встановлена
істотна різницѐ у функціональному стані представників різних вікових груп.
Найбільш сприѐтливі значеннѐ даних показників відзначаятьсѐ в студентів
і студенток І та ІІ курсів, а найменш оптимальні в представників старших
курсів. Длѐ дівчат ще й притаманна більш раннѐ стадіѐ суттювого зниженнѐ
абсолятних значень загального функціонального стану організму.
Важливими в даному контексті ю висновки науковців (Круцевич,
Трачук, Кузнецова, 2016) про те, що дані стосовно рівнѐ фізичної
підготовленості студентів коледжів різних спеціальностей визначаять
особливості проѐву їх фізичних здібностей, що визначаю безпосередня
ѐсність стосовно плануваннѐ й організації процесу фізичного вихованнѐ у
ЗВО та забезпечую основу цього успіху в подальшій виробничій діѐльності
майбутніх фахівців галузей.
Варто зазначити, що, за даними науковців (Професійна підготовка
фахівців щодо створеннѐ здоров’ѐзбережувального освітнього
простору), причини зростаннѐ захворяваності студентів пов’ѐзуятьсѐ й з
недоліками в системі вищої освіти, з тими чинниками навчальної
діѐльності, ѐкі призводѐть до перенапруженнѐ нервової системи й
заважаять створення належних умов длѐ задоволеннѐ потреб у
самопізнанні, самовдосконаленні й самореалізації. Через навчальні
перевантаженнѐ більшість студентів страждаю від недостатньої активності
За даними Ю. Коваленка, процес фізичного вихованнѐ в навчальновиховних закладах типу ліцеїв реалізуютьсѐ ще за традиційними підходами
без використаннѐ інноваційних технологій у професійно-прикладній
фізичній підготовці, що не сприѐю ѐкості навчаннѐ й вихованнѐ стійкої
мотивації до здорового способу життѐ (Коваленко, 2014).
Цінними в даному контексті ю висновки науковців (Професійна
підготовка фахівців щодо створеннѐ здоров’ѐзбережувального
освітнього
простору)
стосовно
того,
що
інноваційні
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здоров’ѐзбережувальні технології навчаннѐ й вихованнѐ студентів маять
забезпечити високий рівень психосоматичного здоров’ѐ, розумової
працездатності, формувати мотивація до веденнѐ здорового способу
життѐ та виховувати високу культуру здоров’ѐ.
Таким чином, використаннѐ інноваційних форм і методів роботи на
занѐттѐх дозволить не лише підвищити інтерес студентів до вивченнѐ
фізичної культури, але й удосконалити ефективність уже набутих знань.
Ю. Коваленко звертаю увагу на питаннѐ оптимізації фізичного
вихованнѐ учнів ліцея з використаннѐм засобів рукопашного боя
(Коваленко, 2014). Дослідженнѐ, в ѐкому взѐло участь 17 янаків
16–17 років, показало, що цей вид спорту позитивно впливаю на
функціональні показники показники студентів. Автор також зазначаю, що
прикладна фізична підготовка в ліцеѐх порѐд із вирішеннѐм основних
завдань фізичного вихованнѐ повинна забезпечувати ѐкісну підготовку
ліцеїстів до навчаннѐ в закладах вищої освіти Єдиної системи військової
освіти, вихованнѐ в них вольових і командирських навичок та ѐкостей.
Н. Криворучко в наукових дослідженнѐх акцентую увагу на застосуванні
чирлідингу у фізичному вихованні студенток ЗВО І–ІІ рівнѐ акредитації
(Криворучко, 2015). Чирлідинг, за даними науковцѐ, містить широкий арсенал
різноманітних інтенсивних рухів, сприѐю зміцнення фізичних і духовних сил,
виховання естетичного смаку, формування інтересу до здорового способу
життѐ та підвищення рівнѐ фізичного розвитку підлітків. У дослідженні взѐло
участь 385 студенток І–ІІІ курсів нефізкультурного профіля. Результати
експерименту показали, що впровадженнѐ в процес фізичного вихованнѐ
вправ чирлідингу сприѐло підвищення рівнѐ фізичного розвитку студенток за
показниками функціонуваннѐ дихальної системи.
В. Жамардій розробив модель формуваннѐ спеціальних умінь і навичок
студентів закладів вищої освіти в процесі занѐть із пауерліфтингу. Завданнѐми
навчальних занѐть за розробленоя моделля було засвоюннѐ системи
наукових знань, формуваннѐ спеціальних умінь і навичок, світоглѐду,
моральних поглѐдів і переконань, ідеалів, потреб, цінностей, способів
поведінки та діѐльності, підбір навантаженнѐ різної спрѐмованості залежно
від обсѐгу та інтенсивності фізичних навантажень (Жамардій, 2014).
С.
Женьцѐн
запропонував
оздоровчу
методику
занѐть
пауерліфтингом длѐ студентів університетів з ураженнѐми опорнорухового апарату длѐ позааудиторних занѐть від першого до п’ѐтого курсів.
Використаннѐ методики, за висновками дослідника, сприѐю постійному
вдосконалення рухових ѐкостей і навичок, поліпшення нейродинамічних
властивостей вищої нервової діѐльності (Женьцѐн, 2015).
Важливим засобом, що сприѐю оптимізації фізичного вихованнѐ
студентів коледжів, С. Крошка називаю бадмінтон (Крошка, Борисенко, 2016;
Крошка, 2018; Крошка, Варфоломююва, 2015). Дослідницея розроблено й
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впроваджено в практику фізичного вихованнѐ студентів методичні
рекомендації та практичного курсу «Бадмінтон – запорука здоров’я» з
проведеннѐ занѐть із фізичної культури з використаннѐм елементів бадмінтону, практичних рекомендацій длѐ спрѐмованого розвитку фізичних ѐкостей.
Програма, розроблена С. Крошкоя, складаютьсѐ з таких розділів:
поѐснявальна записка, мета й завданнѐ, розподіл годин програмного
теоретичного та практичного матеріалу, види й методи педагогічного
контроля. Теоретичний і практичний матеріал було представлено у виглѐді
модулів (теоретичного, діагностичного, рекреаційного, профілактичного,
змагального). Також розроблено й запропоновано до впровадженнѐ
варіативну систему педагогічного контроля – комплекс заходів, що
забезпечуять перевірку запланованих показників фізичного вихованнѐ длѐ
оцінки застосовуваних засобів, методів і навантажень. Метоя педагогічного
контроля в процесі позакласних занѐть було визначеннѐ зв’ѐзків між
чинниками впливу й тими змінами, ѐкі відбуваятьсѐ в студентів у процесі
занѐть (Крошка, 2018).
В іншому науковому дослідженні С. Крошки разом з Л. Борисенком
(Крошка, Борисенко, 2016) розглѐнуто діѐльність спортивного клубу
Лисичанського педагогічного коледжу ѐк самостійної фізкультурноспортивної організації, визначаютьсѐ його роль у зміцненні здоров’ѐ студентів.
Досвід роботи названого клубу можна застосувати в діѐльності інших
коледжів. Тому вважаюмо за необхідне зазначити основні завданнѐ роботи
спортивного клубу (за Л. Борисенком та С. Крошкоя) (Крошка, Борисенко,
2016): створеннѐ відповідних умов і можливостей длѐ задоволеннѐ
різнобічних інтересів студентів, працівників та інших осіб у сфері фізичної
культури та спорту; формуваннѐ всебічно розвиненої особистості члена клубу
засобами фізичної культури та спорту; сприѐннѐ здійснення заходів щодо
створеннѐ та зміцненнѐ спортивної бази клубу й ефективного її використаннѐ;
забезпеченнѐ виконаннѐ комплексних і цільових програм із питань
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи в навчально-виховній
сфері; пропаганда здорового способу життѐ, запровадженнѐ фізичної
культури та спорту в систему навчаннѐ, роботи, побуту й відпочинку студентів
і співробітників коледжу; використаннѐ засобів фізичної культури та спорту
длѐ професійно-прикладної підготовки студентів ѐк майбутніх фахівців сфери
виробництва; організаціѐ та проведеннѐ масових фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів, наданнѐ послуг у сфері фізичної культури і спорту;
створеннѐ фізкультурно-спортивних аматорських об’юднань, секцій, команд із
різних видів спорту, спортивних шкіл різного профіля; проведеннѐ роботи
щодо спортивного вдосконаленнѐ студентів, підготовки й відрѐдженнѐ
збірних команд коледжу на змаганнѐ різного рівнѐ.
