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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННа ЗЕМЛІ  
аК ЗАСОБИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ  

В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 
У статті розглѐнуто практичний досвід інформатизації дисциплін природничого 

циклу в Малій академії наук України через застосуваннѐ геоінформаційних систем та 
дистанційного зондуваннѐ Землі. Інформатизаціѐ освіти розглѐдаютьсѐ через призму 
концепту Нової української школи. Визначено деѐкі підходи до розуміннѐ дефініцій 
«інформаційно-комунікаційні технології» та «інформатизаціѐ». Висвітлено можливості 
й особливості застосуваннѐ геоінформаційних систем та дистанційного зондуваннѐ 
Землі в науково-дослідницьких роботах учнів Малої академії наук України. Розглѐнуто 
процес вивченнѐ основ геоінформаційних систем та дистанційного зондуваннѐ Землі в 
Малій академії наук України, ѐке ґрунтуютьсѐ на формуванні в учнів геоінформаційної 
компетенції – уміннѐ та готовності шукати, створявати та аналізувати просторово 
прив’ѐзану інформація, міркувати та приймати рішеннѐ з оглѐду на просторово-
координовані дані та їх аналіз. Геоінформаційну компетентність розглѐнуто ѐк 
складову інформатичної компетентності. Перспективними напрѐмами подальших 
розвідок ю вдосконаленнѐ методики та обґрунтуваннѐ нових методів застосуваннѐ 
геоінформаційних систем і дистанційного зондуваннѐ Землі в навчальній та 
дослідницькій діѐльності учнів. 

Ключові слова: дисципліни природничого циклу, інформатизаціѐ, 
інформаційно-комунікаційні технології, геоінформаційні системи, дистанційне 
зондуваннѐ Землі, Мала академіѐ наук України, геоінформаційна компетентність, 
дослідницька діѐльність. 

 
Постановка проблеми. Нові цілі модернізації освіуньої галузі, через 

концепу Нової української школи, спрѐмовані на розвиуок національної 
сисуеми освіуи, що маю відповідауи викликам часу уа поуребам особисуосуі, 
ѐка здауна реалізувауи себе в інформаційному суспільсуві, ѐке посуійно 
зміняюуьсѐ. Сучасна філософіѐ освіуи поуребую принципово нових наукових 
досліджень, обґрунуованих уа послідовно запроваджених передових 
науково-педагогічних уехнологій, раціональних уа ефекуивних підходів до 
організації наукової уа інноваційної діѐльносуі у сфері освіуи, у уому числі 
через засуосуваннѐ інформаційно-комунікаційних уехнологій (ІКТ). 
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Аналіз актуальних досліджень Педагогічні аспекуи засуосуваннѐ ІКТ у 
навчанні досліджували уакі вчені: В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, 
Ю. Жидецький, Н. Морзе, С. Довгий, Д. Швець, Г. Дегуѐрьова, Л. Пюуухова уа 
ін. Викорисуаннѐ ГІС у шкільній освіуі України ю новоя уа  недосуауньо 
вивченоя педагогічноя проблемоя, ѐкоя акуивно займаяуьсѐ Л. Даценко, 
В. Осуроух (каруографічна компоненуа шкільної географічної освіуи в умовах 
інформауизації суспільсува, навчальна каруографіѐ в умовах інформауизації 
суспільсува, вивченнѐ основ геоінформаційних сисуем у профільних класах). 

Метоя статті ю висвіуленнѐ досвіду інформауизації дисциплін 
природничого циклу в Малій академії наук України через засуосуваннѐ 
геоінформаційних сисуем уа дисуанційного зондуваннѐ Землі.  

Методи дослідженнѐ: уеореуичний аналіз педагогічних концепцій 
формуваннѐ інформауичної уа геоінформаційної компеуенуносуі учнів 
Малої академії наук України; педагогічне спосуереженнѐ; моніуоринг 
науково-дослідницьких досѐгнень учнів Малої академії наук України через 
призму інформауизації дисциплін природничого циклу. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з концепуом «Нової української 
школи», наскрізне засуосуваннѐ інформаційно-комунікаційних уехнологій 
(ІКТ) в освіуньому процесі уа управлінні закладами освіуи і сисуемоя освіуи 
маю суауи інсуруменуом забезпеченнѐ успіху Нової школи. Запровадженнѐ 
ІКТ в освіуній галузі маю перейуи від одноразових проекуів у сисуемний 
процес, ѐкий охопляю всі види діѐльносуі *6+. Меуоя уа наслідком 
засуосуваннѐ ІКТ у навчальній діѐльносуі школи ю інформауизаціѐ освіуи. 

За визначеннѐм В. Бикова, «інформауизаціѐ освіуи – це сукупнісуь 
взаюмопов’ѐзаних, організаційно-правових, соціально-економічних, 
навчально-меуодичних, науково-уехнічних, виробничих уа управлінських 
процесів, спрѐмованих на задоволеннѐ інформаційних обчислявальних і 
уелекомунікаційних поуреб (інших поуреб, що пов’ѐзані із впровадженнѐм 
меуодів і засобів інформаційно-комунікауивних уехнологій) учасників 
навчально-виховного процесу, а уакож уих, хуо цим процесом управлѐю уа 
його забезпечую (у уому числі здійсняю його науково-меуодичний супровід 
і розвиуок)» *1, с. 31+. На думку І. Роберу *8, с. 115+, це процес забезпеченнѐ 
сфери освіуи меуодологіюя і пракуикоя розробки й опуимального 
викорисуаннѐ сучасних засобів ІКТ, оріюнуованих на реалізація психолого-
педагогічних цілей навчаннѐ уа вихованнѐ.  

Науковець Д. Швець акценуую увагу на залученні нових джерел 
інформації, засуосуванні нових засобів управліннѐ нея, зміні меуодики 
навчаннѐ на базі всебічного викорисуаннѐ комп’яуерної, комунікаційної уа 
мульуимедійної уехніки *9+.  