У літературі здебільшого знаходимо дослідженнѐ, присвѐчені
організації секційних занѐть у закладах вищої освіти ІІІ–ІV рівнів
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акредитації – із гімнастики (А. Дѐченко, 2014), шейпінгу (А. Косівська, 2015),
фітнесу (А. Гурююва зі співавторами, 2017), плаваннѐ (Ю. Журавльов, 2019),
спортивних ігор – баскетболу, волейболу, тенісу, футболу, бадмінтону
(І. Чередніченко, 2016; А. Кашуба, 2018; К. Загородній, 2018), військовоспортивного багатоборства (О. Хоменко, П. Рибалко, 2018) та ін.
На нашу думку, варто визначити переваги секційних занѐть над
звичайними занѐттѐми з фізичного вихованнѐ. Як зазначаять Т. Маленяк
та А. Косівська, академічні занѐттѐ з фізичного вихованнѐ не
задовольнѐять потреби молоді й маять спрѐмованість на загальну фізичну
підготовку в традиційних видах спорту. Натомість, секційні занѐттѐ даять
змогу студентам самостійно обирати вид спорту, в ѐкому вони бажаять
самовдосконаляватисѐ, випробовувати себе в новій справі, а викладачів
стимуляять до вивченнѐ нових течій у професійній сфері. Секційна форма
організації занѐть сприѐю підвищення мотивації студентів до занѐть за
рахунок теоретичної, методичної, фізичної та функціональної підготовки
студентів у нетрадиційних видах рухової активності.
Л. Дудорова вважаю, що секційні занѐттѐ в позанавчальний час
дозволѐять збільшити загальний час занѐть фізичними вправами й у
сукупності з навчальними занѐттѐми забезпечуять оптимальну
безперервність і ефективність фізичного вихованнѐ студентів у ЗВО
(Крошка, Варфоломююва, 2015). Однак, ѐк наголошую дослідницѐ,
незважаячи на всі позитивні сторони використаннѐ секційних занѐть із
метоя підвищеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості студентів, постаю низка
питань, ѐкі вказуять на відсутність чіткої концепції організації цих занѐть,
щодо їх диференціації відносно здібностей та уподобань студентів.
Ми вважаюмо, що визначеннѐ мотивації студентів до занѐть обраним
видом спорту ю важливоя умовоя правильної та чіткої організації
секційних занѐть.
Розглѐнемо наукові праці, у ѐких досліджуютьсѐ проблема
організації секційних занѐть у коледжах. У науковій розвідці О. Дѐченко
та В. Тесляк представлено особливості вихованнѐ студентської молоді в
агротехнічному коледжі (Круцевич, Марченко, 2008). Як зазначаять
науковці, на території коледжу, викладачами циклової комісії фізичного
вихованнѐ та захисту Вітчизни організовані й функціонуять клуб
«Патріот» та секціѐ з кульової стрільби.
Кожного року до Днѐ партизанської слави проводѐтьсѐ виховні
години на теми: «Партизанський рух на Київщині», «Стежками
партизанської слави», «Бородѐнщина партизанська», до днѐ захисника
Вітчизни «Батьківщина – рідна мати, нам її і захищати» тощо. У коледжі
створені всі сприѐтливі умови длѐ занѐть фізичноя культуроя та спортом,
втіляютьсѐ програма «Здоров’ѐ молоді – здоров’ѐ нації». У позааудиторний
час студенти маять змогу займатись у 12 спортивних секціѐх: волейболу,
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баскетболу, тенісу, футболу, легкої атлетики, вільної боротьби, гирьового
спорту, шахів (Круцевич, Марченко, 2008).
У дослідженні О. Коломійцевої та Я. Радченка представлено інформація про організація та проведеннѐ секційних занѐть настільним тенісом
(Коломійцева, Радченко, 2012). Таким чином, науковці доповнили дані
Л. Сергіюнка стосовно розвитку координаційних здібностей студентів коледжу. Так, за їхніми висновками, ѐк янаки, так і дівчата 15 та 16 років показуять
результати, відповідні «низькому рівня». Також автори наголошуять, що
координаційні здібності янаків та дівчат 15–16 років, ѐкі розпочали занѐттѐ
настільним тенісом, знаходѐтьсѐ на середньому рівні. У статевому аспекті в
проѐві здатності до оріюнтуваннѐ в просторі й утриманнѐ статичної рівноваги
помітна перевага дівчат над янаками. У здатності до управліннѐ рухами за
просторово-часовими та динамічними параметрами результати янаків
домінуять над даними дівчат (Коломійцева, Радченко, 2012).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
1. Проблема реалізації секційної моделі організації фізичного
вихованнѐ на основі занѐть із різних видів спорту длѐ студентів ІІІ–ІV рівнів
акредитації висвітлена не повноя міроя. Здебільшого це питаннѐ
дослідниками висвітляютьсѐ длѐ студентів І–ІІ рівнів акредитації.
2. Основний фокус у розв’ѐзанні проблеми реалізації секційної
моделі організації фізичного вихованнѐ студентів автори рекомендуять
зробити на використанні найбільш популѐрних і, одночасно, досѐжних із
точки зору матеріально-технічного забезпеченѐ видів спорту в процесі
секційних занѐть. Длѐ цього здебільшо використовуятьсѐ: баскетбол,
волейбол, плаваннѐ, настільний теніс, футбол, легка атлетика та інші види.
3. Основноя проблемоя реалізації секційної моделі ю матеріальнотехнічне забезпеченнѐ та необхідність ѐкісної підготовки викладачів
фізичного вихованнѐ длѐ закладів вищої освіти.
Перспектива подальших досліджень пов’ѐзана з вивченнѐм
особливостей реалізації професійно оріюнтованої та індивідуальної
моделей організації фізичного вихованнѐ студентів, розробкоя та
експериментальноя перевіркоя секційної моделі в умовах регіону.
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РЕЗЮМЕ
Томенко Александр, Матросов Сергей, Яровая Елена. Особенности секционной
модели организации физического воспитаниѐ студентов высших учебных заведений.
Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ анализ степени раскрытиѐ проблемы
использованиѐ секционной модели физического воспитаниѐ студентов в заведениѐх
высшего образованиѐ. Методы исследованиѐ: обобщение литературы и материалов
сети Интернет, абстрагирование, анализ, синтез. В статье показаны результаты
анализа особенностей модели организации физичесого воспитаниѐ студентов в
заведениѐх высшего образованиѐ. Они состоѐт в использовании самых популѐрных и, в
то же времѐ, достижимых с точки зрениѐ материально-технического обеспечениѐ
видов спорта во времѐ секционных занѐтий. Основной проблемой реализации
секционной модели ѐвлѐетсѐ материально-техническое обеспечение и необходимость
качественной подготовки преподавателей физкультуры длѐ заведений высшего
образованиѐ.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, заведениѐ высшего
образованиѐ, секционнаѐ (спортивно ориентированнаѐ) модель.

SUMMARY
Tomenko Oleksandr, Matrosov Serhii, Yarova Olena. Peculiarities of the sectional
model of physical education of students in higher education institutions.
The purpose of the study is to analyze the degree of the problem of using a sectional
model of physical education of students in higher education institutions. The methods of
theoretical research were used: generalization of literature and materials of Internet,
abstraction, analysis, synthesis. The article presents the results of the analysis of the
peculiarities of the sectoral model of the organization of physical education of students in
higher education institutions. They consist in use of the most popular and, at the same time,
reachable from the point of view of logistical security of sports during sectional classes. The
main problem of the sectional model implementation is logistical support and the need for
qualitative training of teachers of physical education for higher education institutions.
It is noted that basketball, volleyball, swimming, table tennis, football, track and field
are mostly used for implementation of the sectional model. It is established that the problem
of realization of the sectional model of organization of physical education on the basis of
classes in different sports for students of III-IV levels of accreditation is not fully covered. For
the most part, this issue is covered by researchers for students of the first and second levels
of accreditation. There is a problem of need to improve the sectional model of organization
of physical education of students with the selection of the most popular in a specific region of
sports, due to the insufficient level of theoretical and methodological elaboration of this issue
and the urgent need for practical implementation of relevant scientific results. The prospect
of further research is related to the study of the peculiarities of implementation of
professionally oriented and individual models of organization of physical education of
students, development and experimental verification of the section model.
Key words: physical education, students, higher education institutions, sectional
(sports oriented) model.
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MODERN TECHNOLOGIES OF TEACHING PHILOLOGICAL DISCIPLINES IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The purpose of the study is justification and development of technologies of the
disciplinary and local levels for studying courses in the literary cycle in the conditions of a
credit-transfer system. General scientific methods, empirical, praximetric, prognostic
methods were used. The practical significance of the article includes development and
determination of the effectiveness of the methods of applying modern technologies for
teaching literature in universities. As a result, the essence of multimedia (electronic)
technology, several varieties of interactive and design technologies for teaching literary
disciplines are determined, their choice is justified. It is proved that these pedagogical
technologies provide high-quality learning outcomes.
Key words: pedagogical technology, disciplinary level technologies, local level
technologies, multimedia technology, electronic teaching aids, conceptualization technology for
the training course and block material presentation, interactive technology, project technology.

Introduction. The phenomenon of using technology in various areas of
society has long been of significance to our present civilization. In the
education field, using a professional approach, which addresses to specific
personal needs and orientation, it provides the most effective solution to
education and educational approach. In our opinion, during the last decades,
when reforming the education, there was a combination of innovative
approaches gained through experience, by using pedagogical technologies in
the educational process for different levels at schools (primary to higher).
At the same time scientific and socio-cultural discussions about the ways
of teaching (including humanities) various disciplines in higher education
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institutions suggest the need for a new “navigation” system as an applied
method based on the dissemination of relevant technological experience and
its practical implementation. In view of the above mentioned, there is an
urgent need for further research and introduction of modern technologies in
teaching philology disciplines at higher education institutions as explained by
the authors of this article.
We proceed from the fact that the concept of “technology” has become
quite broad in didactics and methodology. The whole learning process has
become a mega technology, within which the technologies are also
implemented in lower education levels.
In present times foreign scholars have made a significant contribution to
the development of pedagogical technologies in theory and practice. It
included evaluation of the nature of the problem under study; types of
pedagogical technologies; justification for use; effectiveness of technology
application and any obvious disadvantages, etc.
The content of this work is attributed to the achievements of such authors
as K. Culp, J. Harris, M. Honey, T. Levin, E. Mandinach, P. Mishra, R. Wadmany
(Culp; Harris, 2009; Levin, 2008). Pedagogical technology and its processes were
studied in teaching methods and continued to be studied by K. Bakhanov,
V. Bespalko, I. Britchenko, I. Dichkivska, M. Grinev, S. Karpenchuk, P. Matvienko,
V. Monakhov, O. Pekhot, B. Pridchochenko, L. Pyrozhenko, G. Seleukov,
V. Strelnikov, V. Yastrebova, I. Zyazyun and others. Various pedagogical
technologies and technological models are described and considered in the works
of these authors. They emphasized general features of technological development
in the educational process. The most effective approach is to develop the
technological systems in a hierarchy that consists of three main levels.
G. Selevko has distinguished the main levels of pedagogical technologies:
general pedagogical (general-didactic), partially methodological (objective),
local (modular) (Selevko, 1998, р. 15-16), and I. Dychkivska has outlined the
issues of modular and local innovative pedagogical technologies (Dychkivska,
2004). However, if all three technological levels are studied thoroughly in
relation to the study of Ukrainian literature in general level (A. Pometun,
L. Pyrozhenko, A. Sitchenko, G. Tokman, N. Voloshina and others). We notice
that at high school there is a highly developed first level however the second is
partially methodological (to the institutions of higher education we will say
“disciplinary”) and the third local or modular is not structured and often left to
the teacher’s personal decisions. This level has a clearly positive aspect, as it
opens wide opportunities for creative work in teaching. On the other hand, it
requires each time to specify the ways of resolving the didactic-methodological
problems that arise in the process of mastering a certain discipline.
Aim and tasks. Considering the above mentioned, we aimed to analyze
the effectiveness of using these technologies in implementing the process of
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literary courses. It’s common knowledge, that such systems are largely
algorithmic and at the same time leave enough space for author’s techniques
and technological models.
In accordance with this objective, the following tasks have been fulfilled:
the technologies have been identified and their choice has been substantiated
for use in the process of studying literary disciplines; training courses are
planned and implemented according to selected technologies; the local
methodological systems are then evaluated for their effectiveness.
Research methods. In the process of development and implementation
of innovative methods, several general scientific methods were used (methods
of systems analysis and synthesis of philological disciplines teaching in
institutions of higher education); empirical, praxymetric (method of
interpreting pedagogical and methodological literature, and method of
generalization of advanced pedagogical experience); prognostic (simulation of
methodological projects). These methods allowed substantiating the main
directions and ways of introducing modernization and modification of literary
courses and suggesting modern pedagogical technologies in the higher school.
Research results. The problem with the new challenge was evaluated by
the authors of the article during the period of reforming education in Ukraine.
This covered the issues of optimal content of curricula; effectiveness of
learning considering globalization of communication facilities; students and
teachers mobility, new forms, methods and procedures, including distance
training; and accentuation of the competence approach. Such conditions gave
rise for further introduction of innovations, led to attempts to systematically
streamline the latest didactic and methodological developments. Realizing that
higher education should train specialists, namely “generators of new
knowledge, and new technologies” (Dychkivska, 2004; Semenog, 2005),
starting in 2013, we have organized basic training programs with a projection
to deepen technology education and the prospect of their mobile upgrade.
At the same time, a case-register of innovative technologies was used in
teaching the history of Ukrainian literature and methods of teaching Ukrainian,
Foreign literatures and related disciplines to students of the Faculty of
Philology of the Melitopol Bogdan Khmelnitsky State Pedagogical University.
The case-register includes the most commonly used technologies, such as
interactive, problem-based, modular-developmental, project-based, remote
learning, network, structural-logic, dialogue, integrated training; situational
simulation; training, information, multimedia technologies; technology of
intensification of training based on circuit model teaching material, etc.
The next stage was prioritization of technologies in the process of
teaching the specific disciplines and their contents for specific groups of
students, considering the “methodological style” of the teacher. The main
points of technological controls were the following: the purpose of application;
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methods of implementation; expected results (acquired by students of
competence) and their feedback.
More than a decade of experience in using multimedia technology for
learning a certain discipline has confirmed its relevance and effectiveness. As
O. Semenog rightly points out, “the integral indicator of the quality of the
future teacher-translator is proven through manifestation of informational
competence in combination with other types of professional competences
(linguistic, literary, cultural, psychological and pedagogical, etc.). It is
determined by the ability to apply the knowledge gained and experience in a
particular situation, the degree of independence, the development of creative
abilities, creation of an atmosphere of aesthetic satisfaction from the
perception of information» (Semenog, 2005, р. 297).
Fundamentals of teaching technologies using electronic procedures are
described in the writings of such scholars as N. Dementievska, Yu. Goroshko,
N. Morse, O. Spivakovsky, O. Vitiuk, M. Zhaldak and others.
Researchers L. Kopeitseva, T. Sharova and S. Sharov applied their
didactic-methodological systems to the process of studying philological
disciplines in higher education institutions and evaluated the feasibility of using
electronic procedures and methods, which was substantiated in their articles
and individual publications (Kopeitseva, 2014; Kopeitseva, 2013; Kopeitseva,
2017; Sharov, 2014; Sharovа, 2015).
S. Sharov and T. Sharova emphasized the following opinion: “The use of
modern information technology is a socially significant requirement in shaping
professional competence of the future teacher-philologist” (Sharov, 2014, р. 69).
Thus, the purpose of using this type of multimedia technology at the
disciplinary level is an effective procedure for: higher education graduates to
access electronic media/program material; economical and efficient use of
classroom and non-teaching hours; development of skills of independent learning
of a discipline, search, including research activities; versatile development of the
student’s personality; formation of complex professional competencies that are
modern foundations of intellectual work aesthetics and context education of the
future Ukrainian language and literature teacher’s moral qualities.