Длѐ позначеннѐ рівнѐ знань, умінь і навичок особисуосуі щодо робоуи з 
ІКТ викорисуовуяуь понѐууѐ «інформаційна компеуенунісуь». За 
Г. Дегуѐрьовоя, – це здаунісуь особисуосуі оріюнуувауисѐ в поуоці інформації; 
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уміннѐ працявауи з різними видами інформації; знаходиуи й відбирауи 
необхідний мауеріал, класифікувауи його, узагальнявауи, криуично до нього 
суавиуисѐ; на основі здобууих знань вирішувауи будь-ѐку інформаційну 
проблему, пов’ѐзану із професійноя діѐльнісуя *3+. Науковець Л. Пюуухова 
розглѐдаю уермін «інформауична компеуенунісуь» ѐк сисуемний обсѐг знань, 
умінь і навичок набуууѐ, переувореннѐ, передаваннѐ й викорисуаннѐ 
інформації в різних галузѐх лядської діѐльносуі длѐ ѐкісного виконаннѐ 
професійних функцій *7, с. 3]. 

Інформаційна компеуенціѐ, за В. Бондарем, належиуь до основних груп 
компеуенцій і ѐвлѐю собоя оволодіннѐ інформаційними уехнологіѐми, 
уміннѐми здобувауи, криуично осмислявауи й викорисуовувауи різноманіуну 
інформація *2, с. 187+. Інформаційна компеуенунісуь, на нашу думку, – це 
компонену загальної кульуури, ѐкісний показник володіннѐ ІКТ учнем. 

Оуже, інформауизаціѐ уа впровадженнѐ ІКТ в усі сфери суспільсува 
сприѐли поѐві нових дефініцій у педагогіці. Аналіз розвиуку нових 
інформауичних понѐуь сприѐю розширення їх розуміннѐ і грамоуному 
засуосування працівниками освіуи.  

Мала академіѐ наук України (МАН України) здійсняю інформауизація 
дисциплін природничого циклу, у уому числі через засуосуваннѐ 
геоінформаційних сисуем (ГІС) уа дисуанційного зондуваннѐ Землі (ДЗЗ) у  
відділенні наук про Земля. Концепууально інформауизаціѐ природничих 
дисциплін відбуваюуьсѐ за декількома векуорами: засуосуваннѐ ІТ у дослід-
ницькій діѐльносуі учнів; здійсненнѐ проекуної діѐльносуі із засуосуваннѐм ІТ; 
посуійне підвищеннѐ кваліфікації керівників секцій уа відділень Малої 
академії наук України в напрѐмі опануваннѐ сучасних ІТ; співпрацѐ з 
українськими уа міжнародними організаціѐми із засуосуваннѐ ІТ в освіуі. 

У природничих дисциплінах Малої академії наук України відбуваюуьсѐ 
унікальна длѐ нашої держави  інформауизаціѐ освіуи, ѐка виражаюуьсѐ в 
засуосуванні ГІС уа ДЗЗ у дослідницькій діѐльносуі учнів. ДЗЗ – це сукупнісуь 
меуодів одержаннѐ інформації про аумосферу, земну поверхня і 
приповерхневі шари суходолу уа водної оболонки планеуи, викорисуовуячи 
мауеріали зйомок із космічних уа авіаційних апарауів у різних діапазонах 
спекурів елекуромагніуних коливань відбиуого уа власного випроміняваннѐ. 
Цей напрѐм в англомовній ліуерауурі одержав назву «remote sensing», уобуо 
вивченнѐ предмеуів і ѐвищ на відсуані *4, с. 8+. Тенденції міжнародного 
розвиуку ДЗЗ в осуанні роки свідчауь, що найперспекуивнішими напрѐмами у 
близькому майбууньому будууь масове викорисуаннѐ комплексу 
мульуиспекуральних знімків високої просуорової уа спекуральної здауносуі в 
різних діапазонах уа їх уемауичної комп’яуерної інуеграції на основі 
принципів синергеуичної обробки зображень. Щоб не залишиуисѐ на узбіччі 
науково-уехнічного посуупу, слід продовжиуи дослідженнѐ саме в 
зазначеному напрѐмі *5, с. 15–16]. 
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ГІС уа ДЗЗ даяуь можливісуь накопичувауи й аналізувауи просуорову 
інформація, операуивно знаходиуи поурібні відомосуі уа відображауи їх у 
зручному длѐ викорисуаннѐ виглѐді. Просуорова інформаціѐ – це уе, з чим 
лядина суикаюуьсѐ пракуично кожен день незалежно від сфери своюї 
діѐльносуі. Це може бууи схема меуро або план будівлі, уопографічна каруа 
або схема взаюмозв’ѐзків між офісами компанії, аулас авуомобільних доріг 
або конуурна каруа уощо. Засуосуваннѐ ГІС уа ДЗЗ дозволѐяуь збільшиуи 
швидкісуь уа ѐкісуь робоуи з просуоровя інформаціюя в порівнѐнні з 
урадиційними меуодами каруографуваннѐ.  

У 2017 році учні Малої академії наук України вперше взѐли учасуь у 
науково-освіуній програмі американського Національного управліннѐ з 
аеронавуики й дослідженнѐ космічного просуору (NASA) «Sally Ride EarthKAM 
(Earth Knowledge Acquired by Middle school students)». Меуа учасуі учнів у 
проекуі полѐгала у знайомсуві з процесом оновленнѐ просуорової інформації 
карау, через знімки земної поверхні з космосу. Викорисуовувалисѐ акууальні 
знімки земної поверхні за певними координауами, зроблені камероя, що 
розуашована на боруу Міжнародної космічної суанції NASA (Рис. 1). Досууп до 
апарауури Міжнародної космічної суанції NASA відкриваюуьсѐ впродовж 
кількох короуких місій на рік.  

 

 
 

Рис. 1. Космознімок ріки Арізона зроблений з Міжнародної космічної 
суанції NASA. Авуор: Алексик Науаліѐ, ученицѐ секції «ГІС у географії» 

 

Роль ГІС у дослідницькій діѐльносуі суаршокласників маю урансдис-
циплінарний, просуорово-координаційний уа аналіуичний харакуер. Транс-
дисциплінарний – оскільки за допомогоя ІТ оперую просуорово-прив’ѐзаноя 
інформаціюя (географічноя, екологічноя, біологічноя, ісуоричноя уа іншоя). 
Просуорово-координаційний,  будь-ѐка географічна інформаціѐ місуиуь 
відомосуі про просуорове положеннѐ, будь-уо прив’ѐзка до географічних або 
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інших координау, або посиланнѐ на адресу, пошуовий індекс, виборчий округ 
або округ перепису населеннѐ, іденуифікауор земельної або лісової ділѐнки, 
назва дороги уощо. Аналіуичний харакуер полѐгаю в оуриманні відповіді на 
просуі запиуаннѐ (Хуо власник даної земельної ділѐнки? На ѐкій відсуані один 
від одного розуашовані ці об’юкуи? Де розуашована дана промзона?) і більш 
складні, ѐкі поуребуяуь додаукового аналізу, запиуи (Де ю місцѐ длѐ 
будівницува нового будинку? Який основний уип ґрунуів під ѐлиновими 
лісами? Як вплине на рух уранспоруу будівницуво нової дороги?). За 
допомогоя ГІС можна виѐвлѐуи й задавауи шаблони длѐ пошуку, визначауи 
резульуауи сценаріїв за уипом «що буде, ѐкщо …». 