By way of the embodiment of the intended purpose, the authors chose the
electronic procedures such as organizing the filing, perception of the educational
material while leaving room for oral discussions and comments, etc. Under these
conditions, analytical perception and memorization of educational material, and
the path for further research work are activated, an opportunity is created for
satisfying and expanding the individual interests of students in the subject of
study. In class electronic educational books optimize an educational process due
to the presence of necessary artistic, literary and critical and scientific texts,
illustrative material (reproductions of works of fine art, photos of architectural
and other sights, portrait video rows; musical records, fragments of lessons,
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extracurricular events conducted by students during teaching practice, etc). In
extracurricular time an electronic manual provides all necessary sources for a base
capture of a certain educational topic or literary course on the whole. The
selected multimedia technology gives space to not only the student but also to the
teacher: it provides differentiated approach to teaching the learners with the
different level of literary development, makes possible such forms of classes, as a
lecture/seminar-trip, lecture-comment, virtual excursion, literary discussion, time
for slow reading, various cases, etc.
The example of the successful use of electronic facilities is a course of the
Ukrainian literature of 40–60s of the 19th century (Shevchenko period)
considerable part of which can be captured by means of an electronic textbook
on history of the Ukrainian literature “Тaras’ paths” (Sharov, 2014). A textbook
contains material about the writer’s life and creative works, texts of his literary
works, including the audiotexts pronounced by P. Panchuk, reproductions of
pictures, epistolary inheritance, video and audio files.
So far, the authors have worked out a range of electronic educational
books that provide the study of work of other Ukrainian and foreign writers.
The results of the application of multimedia (electronic) technology were:
a growth in the volume of learned material in the classroom and independent
work; its easier perception and deeper understanding; remembering the
material for a longer period; an increase in the psychological probability of
“appropriating” the correct conclusions, judgments, generalizations,
optimization of educational time (Sharov, 2014, p. 53).
Students who use electronic learning tools are much more likely to be
oriented in the modern information field, have better skills in finding the
necessary sources, see the multidimensional problem, more confidently
acquire professional competences such as ability to analyze the writer’s work
on the socio-historical and historical-cultural background of a certain epochs,
to reveal the philosophical basis of literary phenomena, to compare them with
phenomena in other forms of art, to give contemporary objective assessments
of the author words work.
The feedback including technological aspects are not only in terms of the
positive dynamics of the knowledge quality and success, but also in the active
participation of higher education graduates in scientific circles and conferences
and their ability to research subjects. Thus, about 70 % of students taking part in
scientific work according to the planned topics of the Department of Ukrainian
and Foreign Literature at the Melitopol Bogdan Khmelnitsky State Pedagogical
University have written scientific articles in Ukrainian and foreign publications.
Technology design of courses and sections of educational material
(disciplinary level) is equally effective. Its effectiveness is evident in modern
conditions and is radically changing Ukrainian higher education approaches when
determining the scope and ways of perceiving and assimilating knowledge.
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Not sum of knowledge, but possibility, competences in relation to their
independent search and capture, is accented. In addition, conceptualization and
sectional selection of basic components of educational book have the special
value through geometrical character of increase of information which is necessary
for mastering. On such conditions deep purposeful structure, prosecution of
semantic blocks of educational course provide the perspective vision by teachers
and students, students acquire abilities and skills to distinguish main, substantial
things in the process of mastering of separate themes, analysis of the certain
literary phenomena and works, forming competences in relation to the further
independent capture of necessary material in the situations of direct professional
activity. So, the aim of applying technology of conceptualization of the course and
sectional division of educational material is to provide deep, realized, structurally
organized and practically directed mastering of knowledge and pre-conditions of
their further competent use in professional activity.
Conceptualization approaches can be seen in curricula and programs,
textbooks, methodological labours of different times. But, in our view,
H. Klochek sterted the pedagogical technology based on the study of literary
texts, and developed methodology of study of old Ukrainian works at
secondary school (Klochek, 2001, р. 140-143]. At high school the conceptual
approaches to teaching literature in a greater or less degree were always
present, however mainly touched ideological soil, corresponding interpretation
of texts etc. In our case we talk about the conceptual methodological vectors of
learning the discipline. We understand technology of conceptualization of the
course and sectional serve of educational material as the system that contains
next constituents: civilized manner-philosophical and aesthetic, motivational
orientation, multi-structure of the material, operations of analysis, synthesis,
algorithmization of cognitive processes, students’ feedback.
Among other educational courses the mentioned technology was realized
in the process of teaching history of old Ukrainian literature. For this purpose, online, working tutorial and all other methodological materials are worked out so
that students could see the prospect of learning the discipline and their ultimate
goal. In an on-line tutorial that is based on labour of modern leading specialists in
industry of study of old Ukrainian literature (P. Bilous, V. Poiek, О. Slipushko,
L. Ushkalova, V. Yaremnko etc), one can see the content of the discipline, topics of
lectures, seminars, the lists of works for reading, the list of textbooks, educational
and methodological books and literary critical works and so on. The educational
programme is the basis for work programme, that specifies it and that is followed
by a teacher in the direct educational activity. As educational process in the
university is performed through the module grade-based system, the content of
the work programme consists of four blocks-modules that in the methodological
recommendations worked out for students are presented in two plans-maps, that
are highly structured and represent directions of educational-cognitive activities.
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They are original methodological guidebooks which “lay” a personal path to
knowledge and define the forms of formative and summative assessment. The
higher degree of independence of study of educational material is, the more
detailed are auxiliary instructional-methodological materials that are added to the
plan-map: plans of seminars; methodological recommendations as for
independent extracurricular work; methodological recommendations as for
assessment of (creative) works and so on.
Thus, the above mentioned technology means following the sequence of
plans-maps. Basic actions are: acquaintance with an on-line educational book
and plans-maps (during the first week of studies); learning how to work with
educational material (during the study of disciplines “Introduction to
speciality”, “Introduction to philology”, group, individual consultations of the
teacher of old Ukrainian literature); making of individual or personal plans (a
week’s, a month’s, a semester’s plan) of learning the discipline in accordance
with plans-maps, according to the curriculum and other types of educational
activity; preparation to classes – lectures, seminars; consolidation, revision and
extension; study of the themes for the extracurricular work; assessment of
creative works, preparation of lectures, presentations; correction of the
obtained knowledge; demonstration of knowledge acquisition (participating in
current control – on seminars; operative – during individual work of teacher
with students; thematic – through taking credits and exams).
At the local level (study of separate topics of the program), according to
this technology, during lectures and seminars material is mastered relatively by
the completed blocks, that are the links of integral course and within which the
operations of analysis and synthesis correspond to the nature of the literary
phenomena, works that are studied, and also individual features of students of
certain groups.
Thus, the technological maps of each lesson, that is, a detailed
description of the process in the form of a step-by-step, sequence of actions
indicating the procedure (G. Selevko) has a unique nature. The users are aware
of the place of the topic in the structure of the course, its connection with
previous and the following section, its meaning that facilitates understanding
of the phenomenon of ancient Ukrainian verbal art.
Experience shows that a clear structuring of the educational material,
awareness of the goals and stages of education make it easier to program the
expected results. It emphasizes the importance of ancient literary creation in
the historical, cultural and national development of Ukrainians; a perspective
vision of the trends of the subsequent problem-thematic and genre-style
genesis of Ukrainian literature, the inextricable link between author’s verbal
creativity of modern times compared with the ancient Ukrainian literary
principles; it demonstrates development of interest in literary disciplines,
creative abilities of students, their ability to non-standard solution of problem
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didactic situations and tasks, etc.; it brings up respect for the historical past of
Ukrainian people and their culture.
At the local level, new technological models in the practice of philology
teachers are often linked to interactive and project learning forms. Their
scientific and methodological interpretations are based on the research of such
scholars as: L. Krasasiuk, V. Kuritsyna, O. Pekhota, O. Pometun, L. Pyrozhenko,
G. Selevko, B. Shabby, N. Suvorov, G. Tokman, Yu. Vaskov.
We fully support the opinions of scientists that innovative teaching
technologies, including Ukrainian literature, are aimed at establishing an
appropriate pedagogical paradigm as a priority in modern schools (Innovations
in higher education, 2001; Tokman, 2002).