Оуже, ГІС у дослідницькій діѐльносуі суаршокласників –  це 
засуосуваннѐ інуегрованої сукупносуі апарауних, програмних уа 
інформаційних засобів, що оперуяуь просуорово-координованоя 
інформаціюя в інуелекууально-уворчій діѐльносуі суаршокласника у процесі 
виконаннѐ дослідницьких завдань з меуоя пошуку відповідей на невідоме, 
оуриманнѐ нових знань про об’юкуи і процеси уа поглибленнѐ вже 
накопичених знань із предмеуа. 

ГІС у дослідницькій діѐльносуі ґрунууюуьсѐ на формуванні в учнів 
геоінформаційної компеуенуносуі, ѐка ю складовоя інформауичної 
компеуенуносуі. Це понѐууѐ багауогранне, оскільки місуиуь комплекс 
компеуенцій, ѐкі повинні формувауисѐ в учнѐ. На нашу думку, найбільш 
опуимальним визначеннѐм уерміну геоінформаційної компеуенуносуі  ю  
проѐвлені на пракуиці прагненнѐ і вміннѐ викорисуовувауи інформація про 
географічне розуашуваннѐ об’юкуу на земній поверхні, суворявауи і 
працявауи з географічноя базоя даних уа  інуерпреуувауи її у каруографічний 
формау, що дозволиуь приймауи ефекуивні рішеннѐ у відповідній галузі 
діѐльносуі. Розвиуок ціюї компеуенуносуі сприѐю: ефекуивній інуеграції учнів у 
суспільсуво ѐк своюї країни зокрема, уак і нашої планеуи загалом, визначеннѐ 
своюї географічної позиції щодо певних просуорових об’юкуів. 
Геоінформаційна компеуенунісуь дозволѐю розвивауи уакі риси в учнів, ѐк 
уміннѐ уа гоуовнісуь шукауи просуорово прив’ѐзану інформація, вивчауи, 
думауи, діѐуи з оглѐду на просуорово-координовані дані уа їх аналіз. 

Як приклад розглѐнемо формуваннѐ геоінформаційної 
компеуенуносуі учнів через дослідницьку діѐльнісуь у секції «ГІС у 
географії» Малої академії наук України.  Наприклад, розглѐнемо наукову 
робоуу учениці 10-го класу Русанівського ліцея, присвѐчену вивчення 
сміууювих полігонів місуа Киюва за  допомогоя сувореннѐ спеціалізованої 
ГІС. Длѐ наповненнѐ ГІС засуосовувалисѐ ури основні джерела даних про 
суихійні сміууюзвалища: обробка даних ЗМІ за уемоя нелегальних сміууювих 
полігонів уа їх ліквідація, заѐвки на каруі Мінісуерсува екології уа 
природних ресурсів України уа на основі аналізу зображень Google Earth. 
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За меуодикоя сувореннѐ ГІС суворено каруу існуячих офіційних уа 
деѐких суихійних сміууюзвалищ Киюва. Ученицѐ суворила шар елекуронної 
каруи, на ѐкій просуавлено інформаційні уочки офіційних уа деѐких 
суихійних сміууюзвалищ, уакож обмежені площі офіційних полігонів уа 
позначено завод «Енергіѐ». Длѐ ГІС-проекуу в ѐкосуі уопографічної основи 
була засуосована одна з базових кару, ѐкі надаяуьсѐ длѐ вільного 
корисууваннѐ в середовищі ArcMap програмного комплексу ArcGIS. 

 
 
Рис. 2. Каруа несанкціонованих сміууюзвалищ місуа Киюва 
Авуор: Фарафонова Євгеніѐ Володимирівна, ученицѐ 10 класу 

Русанівського ліцея, Дніпровського району, м. Киюва 
 
Длѐ каруографуваннѐ несанкціонованих звалищ база даних ГІС була  

наповнена насуупними розділами: джерело інформації про звалище, 
переважаячий уип сміууѐ, суауус (ліквідоване чи акуивне), зображеннѐ уа 
коменуар про особливосуі звалища, наприклад, про наѐвнісуь небезпечних 
відходів уа ін. 

 Суворені мапи дозволѐяуь кожному жиуеля місуа Киюва, а уакож 
відповідним органам влади визначиуи місцезнаходженнѐ суихійних і 
офіційних полігонів місуа Киюва длѐ їх подальшого моніуорингу. 
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Рис. 3. Каруа несанкціонованих сміууюзвалищ місуа Киюва 
Авуор: Фарафонова Євгеніѐ Володимирівна, ученицѐ 10 класу 

Русанівського ліцея, Дніпровського району, м. Киюва 
 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Засуосуваннѐ ГІС у дослідницькій діѐльносуі позиуивно впливаю на 
підвищеннѐ уворчої акуивносуі суаршокласників. Учень відходиуь від 
позиції об’юкуа навчаннѐ, оуримувача гоуової навчальної інформації, суаю 
акуивним суб’юкуом навчаннѐ, може самосуійно здобувауи необхідну 
інформація і просуорово її прив’ѐзувауи уа аналізувауи. Водночас, за всіх 
позиуивних аспекуів поурібно відзначиуи, що нині меуодика викорисуаннѐ 
ГІС у дослідницькій діѐльносуі учнів суаршої школи перебуваю на суадії 
розробленнѐ й удосконаленнѐ. 
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РЕЗЯМЕ 

Бабийчук Светлана. Геоинформационные сисуемы и дисуанционное 
зондирование Земли как средсува информауизации дисциплин есуесувеннонаучного 
цикла в Малой академии наук Украины. 