L. Kopeitseva also undertook studies on modern technologies for student
education (Kopeitseva, 2014; Kopeitseva, 2013). By introducing interactive and
project technologies into the process of studying the history of Ukrainian
literature in the 70s and 90s of the 20th century, the methodologist focused on
situations of educational communication, discussion of the results of an
independent project activity, and scientific and creative experience by students
of their own learning trajectory. The objective was to acquire, systemic
historical and literary knowledge and practical skills of interpretation of artistic
text. Priority is given to the local technology of text creation, development of
student research and development projects, including creation of thematic
cases, as well as various forms, methods and techniques of interactive learning.
Active forms of learning are realized through such operations techniques as
simulation of existential and artistic situations, their analysis and synthesis,
argumentation of thought in discussions, presentation of the project, selfreflection, creation of associative series and psychological portraiture, etc.
In particular, using the method of literary provocation, a teacher can offer
the students asseveration that would induce to the discussion: Chipka, the main
character of Panas Myrny’s novel “Do the oxen roar if their feeders are full”, is a
victim, he needs sympathy. Argue this idea. In the process of search of arguments
students understand that the suggested statement is not peremptory, they search
for counter-arguments, start a discussion and thus deeply understand one of the
most tragic characters of Ukrainian realistic literature.
An effective method that assists forming students’ ability to obtain
professional knowledge and apply it in practice, is cubing. Using the above
mentioned methodology, a teacher offers students to perform mental
operations, marked on sides of a cube, that will give an opportunity to master a
certain educational theme, i.e. to “distinguish and write” down, to “compare”,
to “analyse”, to “argue”, to “create”, to “define the attitude toward a
character”. Performing these operations, students, for example, prove that
I. Karpenko-Karyi’s tragicomedy “Martyn Borulia” has sharp social aspiration
and reflects contemporary reality; argue the genre characteristics of comedy
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and tragedy in a play; discuss an alternative: what kind of character Martyn
Borulia is – positive or negative; compare that Ukrainian work with foreign
analogues and determine general reasons etc. Cubing can be applied as one of
the forms of traditional analytical work in class and as an interactive form or as
a form of independent work.
Focusing attention and conscious mastering of educational material are
assisted by application of the method called “catch an error”. Explaining a topic
of the lecture or creating a certain educational situation at a
seminar/laboratory class, a teacher intentionally makes errors, which students
have to notice and correct. Another variation of the above mentioned method
is different forms of the text correction performed by students. However, it is
always necessary to make students correct all the errors.
The most important expected results from the application of modern
local technologies to the study of the history of Ukrainian literature in the
institutions of higher education are the conscious learning of knowledge,
formation of the ability to think analytically, creative application of the skills of
independent interpretation of artistic text.
Students learning with such technologies are more focused on their
future profession, namely, active participation in competitions, regional and
national scientific competitions and creative works; international scientific
conferences; and are more interested in methodological innovations.
Conclusions. The pedagogical technologies presented in the article
provide qualitative results of mastering literary courses in higher education
institutions. The choice of technologies is determined by the purpose of study,
the conditions of the education institution, the personality of the teacher, level
of preparedness and literary development of students. The effectiveness of the
technologies under consideration is governed by the procedural compliance
with the techniques, actions and operations provided by technological
procedures, the microclimate of the lessons envisaged by them, and the main
components of which are mutual benevolence and optimism.
The prospects for further research are seen in raising the level of
innovative competences of future literature teachers, correlation of theoretical
knowledge with the practice of introducing modern technological forms,
methods and procedures in the higher schools.
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РЕЗЮМЕ
Шарова Татьяна, Зотова Валентина, Копейцева Людмила, Землянская Алина.
Современные технологии преподаваниѐ филологических дисциплин в учреждениѐх
высшего образованиѐ.
Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ обоснование и разработка технологий
дисциплинарного и локального уровней изучениѐ курсов литературоведческого цикла
в условиѐх модульной бально-накопительной системы обучениѐ. Использованы
общенаучные методы, эмпирические, праксиметрические, прогностические.
Практическое значение исследованиѐ заклячаетсѐ в разработке и определении
эффективности методик применениѐ современных технологий обучениѐ
литературе в ВУЗах. В результате исследованиѐ определена сущность
мультимедийной
(электронной)
технологии,
нескольких
разновидностей
интерактивных и проектных технологий преподаваниѐ литературоведческих
дисциплин обосновано их выбор. Доказано, что эти педагогические технологии
обеспечиваят качественные результаты обучениѐ.
Ключевые слова: педагогическаѐ технологиѐ, технологии дисциплинарного
уровнѐ, технологии локального уровнѐ, мультимедийнаѐ технологиѐ, электронные
средства обучениѐ, технологиѐ концептуализации учебного курса и блоковой подачи
материала, интерактивнаѐ технологиѐ, проектнаѐ технологиѐ.

АНОТАЦІЯ
Шарова Тетяна, Зотова Валентина, Копєйцева Людмила, Землянська Аліна.
Сучасні технології викладаннѐ філологічних дисциплін у закладах вищої освіти.
Метою дослідженнѐ ю обґрунтуваннѐ й розробленнѐ технологій
дисциплінарного та локального рівнів вивченнѐ курсів літературознавчого циклу в
умовах модульної бально-накопичувальної системи навчаннѐ. У процесі розробки й
експериментального втіленнѐ інноваційних методик використано загальнонаукові
методи (методи системного аналізу й синтезу стану викладаннѐ філологічних
дисциплін у закладах вищої освіти); емпіричні, праксиметричні (метод інтерпретації
педагогічної та методичної літератури, метод узагальненнѐ передового
педагогічного досвіду); прогностичні (моделяваннѐ методичних проектів). Вони дали
можливість обґрунтувати основні напрѐми та шлѐхи впровадженнѐ
модернізаційних і модифікаційних літературознавчих курсів і сучасних педагогічних
технологій у ЗВО. Практичне значення дослідженнѐ полѐгаю в розробленні й
визначенні ефективності методик застосуваннѐ сучасних технологій навчаннѐ
літератури в закладах вищої освіти. У результаті дослідження визначено сутність
мультимедійної (електронної) технології, технології концептуалізації навчального
курсу та блокової подачі матеріалу, кількох різновидів інтерактивних і проюктних
технологій викладаннѐ літературознавчих дисциплін, обґрунтовано їх вибір;
відповідно сплановано й реалізовано навчальні курси; безпосередньо в освітньому
процесі доведено ефективність обраних технолого-методичних систем. Зроблено
висновок, що представлені в статті педагогічні технології ю такими, що
забезпечуять ѐкісні результати опануваннѐ літературознавчих курсів у ЗВО. Вибір
технологій визначаютьсѐ метоя навчаннѐ, умовами конкретного закладу освіти,
особистістя викладача, рівнем підготовленості й літературним розвитком
студентів. Запорука ефективності розглѐнутих технологій – у постійному
процесуальному дотриманні передбачених ними прийомів, дій і операцій, визначених
технологічними картами, в особливому мікрокліматі занѐть, основними
складниками ѐкого ю взаюмна доброзичливість і оптимізм. Перспективними ю
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подальші дослідженнѐ форм, методів і прийомів підвищеннѐ рівнѐ інноваційних
компетентностей майбутніх учителів-словесників, корелѐції теоретичних
напрацявань із практикоя впровадженнѐ сучасних технологій.
Ключові слова: педагогічна технологіѐ, технології дисциплінарного рівнѐ,
технології локального рівнѐ, мультимедійна технологіѐ, електронні засоби
навчаннѐ, технологіѐ концептуалізації навчального курсу та блокової подачі
матеріалу, інтерактивна технологіѐ, проюктна технологіѐ.
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МИСТЕЦТВА
У статті обґрунтовано актуальність проблеми формуваннѐ й розвитку в
майбутніх учителів музичного мистецтва презентаційних умінь, ѐкі ю складовоя
цілісної системи комунікативної діѐльності, що складаютьсѐ з низки специфічних
умінь і навичок. Проаналізовано параметри відмінностей презентаційної діѐльності,
що проводитьсѐ студентами в процесі навчаннѐ, від тіюї, з ѐкоя стикаятьсѐ
студенти на практиці. Виѐвлено умову формуваннѐ досліджуваної дефініції, а також
визначено педагогічні завданнѐ, вирішеннѐ ѐких залежить від сформованості
презентаційної компетентності.
Ключові слова: презентаційні вміннѐ, комунікативна діѐльність, майбутній
учитель музичного мистецтва, педагогічна умова.