В статье рассмотрен практический опыт информатизации дисциплин 
естественнонаучного цикла в Малой академии наук Украины с применением 
геоинформационных систем и дистанционного зондированиѐ Земли. 
Информатизациѐ образованиѐ рассматриваетсѐ через призму концепта Новой 
украинской школы. Определены некоторые подходы к понимания дефиниций 
«информационно-коммуникационные технологии» и «информатизациѐ». 
Рассмотрены возможности и особенности применениѐ геоинформационных систем 
и дистанционного зондированиѐ Земли в научно-исследовательских работах 
учащихсѐ Малой академии наук Украины. Приведены краткие примеры процесса 
изучениѐ основ геоинформационных систем и дистанционного зондированиѐ Земли в 
Малой академии наук Украины, которое основываетсѐ на формировании у учащихсѐ 
геоинформационной компетенции – умение и готовность искать, создавать и 
анализировать пространственнуя информация, рассуждать и принимать решениѐ 
с учетом пространственно-координированных данных и их анализа. 
Геоинформационнаѐ компетентность рассмотрена как составлѐящаѐ 
информатической компетентности. Перспективными направлениѐми дальнейших 
исследований ѐвлѐетсѐ совершенствование методики и обоснование новых методов 
применениѐ геоинформационных систем и дистанционного зондированиѐ Земли в 
учебной и исследовательской деѐтельности учащихсѐ. 

Ключевые слова: дисциплины естественнонаучного цикла, информатизациѐ, 
информационно-коммуникационные технологии, геоинформационные системы, 
дистанционное зондирование Земли, Малаѐ академиѐ наук Украины, 
геоинформацина компетентность, исследовательскаѐ деѐтельность. 
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SUMMARY 
Babiichuk Svitlana. Geoinformation systems and remote sensing as the means for 

informatization of the natural science disciplines of the Minor Academy of Sciences of Ukraine. 
In the article the practical experience of informatization of the natural science disciplines 

of the Minor Academy of Sciences of Ukraine with means of geographic information system and 
remote sensing is being considered. Informatization of education is considered through the prism 
of the concept of the New Ukrainian School. The modernization of the educational sector, which 
is laid in the ground of the New Ukrainian School concept, should adapt students to the 
conditions of changing and improving of the information society. 

Some approaches to understanding the definitions “information and communication 
technology” and “informatization” have been defined. The specifics of application of 
geoinformation systems and remote sensing into the studies of students of the Minor 
Academy of Sciences of Ukraine have been considered. 

The process of learning and using  geoinformation systems and remote sensing at the 
Minor Academy of Sciences of Ukraine is considered, which is based on the formation of 
geoinformational competence of students. Geoinformation competence was considered as 
the abilities and readiness to look for, create and analyze spatially information, to think and 
make decisions, which are based on spatially coordinated data and their analysis. 
Geoinformation competence is considered as a component of information competence.  

Application of geoinformation systems and remote sensing in students research 
activities are positively influencing the increase of creative activity of senior pupils. Students 
depart from the position of the passive object of learning and become active ones. Students 
can independently get the necessary information, spatially tie and analyze it. 

Perspective directions of the further research are the improvement of the 
methodology and justification of new methods for the use of geoinformation systems and 
remote sensing in the education and research activities of students. 

Key words: natural science disciplines, informatization, information and 
communication technology, geographic information system, remote sensing, Minor Academy 
of Sciences of Ukraine, geographic information competence, research activity.  
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PECULIARITIES OF FORMING OF LEADERSHIP POSITIONS OF SOCIAL WORKER 
 
The article reveals an important integrated characteristic of the personality of a modern 

specialist in social work as the presence of a developed leadership position, that is, an integrated, 
relatively stable, dynamic personal education that characterizes a certain system of human 
relationships to people and to oneself in the complexity of social relations. The specifics of the 
formation of a leadership position in social workers are highlighted, the acquisition of a 
humanistic culture is envisaged: a set of universal human ideas, professional value orientations, 
personal qualities, humanistic pedagogical technologies that promote successful self-realization 
in harmony with the universal culture, the acquisition of professional and social stability. 

Leadership is an integral characteristic of a specialist, it affects significantly the 
quality of social work and even the level of skills of employees. The main property of 
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leadership is the ability of the future social worker to make independent decisions, because 
he must be a social leader and combine in the professional activities the performance of 
functions as a leader, manager and administrator. However, in the process of traditional 
professional training of the future social workers, the leadership aspect is not allocated and, 
accordingly, is not perceived by students as an essential component of professional activity 

On the example of the study of leadership qualities among the students of the specialty 
“Social Work” in higher education institutions of the city of Chernivtsi, the necessity of forming 
and becoming a leader in the future specialists in the educational process is proved. 

The empirical study included 124 students from two high schools in the Chernivtsi city 
(Ukraine). We used the following psychological methods: a test of self-actualization (SB) from 
Shostrom (E. J. Aleshina, L. Gozman, E. M. Dubovska, M. V. Kroz, 1987); Multifactor 
Leadership Questionnaire (MLQ Form 5X-Short) (B. J. Avolio, B. M. Bass, 1999); Diagnostic 
methods of leadership (Ye. Zharikov, Ye. Krushelnytskyi, N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, 
G. M. Manuilov, 2002); method of “Assessment of communication and organizational skills 
dispositions – KOD” (O. M. Kokun, I. O. Pishko, N. S. Lozinska, O. V. Kopanytsia, 
M. V. Herasymenko, V. V. Tkachenko, 2012); self study method of personality traits of 
T. Dembo, S. Rubinstein, technique “Leadership Effectiveness” (R. S. Nemov, 2001). 

In the process of studying the level of the formation of the leadership position of the 
university students, the motivational-value, cognitive-behavioral and personality-reflexive 
criteria, which are closely interrelated and interdependent, are analyzed. 

The results of our study showed that only 5 % of the university students surveyed had 
a high level of leadership among the future specialists in social work. The uncertainty in the 
answers were revealed, which testify to the existing problems in the quality and effectiveness 
of training specialists in the social sphere at the university, which require additional research 
and taking measures to address them. 

Key words: specialist in social work, leadership position, leader, system of relations, 
social relations, professional-value orientations. 

 

Introduction. Modern society characterizes the high level of variability 
and depth of social transformations, which is reflected in the change of social 
goals and values. Today, there is a growing demand for a talented person, a 
highly qualified worker, an unconventional thinker that thinks outside the box, 
has a strong will, high working capacity, personal skills and skills related to 
effective communications, organizing activities, creating a team and working in 
it, the art of negotiating, etc. 

Modern social transformations which are related to the reform of 
Ukrainian society actualize the need for leadership as a new management 
paradigm in the social sphere, leading to increased public demand for 
specialists in social work – leaders [1]. 

The problem of educating a new personnel for the social sphere and 
science is conditioned by the appearance of new requirements for the 
personality of the future specialist both from the labor market and from the 
educational institutions. 

An important integrated characteristic of the personality of a competitive 
modern specialist in social work is the existence of an established leadership 
position, that is, an integrated, relatively stable, dynamic personal education 
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that characterizes a certain system of human relations to people and to oneself 
in the complexity of social relations. Outwardly, it manifests itself in leadership 
behavior and activity. The internal leadership position is conditioned by the 
system of attitudes, goals and values and reflects the nature of the needs, 
motives and beliefs of the individual. 

Solving the problems of training of competitive specialists requires the 
search for new forms, non-traditional approaches to the organization of 
educational and upbringing activities of students in higher education 
institutions, the identification of effective mechanisms for the formation and 
development of the leadership position of future social workers. 

Therefore, improvement of the education system should be directed not 
only at personal development of students, but also at formation of the leader’s 
position of the future specialist, upbringing of an independent person, 
responsible for his/her actions and deeds, ready for new unexpected steps, 
capable of self-education, self-improvement, self-realization, self-economic 
independence and achievement of life success. 

Analysis of relevant research. At the present stage of Ukraine’s social 
development the leadership takes content as a factor of stability, integration of 
interests of various groups of the population, because leaders, shaping the 
strategy and determining the ways of its implementation, are initiators of 
transformations and key figures for the successful development of society in 
general and social work in particular. The emergence of democratic leadership 
will contribute to the stable and progressive development of our state. It is 
impossible to perform effectively the functions of planning, motivation, 
organization and control, if there is no effective leadership and leaders capable 
of encouraging other employees, positively influence and lead them, thereby 
achieving positive end results. 

A leader is a person, capable of influencing the actions of one person or 
group of people in order to achieve the goal. There are two types of leaders: 
active and intelligent. By the definition of Y. Adyzes, the active type of the 
leader influences the group with the help of the strength of his personality. 
Intellectual leader type, on the contrary, influences the group with the help of 
his knowledge and ideas [2].  

The problem of the effectiveness of forming the leadership position 
among specialists in the social sphere is related to the scientific and practical 
tasks facing the higher school and is conditioned by a combination of objective 
and subjective factors that will determine the dynamics of the personality 
development in society. In particular, the creation of a leadership position is 
preceded by the creation and observance of such organizational conditions: the 
formation of a leadership position on the basis of a person-centered approach, 
taking into account the specifics and developing the motivation of leadership 
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among future social workers, providing opportunities for the manifestation of 
leadership behavior, improving their professional competence [3]. 

Updating the content of education on the basis of humanization and the 
democratization of its content led to “a new understanding of activity, personality 
and creativity, has a deep worldview. After all, in the process of getting education, 
young people acquire material and spiritual cultural values, form responsible 
attitude to the preservation and enrichment of historical, scientific and cultural 
values, and this is impossible without employing a leadership position in the field 
of social work, determines the requirements for the personality of the future 
specialists about the presence in them leadership qualities in the cognitive, 
intellectual, communicative, motivational spheres, the development of skills not 
only to use information, but also to acquire oneself and apply it in complex and 
crisis situations, be able to set tasks and find ways to solve them” [4]. 

According to the specifics of the profession, a social worker must be a 
social leader and combine in his professional activities the performance of 
functions as a leader and manager. However, in the process of traditional 
professional training of the future social workers, the leadership aspect is not 
allocated and, accordingly, is not perceived by students as an essential 
component of professional activity. As a result, future specialists do not have a 
full understanding of the meaning, the role and structure of leadership in 
teams, the specifics of leadership and management. It should also be added 
that even partial theoretical knowledge about these features is not actualized 
in practical activities and, accordingly, is not fixed in leadership skills. And this is 
under the circumstances that modern society defines clear guidelines for the 
professional competence of a specialist in social work, which provides for the 
quality and timeliness of the tasks in planning, organization of search and 
selection of accommodation, adaptation, evaluation, incentives, movement, 
personnel development. Therefore, the requirements for them should be 
formed in such a way that they correspond to the totality of the employee’s 
competencies, which must be reflected in the professional program, 
psychogram, competency maps, qualification card, etc [5].  

According to Zh. Blondel, “leadership is as old as humanity, it is universal 
and inevitable. It exists everywhere: in large and small organizations, in 
business and in religion, in trade unions and in charitable organizations, in 
companies and universities. Leadership by their intentions and goals is the 
hallmark of the number one of any organization” [6]. In addition, an 
indispensable condition for leadership is emotional intelligence [1]. A person 
who does not have it can have first-class training, a keen mind and constantly 
generate new ideas, but he/she still will not become a leader. The components 
of emotional intelligence are self-awareness, self-control, motivation, empathy 
and social skills. To have these qualities means to understand one’s own and 
others’ emotional state, and lead people to achieve common goals. 
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Leadership qualities, stresses M. Kipnis, are “relatively stable and 
interconnected formations of personal characteristics that ensure the patterns 
of leadership in various group and organizational situations ... and encompass 
character, temperament, motivation, intelligence, ability, knowledge and 
personal experience” [7].  

D. Kraims defines leadership qualities as internal traits or abilities that 
allow the leader to act effectively, while contributing to the development of 
the organization [8]. In addition, it is worth working on the development of 
one’s own personal readiness for self-development, manifestations of 
inclinations and abilities that provide balanced and harmonious development 
of various aspects of a person with the application of adequate efforts to 
expand personal potential [9]. 

So, the features of the formation of the leadership position, the 
development of leadership qualities as a variety of socio-psychological 
properties of the personality of the future specialist in social work, reflecting 
the attitude towards people and society as a whole and are in public behavior 
and actions, are becoming increasingly relevant in modern psycho-pedagogical 
science, in particular in the theory and practice of social work.  

The urgency of this problem is due to the need to eliminate the 
contradictions were found in the theory and practice of higher education, 
namely: between the needs of society in specialists with a strong leadership 
position, characterizing a certain system of human relations to people and to 
oneself in the complexity of social relations and existing the position of the 
formation of leadership qualities of future social workers; between the 
objective requirement of forming the leader's position of the student as the 
basis for his/her self-development and self-realization and the lack of scientific 
and methodological support for this process in higher education; between the 
powerful potential for forming the leadership position of future specialists in 
social work and its limited use in modern higher education institutions.  