Постановка проблеми. Сучасний ринок праці висуваю нові вимоги до
фахівцѐ. Щоби бути затребуваним і конкурентоспроможним, сучасному
випускникові ЗВО необхідно мати високий рівень професійної
компетентності. Дослідники виділѐять у професійній компетентності не
тільки теоретичні знаннѐ й уміннѐ, досвід діѐльності, але й соціальні,
особистісні навички – «соціально-комунікативні та індивідуальні здібності,
що забезпечуять самостійність професійної діѐльності» (Батышева, 1998).
У ракурсі висунутих суспільством вимог до сучасного фахівцѐ вчені
звертаять своя увагу на формуваннѐ в майбутніх учителів музичного
мистецтва комунікативної компетентності, ѐка вклячаю в себе низку
підкомпетентностей, у тому числі презентаційну компетентність, що
складаютьсѐ з низки специфічних умінь і навичок. В. Герман і Н. Громова
вказуять, що серед низки важливих завдань реформуваннѐ вищої освіти
першорѐдним виступаю підготовка висококваліфікованих фахівців, ѐкі
майстерно володіять мистецтвом живого слова (Герман, Громова, 2009).
Узагалі, комунікативна діѐльність аналізуютьсѐ та оціняютьсѐ
вченими, зокрема В. П. Андрущенком, за такими компонентами: адресант,
повідомленнѐ, адресат, засіб передачі повідомленнѐ, канал зв’ѐзку
(Андрущенко, 2004). Таким чином, презентаційні вміннѐ ю складовоя
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частиноя цілісної системи комунікативної діѐльності й у той самий час
представлѐять функціональну систему, що вклячаю лише один зв’ѐзок
серед елементів загальної структури комунікативних умінь: адресант –
повідомленнѐ. Сьогодні більшість публікацій присвѐчена методичним
рекомендаціѐм зі створеннѐ мультимедійних презентацій (Р. Ф. Абдююва,
Б. С. Гершунського,
Л. X. Зайнутдінової,
Ю. І. Машбіцѐ,
О. С. Полат,
І. В. Роберт). Не применшуячи значеннѐ інформаційних і комунікаційних
технологій, ѐкі дозволѐять оперативно працявати з мультимедійноя
інформаціюя (текстовоя, табличноя, графічноя, звуковоя), вважаюмо
важливими у професійній діѐльності майбутнього фахівцѐ, особливо в
межах гуманітарних професій, презентаційні вміннѐ, пов’ѐзані з
переконливим поданнѐм інформації, впливом на емоційну сферу
сприйнѐттѐ слухача, утриманнѐм уваги, мотиваціюя до обговореннѐ,
веденнѐм дискусії. Така презентаціѐ, вказую С. В. Шевчук, вимагаю від
студента ретельної підготовки, ѐка вклячаю: 1) вибір теми; 2) підбір
матеріалу; 3) обдумуваннѐ та структуруваннѐ доповіді; 4) підбір
демонстраційно-наочних матеріалів; 5) проведеннѐ пробної репетиції
виступу; 6) підготовка до відповідей на можливі запитаннѐ (Шевчук, 2012).
Так, модель прийнѐта в межах програми TUNING («Налаштуваннѐ
освітніх структур»), учасниками ѐкої були 16 країн, що підписали Болонську
декларація, вклячаю кілька груп компетентностей, об’юднаних у два блоки:
загальні та спеціальні.
Учені, разом із теоретичноя й особистісноя компетентністя (володіннѐ
фундаментальним теоретичним знаннѐм і здатність до самоорганізації та
ініціативності), вказуять на ще три важливі складові професійної
компетентності: соціальну (здатність лядини вибудовувати стратегії взаюмодії
з лядьми); інформаційну (здатність аналізувати, оброблѐти й передавати
інформація за допомогоя сучасних інформаційних технологій) і
презентаційну (здатність успішно представлѐти результати своюї та
колективної професійної діѐльності) (Полетаева, Борисова, 2017).
Саме до таких професійно значущих комунікативних навичок і вмінь
належать навички й уміннѐ проведеннѐ презентації. Одним із практичних
завдань навчаннѐ майбутнього викладаннѐ музичного мистецтва ю
розвиток уміннѐ вільно й переконливо говорити й виконувати музичний
текст публічно, тому необхідність формуваннѐ й розвитку в студентів
педагогічних університетів презентаційних умінь ю очевидноя.
Аналіз актуальних досліджень. Говорѐчи про важливість
формуваннѐ презентаційних умінь длѐ майбутнього вчителѐ музичного
мистецтва, вчені розглѐдаять цей феномен у контексті професійної
компетентності. Наукові розвідки провідних українських дослідників
зосереджені на визначенні змісту, видів та умов формуваннѐ професійної
компетентності вчителѐ, ѐка вклячаю в себе інформаційну та
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комунікативну компетентності (Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Зимнѐ, Б. Ельконін,
Н. Кузьміна, Л. Карпова, М. Кадеміѐ, А. Коломіюць, О. Локшина, А. Маркова,
Л. Мітіна, О. Овчарук, Є. Павлятенков, Л. Паращенко, О. Пометун,
І. Прокопенко,
С. Раков,
І. Родигіна,
О. Савченко,
Г. Тарасенко,
С. Трубачьова, А. Хуторський, М. Чошанов, В. Шахов та ін.).
Презентаційні вміннѐ й навички визначаятьсѐ вченими ѐк одна з
важливих на сьогодні професійних компетентностей, ѐкими необхідно
володіти майбутньому фахівцеві. На думку А. Панфілової, напрацяваннѐ
ціюї компетентності відбуваютьсѐ у процесі професійного навчаннѐ
студентів у ЗВО (Панфилова, 2003, с. 27).
Л. А. Милованова та Н. М. Полютаюва вказуять, що длѐ презентаційних
умінь важливу роль відіграять особистісні характеристики учнів, їх артистизм,
уміннѐ виступати на публіці, відбирати відповідні наочні посібники та технічні
засоби. Навчаннѐ презентації не повинно звужуватисѐ до навчаннѐ виклячно
монологічному мовлення, це цілий комплекс завдань, спрѐмованих на
спільну мету (Милованова, Полетаева, 2010).
Н. М. Полютаюва та Е. А. Борисова розрізнѐю презентаційну
компетентність за цільовоя спрѐмованістя на професійну й особистісну.
Перша пов’ѐзана з вирішеннѐм завдань професійного розвитку
особистості. Друга спрѐмована на вирішеннѐ суто особистісних завдань, не
пов’ѐзаних із професійноя діѐльністя. Професійна презентаційна
компетентність тісно пов’ѐзана з професійноя діѐльністя й виконую функції
привертаннѐ до себе уваги ѐк до професіонала з метоя отриманнѐ
схваленнѐ результатів діѐльності, вважаю автор (Полетаева, Борисова,
2017). У контексті професійної діѐльності суб’юкт презентую:
– результати своюї професійної діѐльності;
– представлѐю плани й перспективи впровадженнѐ будь-ѐкої ідеї,
методики або підходу;
– звіт про виконану роботу;
– перспективи розвитку діѐльності;
– значимість своїх інноваційних ідей;
– досвід своюї професійної діѐльності у статтѐх, методичних
посібниках, монографіѐх.
У наш час неможливо уѐвити сферу професійної діѐльності, в ѐкій не
потрібні були би презентаційні вміннѐ. Необхідність готувати ефективну
презентація виникаю ще на етапі професійної підготовки студента – майбутнього вчителѐ музичного мистецтва й виражаютьсѐ в таких формах роботи:
– захист лабораторних та курсових робіт;
– захист проюкту;
– захист випускної кваліфікаційної роботи;
– виступ на семінарі й конференції;
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– демонстраціѐ виконавських і творчих досѐгнень у творчих професіѐх
(виставка, академконцерт, хореографічна або театральна постановка).
Аналізуячи різні підходи до проблеми формуваннѐ презентаційних
умінь, можна виділити юдиний підхід, що висуваютьсѐ вченими: формуваннѐ
презентаційної компетентності в процесі професійної підготовки маю бути
спрѐмоване на формуваннѐ всіх її компонентів і враховувати особливості всіх
видів ціюї професійної діѐльності. Визнаннѐ необхідності розвитку
комунікативно-успішної особистості в професійній сфері обумовляю
спрѐмуваннѐ в процесі навчаннѐ в закладі вищої освіти на такі види роботи, у
ѐких презентаційні вміннѐ розвиваятьсѐ найбільш ефективно.