The aim of the article is analysis of the results of the ascertaining study 
to determine the leadership position of the future specialists in social work in 
the teaching and educational process of Bukovynian State Financial and 
Economic University and Yurii Fedkovych Chernivtsi National University  

The study object is the phenomenon of leadership. 
The study subject is leadership positions of the social worker as a need 

of the time. 
Leadership is an essential characteristic of a specialist that significantly 

affects the quality of social work and even at the level of skills. The main 
feature of leadership is the ability of the future social worker for independent 
decision-making, because only the leader can take responsibility for decisions, 
for the results of their implementation. 
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To the criteria for the effectiveness of the manager D. Osborn and T. 
Gebler refer such things as: the ability to stimulate actions, belong to the 
community, be competitive, focus on the mission of the organization, focus on 
the client, be enterprising, prudent, market oriented, decentralized [10]. 
Leadership is also one of the main factors in increasing the effectiveness of 
managing social work. The best leaders are those that provide intellectual 
leadership, which involves the ability to analyze the suggestions and ideas of 
others, those that not only have the knowledge, but also can share them. 

Materials and methods of research. The empirical study included 
124 students from two high schools in the Chernivtsi city (Ukraine). We used the 
following psychological methods: a test of self-actualization (SB) from 
Shostrom [11]; Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ Form 5X-Short) [12]; 
Diagnostic methods of leadership [13]; method of “Assessment of communication 
and organizational skills dispositions – KOD” [14]; self study method of personality 
traits Т. Дембо, С. Рубиншуейна, technique “Leadership Effectiveness” *15+. 

Methods of empirical processing and interpretation of data: Quantitative 
and qualitative analysis (descriptive statistics, correlation and factor analysis). 
The empirical results were processed using a statistical software package SPSS 
21,0 for Windows.  

Results and discussions. In the process of studying the level of the 
formation of the leadership position of the university students, the 
motivational-value, cognitive-behavioral and personality-reflexive criteria, 
which are closely interrelated and interdependent, are analyzed. High, medium 
(sufficient) and low levels of formation were revealed. 

The high level of leadership us an indicator of the strong leadership abilities 
of the future specialist in social work, the presence of such characteristic features 
as: strong willpower, self-criticism, reliability, independence, initiative, dedication, 
easy adaptation to any conditions. It is an authoritative person who always takes 
an active life position, is able to build relations of domination and subordination, 
influence and imitation, is able not only to exploit skillfully and use the latest 
technologies, but also to initiate and manage changes in the sphere of social work. 
The students’ orientation presupposes active, productive life, cognition of the 
surrounding world and self-development, self-improvement and self-realization 
when achieving the set group goals. The future specialists possess profound and 
exhaustive psychological, sociological, pedagogical, legal and other knowledge 
about leadership, have professional competence in the field of social work, have 
formed sufficient cognitive, intellectual, communicative, organizational and 
reflexive skills. They are characterized by talent, skill, perseverance in achieving 
their goals, ambitiousness, diligence, efficiency, initiative, responsibility, dedica-
tion, empathy, determination, non-standard thinking, creativity, risk appetite.  

The average or sufficient level of leadership among future specialists in 
social work involves perceiving oneself as a leader, understanding the essence of 
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leadership position, its role and significance for the future practical activity, but 
there is a lack of stable positive motivation for its formation. Students are 
characterized by the average level of leadership abilities, uncertainty about their 
own priorities and long-term goals, sufficient resistance to new conditions, self-
criticism, but not always, insufficient knowledge, partial independence, reliability, 
but not in critical situations. They have the potential to become a leader, but this 
is not always achieved, because they are not confident in their own abilities. 

The low level of leadership among the future specialists in social work 
indicates a weak manifestation of leadership abilities and characterizes a passive 
or negative attitude towards the formation of a leadership position. Students are 
characterized by weak willpower, poor adaptation to new conditions, lack of 
interest in manifestation of the phenomenon of leadership, low level of self-
criticism, quick abandonment of the goal, if there are barriers to it, lack of desire 
for self-expression, predominance of motivation to avoid failures. Such students 
formed fuzzy, superficial ideas about certain aspects of the formation of 
leadership positions. Cognitive, intellectual, communicative, organizational and 
reflexive skills in them are almost not formed. According to the manifestations of 
ambition, diligence, efficiency, initiative, perseverance, zeal, purposefulness, 
determination, signs of non-standard thinking, creativity, they find them only in 
isolated cases, and risk appetite, reflexive skills, independence are almost absent. 

The study of the motivation-value criterion allowed to study (using the 
methods of questioning, the method of expert assessments, the methods of 
E. Shostrom [16], self-assessment of leadership [13]) the attitude of the future 
specialists in social work to the formation and establishment of a leadership 
position, their value attitude to collective interests in the professional sphere, 
the ability to understand the moral content of the profession of a social 
worker-leader, the essence of moral inconsistencies in various professional 
situations in social work, predicting the results of their actions, and also 
motivation to achieve success in the future professional leaders. 

The indicators of the motivation-value criterion are given in Table 1. 
Thus, the results of the analysis of the motivation-value criterion have 

shown that the state of formation of the leadership position of students does 
not meet the requirements. 

When studying the cognitive-behavioral criterion for the formation of the 
leadership position of the future specialists in social work, indicators were 
obtained on the level of knowledge, understanding and analysis of the factors 
that determine its formation in the conditions of the educational process of the 
university, the development of the necessary groups of skills (cognitive, 
communicative and organizational), the ability to motivate and persuade, focus 
on successful activities, the ability to implement in the behavior of the strategy 
and tactics of ethical adequate communication [17].  
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Table 1 
The indicators of the motivation-value criterion (%) 

The attitude of the future specialists in social work 
to the formation and development of a leadership 
position 

Positive-
active 

Positive -
passive 

Active or 
passive 

33,52 56, 15 10,33 

Valuable attitude to collective interests in the 
professional sphere of the individual 

59,76 36,98 3,26 

Value attitude to the collective interests in the 
professional sphere of the leader’s personality 

23,76 57,10 19,36 

The level of ability to understand the moral 
content of the profession of the social worker-
leader in success 

Sufficiently 
formed 

Insufficien
tly formed 

Almost 
absent 

in the activities of a personality 71,61 28,39 0 

in the activities of a leader 17,23 80,10 2,67 

The level of ability to understand the essence of 
moral inconsistencies in various professional 
situations in social work, predicting the results of 
their actions 