Мета статті полѐгаю у виѐвленні умов, що сприѐять формування
презентаційних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі
навчаннѐ в педагогічному університеті.
Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ були
використані такі методи: когнітивно-узагальняячі (теоретичний аналіз
вітчизнѐної та зарубіжної наукової літератури); вивченнѐ навчальнометодичної документації длѐ студентів-бакалаврів, прѐме й непрѐме
педагогічне спостереженнѐ, тестуваннѐ, аналіз існуячого програмного
забезпеченнѐ, узагальненнѐ педагогічного досвіду з проблеми дослідженнѐ.
Виклад основного матеріалу. Наше дослідженнѐ спрѐмоване на
виѐвленнѐ умов формуваннѐ презентаційних умінь у педагогічній діѐльності
вчителѐ музичного мистецтва. Слід відзначити, що музично-педагогічна
діѐльність вчителѐ визначаютьсѐ специфікоя музичної освіти, але, разом із
тим, підпорѐдкована загальним закономірностѐм теорії діѐльності. Специфіка
її в тому, що суб’юкт діѐльності вирішую педагогічні завданнѐ засобами
музичного мистецтва. Сьогодні, в умовах загального засиллѐ низькопробної
музичної продукції, постаю питаннѐ використаннѐ духовно-формуячого
потенціалу музики, ѐкий полѐгаю в ідейному змісті музичних творів. Разом із
тим, духовний потенціал будь-ѐкого виду мистецтва ю лише можливістя, ѐка
визначаютьсѐ ступенем активності сприйнѐттѐ й осмисленнѐ музики учнѐми,
при цьому реалізуютьсѐ він у певних, створених учителем умовах. Такоя
першорѐдноя
умовоя
музично-педагогічної
діѐльності
виступаю
цілеспрѐмована організаціѐ передачі та сприйнѐттѐ художньої інформації в
освітньому процесі, тобто комунікативна діѐльність, одніюя зі складових ѐкої
ю презентаційна (вербальна й інтерпретаційна) діѐльність.
Аналізуячи майбутня багатопланову професійну діѐльність учителѐ
музичного мистецтва, ми виділѐюмо такі завданнѐ, вирішеннѐ ѐких
залежить від сформованості презентаційної компетентності:
– тлумаченнѐ нотного тексту й розуміннѐ укладеного в ньому
художнього смислу, передача його змісту;
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– переконливість виконавської інтерпретації, що інтегрую задум
композитора, особистий творчий досвід, художні переваги виконавцѐ, а
також естетичні тенденції сучасної йому епохи;
– здійсненнѐ художнього аналізу музики, що інтерпретуютьсѐ;
– презентаціѐ доступної та захопливої інформації, що вимагаю
володіннѐ технічними засобами її обробки.
Музично-педагогічна діѐльність поюдную в собі аналітикомузикознавчу, музично-виконавську, дослідницьку роботу, засновану на
вмінні самостійно узагальнявати й систематизувати отримані знаннѐ з
метоя їх публічного представленнѐ, тобто презентації. Разом із тим у
зарубіжній літературі презентаційні вміннѐ розглѐдаятьсѐ ѐк інтегративні
вміннѐ, до складу ѐких входѐть комунікативні, організаторські,
проюктувальні, прогностичні та ін.
Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, Г. Н. Міхалевська, Г. С. Трофімова
розглѐдаять презентаційні вміннѐ в такому самому контексті, тобто
інтегруячі в собі комунікативні вміннѐ.
Беручи до уваги той факт, що значущоя характеристикоя комунікації
ю її багатовимірність, ми розглѐдаюмо презентаційні вміннѐ ѐк частину
комунікативного процесу.
Застосуваннѐ терміну «презентаційна компетентність» у педагогічних
дослідженнѐх уперше зустрічаютьсѐ в статтѐх і дисертаційній роботі
М. І. Малютової, ѐка співвідносить таку компетентність із наѐвністя
здібностей до плануваннѐ, формуляваннѐ, прогнозуваннѐ й моделяваннѐ
майбутньої діѐльності та її успішної публічної презентації на основі
використаннѐ засобів вербальної та невербальної комунікації.
Презентаційні вміннѐ вчена розглѐдаю в контексті комунікативної
діѐльності ѐк «уміннѐ соціальні, що вклячаять уміннѐ й бажаннѐ
ефективної комунікації» (Малетова, 2011).
Використаннѐ презентацій в освітньому процесі сприѐю:
– наочній демонстрації навчального матеріалу;
– ефективному засвоюння навчального матеріалу через активізація
пізнавальної діѐльності студентів та систематизація знань;
– підвищеннѐ інтересу до досліджуваної дисципліни;
– самовираженнѐ й задіѐннѐ почуттів і емоцій студентів;
– розвитку мисленнѐ (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ);
– розвитку вмінь здійснявати обробку інформації;
– формуваннѐ в студентів інформаційної культури;
– формуваннѐ навичок самоконтроля й самооцінки;
– набуттѐ досвіду використаннѐ інформаційних технологій у
індивідуальній і колективній навчально-пізнавальній діѐльності;
– проѐву й розвитку пошукової активності студентів.
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У педагогічній освіті термін «презентаціѐ» отримую свою смислове
наповненнѐ у двох контекстах:
– демонстраціѐ нового навчального матеріалу, що сприѐю розкриття
нової теми або нового ракурсу в її розглѐді;
– інструментарій, за допомогоя ѐкого така демонстраціѐ
розроблена.
Ураховуячи особливості професійної діѐльності вчителѐ музичного
мистецтва, до вищесказаного варто додати набуттѐ навичок публічного
виступу (представленнѐ вербального й музично-художнього тексту).
Відомо, що процес музичного навчаннѐ студентів у педагогічних
університетах передбачаю публічне виконаннѐ музичних творів, що формую
певний досвід сценічної поведінки. Однак, виступ студента на модульних
звітностѐх і виконаннѐ-презентаціѐ музичного твору в аудиторії перед
учнѐми в професійній діѐльності маять різні цільові, установчі та
процесуальні механізми. Під час виконаннѐ музичного твору на заліку або
модулі студент виступаю перед підготовленоя аудиторіюя викладачів, ѐка
маю уѐвленнѐ про ідеальне звучаннѐ твору. У цьому випадку завданнѐ
студента полѐгаю в тому, щоб, по-перше, відповідати слуховим очікуваннѐм
(грамотне виконаннѐ), по-друге, продемонструвати особисте сприйнѐттѐ та
ставленнѐ до інтерпретованого тексту. Таким чином, уміннѐ художньовиконавської презентації музичних творів у ЗВО зводѐтьсѐ до освоюннѐ
студентами способів аналітичної та виконавської роботи з нотним текстом
(тлумаченнѐ, відтвореннѐ смислових значень, слуховий контроль), що
забезпечую можливість втіленнѐ у виконавській діѐльності осмисленого
образного змісту музики. Особливості виконавської інтерпретації
музичного твору глибоко й ретельно досліджені в працѐх відомих
музикантів-виконавців
і
педагогів
Л. С. Ауера,
Г. М. Когана,
Н. П. Корихалової, Е. Я. Лібермана, Г. Г. Нейгауза та ін. Клячовим понѐттѐм
успішного виконаннѐ ю теза про інтеграція задуму композитора, художніх
уподобань виконавцѐ, а також естетичних тенденцій епохи. Уміннѐ
здійснявати художня інтерпретація музики в такому контексті вважаютьсѐ
найважливішим показником успішності формуваннѐ музичного мисленнѐ,
а також професійних умінь студента-музиканта.
При цьому, відзначаять Л. Н. Земерова, Б. Л. Кременштейн,
Е. Я. Ліберман, С. М. Майкапар, справжнім інтерпретатором, що створяю у
свідомості власну художня концепція твору, найчастіше ю викладач, а
студент виступаю в ѐкості виконавцѐ, ѐкий втіляю задум викладача.
У цілому, комплекс умінь, необхідних музикантам-виконавцѐм длѐ
здійсненнѐ художньої інтерпретації, вклячаю: вміннѐ знаходити семантичні
одиниці музичного тексту, вміннѐ осмислявати музичний зміст, вміннѐ
знаходити потрібні виконавські засоби, вміннѐ здійснявати контроль
виконавського процесу.
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Ситуаціѐ, в ѐку студент потраплѐю в практичній професійній діѐльності,
багато в чому відрізнѐютьсѐ, кажучи мовоя психології, підготовленістя до
сприйнѐттѐ адресата (реципіюнта). Кожне виконаннѐ на уроках музичного
мистецтва передбачаю певне завданнѐ: ознайомленнѐ, показ тематичного
матеріалу, аналіз драматургії або звуковиразних засобів, виѐвленнѐ
стильових або жанрових особливостей твору. Виходѐчи з цього, вважаюмо,
що форма презентації музичного тексту виступаю у варіативному багатстві:
цільне емоційно-насичене виконаннѐ (ознайомленнѐ з твором),
фрагментарне (у разі пошуку музичних аналогій, наприклад, жанрових),
виконаннѐ по нотах окремих мотивів або епізодів з низки творів із метоя
виѐвленнѐ музично-інтонаційної або звуко-виразної юдності).
Вербальна презентаціѐ певного матеріалу в шкільній практиці також
відрізнѐютьсѐ від відомих студентам форм презентацій: захист лабораторних і
курсових робіт, захист проюкту, захист випускної кваліфікаційної роботи,
виступ на семінарі й конференції. Крім змістовності, у практичній діѐльності
вчителѐ музичного мистецтва інформаціѐ повинна бути спрѐмована на
утриманнѐ уваги учнів, спонукувати до роздумів, переконувати й мотивувати.
У процесі навчального спілкуваннѐ, здебільшого на занѐттѐх гуманітарного
спрѐмуваннѐ, часто, зауважуять В. Герман і Н. Громова, виникаю ситуаціѐ, за
ѐкої актуалізуютьсѐ «наѐвне активне ставленнѐ до точки зору співрозмовника,
що виражене в її критичній оцінці» (Герман, Громова, 2009, с. 19). Так,
оволодіннѐ мистецтвом суперечки, запевняять автори, стаю одним з
актуальних завдань длѐ широкого кола фахівців, професійна діѐльність ѐких
пов’ѐзана з впливом на лядей через різноманітні види комунікацій (Герман,
Громова, 2009). У зв’ѐзку з цим пильної уваги вимагаю створеннѐ спеціальних
психолого-педагогічних умов формуваннѐ презентаційних умінь в освітньому
процесі, серед ѐких ми виділѐюмо організація групової самостійної роботи
студентів над проюктом на основі використаннѐ інтегрованого підходу.
Суттювоя ознакоя понѐттѐ «самостійна робота», ѐк відзначаю
С. Н. Позднѐк, виступаю самостійний, активний, пошуковий характер
пізнавальної та інших видів практичної, дослідницької, проюктної
діѐльності студентів, спрѐмованих на досѐгненнѐ особистісно та
професійно значущих цілей освітнього процесу (Позднѐк, 2010).
На думку І. С. Попової, понѐттѐ «самостійна робота студента» ю
клячовоя складовоя освітнього процесу, ѐка визначаю формуваннѐ
навичок, умінь і знань, прийомів пізнавальної діѐльності та забезпечую
інтерес до творчої роботи, а також представлѐю собоя особливу форму
навчаннѐ за завданнѐм викладача, виконаннѐ ѐкої вимагаю творчого
підходу й уміннѐ отримувати знаннѐ самостійно (Попова, 2009).
Спираячись на підходи Н. О. Хлупіної до визначеннѐ сутності понѐттѐ
«самостійна робота», ми виділили такі ознаки успішності її проведеннѐ:
– відсутність безпосередньої участі педагога;
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– проѐв учнѐми активності, особистого інтересу до проблеми, що
презентуютьсѐ в проюкті;
– змістовність інформації та логіка її викладу;
– доцільність
застосуваннѐ
мультимедійних
ресурсів
та
інформаційно-комунікаційних технологій за дотриманнѐ принципу
наочності й доцільності їх використаннѐ;
– наѐвність принципу міждисциплінарної інтеграції в процесі
презентації проюкту;
– змістовна грамотність і часова відповідність представленнѐ
слухової та візуальної інформації;
– створеннѐ проблемної ситуації або смислової інтриги: наѐвність
прикладів, що підтверджуять точку зору презентатора; висуваннѐ
аргументів тощо;
– плануваннѐ мовної поведінки презентатором;
– адекватне ставленнѐ до негативних і провокаційних питань,
баченнѐ в них інтересу слухачів до виступу (Хлупина, 2017).
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Беручи до
уваги перераховані вище вимоги до підготовки та проведеннѐ презентації
на уроках музичного мистецтва, ми дійшли висновку про необхідність
розвитку в учнів таких презентаційних умінь і навичок:
– пошук художньо-інформаційного, візуально-ілястративного й
музичного матеріалу на основі принципу інтеграції;
– систематизаціѐ й узагальненнѐ інформації;
– використаннѐ інформації відповідно до поставленої мети (текст,
виконаннѐ, візуальний рѐд);
– уміннѐ обґрунтовувати судженнѐ, давати визначеннѐ, наводити
докази й використовувати відповідні приклади длѐ ілястрації;
– застосуваннѐ необхідних вербальних і невербальних засобів длѐ
вираженнѐ згоди або незгоди;
– створеннѐ матеріалу длѐ усних презентацій із використаннѐм
мультимедійних технологій.
Усі ці вміннѐ складаять основу інформаційної культури учнів і
відіграять важливу роль у підготовці та проведенні презентацій. У ѐкості
одніюї з умов формуваннѐ презентаційних умінь у майбутнього вчителѐ
музичного мистецтва ми виділѐюмо організація групової самостійної роботи
студентів над проюктом на основі використаннѐ інтегрованого підходу.
Ураховуячи те, що основна маса публікацій присвѐчена методичним
рекомендаціѐм зі створеннѐ презентацій, ми вбачаюмо перспективи
розглѐду ціюї проблеми в дослідженні механізмів розкриттѐ студентом
змісту презентацій і методики їх доцільного застосуваннѐ в освітньому
процесі вищої школи.
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РЕЗЮМЕ
Чень Чень. Условиѐ формированиѐ презентационных умений в контексте
коммуникативной деѐтельности будущего учителѐ музыкального искусства.
В статье обоснована актуальность проблемы формированиѐ и развитиѐ у
будущих учителей музыкального искусства презентационных умений, ѐвлѐящихсѐ
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составлѐящей целостной системы коммуникативной деѐтельности, состоѐщей из
рѐда специфических умений и навыков. Проанализированы параметры отличий
презентационной деѐтельности, котораѐ проводитсѐ студентами в процессе
обучениѐ, от той, с которой сталкиваятсѐ студенты на практике. Выѐвлено условие
формированиѐ исследуемой дефиниции, а также определены педагогические задачи,
решение которых зависит от сформированности презентационной компетентности.
Ключевые слова: презентационные умениѐ, коммуникативнаѐ деѐтельность,
будущий учитель музыкального искусства, педагогическое условие.

SUMMARY
Chen Chen. Conditions for the formation of presentation skills in the context of
future musical art teacher’s communicative activity.
The article substantiates the urgency of the problem of formation and development of
future musical art teachers’ presentation skills, which are the component of a holistic system of
communication activity, consisting of a number of specific skills, in particular: search for
information, visual, illustrative and musical material based on the principle of integration;
systematization and synthesis of information; use of information in accordance with the stated
purpose (text, performance, visual series); ability to justify judgments, make definitions, present
evidence and use relevant examples to illustrate; use of the necessary verbal and non-verbal
means to express consent or disagreement; creation of material for oral presentations using
multimedia technologies. All these skills form the basis of the students’ information culture and
play an important role in the preparation and conducting presentations. One of the conditions for
the formation of presentation skills in the future musical art teacher is organization of group
student work on the project based on the use of an integrated approach. The parameters of the
differences between presentation activities performed by students in the learning process and
those encountered by students in practice are analyzed. The condition of formation of the studied
definition is revealed, as well as pedagogical tasks, the solution of which depends on the
formation of presentation competence.
Taking into account that most publications are devoted to methodological
recommendations for creating presentations, we see the prospects of considering this issue in
the study of the mechanisms of disclosure by the student of the content of presentations and
methods of their appropriate use in the educational process of higher school.
Key words: presentation skills, communication activity, future musical art teacher,
pedagogical condition.
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