Sufficiently 
formed 

Insufficien
tly formed 

Almost 
absent 

Scale “Orientation in time” 8,23 51,34 40,43 

Scale of Values 3,24 56,23 40,53 

Scale “Attitude to human nature” 19,08 60,36 20,56 

Assessment of the ability to understand the 
essence of moral inconsistencies in professional 
situations, predicting the results of their actions 

A positive 
assessment 

A negative 
assessment 

Scale “Purposefulness”  65.43 34,57 

Scale “Strategic thinking” 34,51 65,49 

Level of motivation formation to achieve success in 
future professional leaders 

High Medium Low 

in the activities of a personality 58,53 40,67 0,80 

in the activities of a leader 18,38 71,14 10,48 

 
The study was conducted using methods: questionnaires, the method of 

peer reviews, a multifactorial questionnaire of leadership (B. Bass, 
B. Аvolio) [12], method of Shostrom [16], method KОD *14], methods of 
leadership and self-esteem “Efficiency Leadership” [13]. Indicators of cognitive-
behavioral criteria are provided in Table 2. 

Thus, the analysis of the results of the study of the cognitive-behavioral 
criterion on certain indicators on the formation of the leadership position of 
the university students showed that the majority of the future specialists in 
social work have not reached a sufficient level. 
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Table 2  
Indicators of the cognitive-behavioral criterion of the formation of the 

leadership position of future specialists in social work (%) 
 High Medium Low 

Level of awareness on the formation and 
development of leadership positions among the 
future specialists 

5,5 18, 15 17,33 

Level of knowledge on professional activity 45,16 46,98 7,86 

Ability to understand and analyze the factors that 
determine the process of forming the leadership 
position of the future specialist in conditions of the 
university 

Sufficiently 
formed 

Insufficiently 
formed 

Almost 
absent 

Influence 43,64 50,72 5,64 

Inspiration 52,14 43,00 4,86 

Intellectual stimulation 30,46 58,22 11,32 

Individual approach 31,29 59,02 9,69 

Motivation 35,06 53,23 11,71 

Management 50,8 47,88 1,32 

Level of formation of cognitive skills Sufficiently 
formed 

Insufficiently 
formed 

Almost 
absent 

10,23 53,34 36,43 

Level of formation of comunicative skills 43,24 31,23 25,53 

Level of formation of organizational skills 29,08 32,36 38,56 

Evaluation of the ability to guide the methods of 
forming the leadership position of the future 
specialists in social work for successful professional 
activity 

A positive 
assessment 

A negative assessment 

81,25 18,75 

The level of ability to direct methods of forming 
the leadership position of the future specialists in 
social work for successful professional activity 

Sufficiently 
formed 

Insufficiently 
formed 

Almost 
absent 

62,19 37,81 0 

The level of ability to convince others, an 
understanding of their intentions and causes of 
actions on the scale of implementation the ability 
to influence subordinates 

Sufficiently 
formed 

Insufficiently 
formed 

Almost 
absent 

12,38 61,14 26,48 

The ability to convince others, to understand their 
intentions and the reasons for their actions, 
according to the methodology of leadership self-
assessment 

A positive 
assessment 

A negative 
assessment 

80,35 19,65 

The level of ability to self-criticism, the realization 
in the professional activity of the strategy and 
tactics of ethical communication according to the 
methodology of E. Shostrom 

Sufficiently 
formed 

Insufficiently 
formed 

Almost 
absent 

11,38 72,14 16,48 

Scale “Contactness” 11,20 75,29 13,51 

Scale “Flexibility in communication” 8,59 73,85 17,56 

Evaluation of the ability to implement in the 
professional activities of the strategy and tactics of 
ethical communication using the methodology of 
leadership self-assessment 

A positive 
assessment 

A negative assessment 

Scale “Adoptation” 69,05 30,95 

Scale “Self-control” 78,57 21,43 
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Investigating the personality-reflective criterion, the indicators were 
obtained regarding the nature of the student’s identification of personal 
qualities as components of the leadership structure of the future specialists 
(ambitiousness, diligence, efficiency, initiative, responsibility, perseverance, 
purposefulness, determination, non-standard thinking, creative traits, risk 
appetite, independence) level of reflexive skills. To this end, methods were 
used: questioning, the methodology of E. Shostrom [18], methods for 
diagnosing leadership qualities [14]. Indicators of the personality-reflective 
criterion are given in Table 3. 

Table 3 
Indicators of the personality-reflective criterion of the formation of the 

leadership position of the future specialists in social work 
Personal qualities The character of manifestation 

Sustainability Situative Almost does not 
manifest itself 

Ambition 10,34 68,27 21,39 

Industriousness 29,06 59,45 11,49 

Industriousness 9,75 66,65 23,60 

Initiative 4,96 71,33 26,71 

Responsibility 34,83 53,47 11,70 

Persistence 25,12 60,81 14,07 

Purposefulness 34,84 54,08 9,08 

Determination 19,91 64,73 15,36 

Thinking outside the box 22,59 49,37 28,04 

Creative traits 23,64 55,31 31,05 

Risk appetite    

Independence 7,65 54,27 38,08 

The level of formation of 
reflective abilities of future 
specialists in social work 

Sufficiently 
formed 

Insufficientl
y formed 

Almost absent 

Scale “Spontaneity” 22,73 15,78 21,17 

Scale “Self-understanding” 59,87 58,98 48,01 

Scale “Autosympathy” 17,4 25,24 30,82 

 
It is worth noting that less than 1 % of respondents found an adequate level 

of leadership among the future specialists in social work on all three scales. 
Thus, the results of the study on the third criterion of the formation of 

the leadership position of the future specialists in social work showed an 
insufficient level of its formation. 

Conclusions. The results of our study showed that only 5 % of the 
university students surveyed had a high level of leadership among the future 
specialists in social work. In addition, uncertainty in the responses have been 
revealed, and this shows the existing problems in the quality and effectiveness of 
training of specialists in the social sphere in the university, which require 
additional research and measures to address them. 
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АНОТАЦІа 

Балахтар Валентина. Особливосуі формуваннѐ лідерської позиції соціальних 
працівників.  

У статті розкриваютьсѐ важлива інтегрована характеристика особистості 
сучасного фахівцѐ соціальної роботи ѐк наѐвність сформованої лідерської позиції, тобто 
комплексного, відносно стійкого, динамічного особистісного утвореннѐ, що 
характеризую певну систему ставлень лядини до лядей та до самої себе у складності 
соціальних відносин. Висвітлено особливості становленнѐ лідерської позиції в соціальних 
працівників, що передбачаю набуттѐ гуманістичної культури: сукупність 
загальнолядських ідей, професійно-ціннісних оріюнтацій, ѐкостей особистості, 
гуманістичних педагогічних технологій, що сприѐять успішній самореалізації в гармонії 
із загальнолядськоя культуроя, набуття професійної та соціальної стійкості. На 
прикладі дослідженнѐ лідерських ѐкостей у студентів спеціальності «Соціальна 
робота» у вищих навчальних закладах міста Чернівці доведена необхідність 
формуваннѐ та становленнѐ лідерської позиції в майбутніх фахівців у навчально-
виховному процесі. У статті визначено критерії та показники рівнів сформованості 
лідерської позиції студентів вищих навчальних закладів, підібрано методики длѐ 
діагностики рівнѐ сформованості складових лідерської позиції майбутніх фахівців 
соціальної роботи та проаналізовано результати констатувального експерименту. 

Ключові слова: фахівець соціальної роботи, лідерська позиціѐ, лідер, система 
ставлень, соціальні відносини, професійно-ціннісні оріюнтації. 

 
РЕЗЯМЕ 

Балахтар Валентина. Особенносуи формированиѐ лидерской позиции 
социальных рабоуников. 

В статье освещена важнаѐ интегрированнаѐ характеристика личности 
современного специалиста социальной работы. Это наличие сложившейсѐ лидерской 
позиции – комплексного, относительно устойчивого, динамичного личностного 
образованиѐ, характеризуящего определеннуя систему отношений человека к лядѐм и 
к самому себе в совокупности социальных отношений. Освещены особенности 
становлениѐ лидерской позиции у социальных работников, которые предусматриваят 
приобретение гуманистической культуры: совокупность общечеловеческих идей, 
профессионально-ценностных ориентаций, качеств личности, гуманистических 
педагогических технологий, способствуящих успешной самореализации в гармонии с 
общечеловеческой культурой, приобретения профессиональной и социальной 
устойчивости. На примере исследованиѐ лидерских качеств у студентов 
специальности «Социальнаѐ работа» в высших учебных заведениѐх города Черновцы 
доказана необходимость формированиѐ и становлениѐ лидерской позиции у будущих 
специалистов в учебно-воспитательном процессе. В статье определены критерии и 
показатели уровней сформированности лидерской позиции студентов высших учебных 
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заведений, подобраны методики длѐ диагностики уровнѐ сформированности 
составлѐящих лидерской позиции будущих специалистов социальной работы и 
проанализированы результаты констатируящего эксперимента. 

Ключевые слова: специалист социальной работы, лидерскаѐ позициѐ, лидер, 
система отношений, социальные отношениѐ, профессионально-ценностные 
ориентации. 
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MUSIC PLAYING AT HOME – FAMILY AS AN ENVIRONMENT SUPPORTING 
MUSICAL ACTIVITY OF A CHILD 

 
The article presents theoretical discussion on music playing as an element in the process 

of raising a child to music and through music. The basic information concerning musical 
expression of a child is described and the family as a musical support environment is defined. The 
paper also includes a report on the research on family music playing conducted in Poland. 

The aim of the article is to present theoretical considerations on music making as an 
element in the process of growing a child to music and through music. The tasks assigned will 
focus on: basic information about the child's musical expression; family as an environment 
supporting his musical activity and relations with research conducted in Poland on family music 
making. 

In the article such research methods as analysis, synthesis, generalization, comparison 
have been used for defining the role of music playing at home and family as an environment 
that supports musical activity of a child. 

The presented research results and relevant findings indicate the need for informing 
parents about the essence of their role in the process of supporting children in undertaking 
musical activity. Some academic and art centres already organise special classes under the 
“Music academy of a toddler/preschooler”, “Philharmonic of a toddler” or “Musical classes 
for parents with children”. 

It is concluded that family music playing is intended to support and promote group 
music playing and it serves not only as a path of musical education but also as the means 
necessary in building social bonds and culture dissemination. Music connects generations, is 
a perfect method for spending time as a family and inspiring fun. It also helps children to 
enter the world of sounds, and in the case of a child starting education at music school, the 
family provides support in dealing with difficulties, assists and positively motivates him/her 
to practise. Institutions popularising culture should look into the problem with a greater 
concern by raising the value of music playing at home, arranging this type of activity, 
initiating projects involving the stakeholders to reflectively look into the role of music in the 
development of a child. 

Key words: music playing at home, family, music activity, child. 
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Introduction. One of the important artistic and pedagogical issues 
troubling the researchers involved in the musical development of a child is the 
family and its role in the process of shaping music interests in the young 
generation. Family bears the main responsibility for enculturation, education 
and moral and aesthetic shaping of a young person. From the very beginning of 
life, family actively affects the personality of a child. Rousing his/her natural 
curiosity of the world, it contributes to the development of first abilities, basic 
skills and sprouts of interests. The family environment supports the emotional 
development of a child by the impact it exerts consisting in expressing its 
interest in musical activity and music achievements of the child, while imitating 
constitutes the main driving force of development of the child.It is the people 
closest to the child that encourage the young person to be active and show 
trust and faith in his/her developmental possibilities. They share the joy 
of accomplishments with the child, or comfort him/her in difficult moments 
and failures. From the point of view of the development of a child’ smusical 
activity forms, except for active stimulation and creation of the general context 
for behaviour towards music, it is important to include the encouraging or 
supporting function of the family environment. 

The aim of the article is to present theoretical considerations on music 
making as an element in the process of growing a child to music and through 
music. The tasks assigned will focus on: basic information about the child's 
musical expression; family as an environment supporting his musical activity 
and relations with research conducted in Poland on family music making. 

Research methods: analysis, synthesis, generalization, comparison for 
defining the role of music playing at home and family as an environment that 
supports musical activity of a child. 

Results. This article is devoted to family as an environment supporting 
abilities and musical activity of a child in a popular form of music playing at home. In 
this sense family will be regarded as a community having a common purpose and 
mutual responsibility, recognition for mutual relations, respect for individual 
differences between members of this community and involvement in good 
atmosphere and integrity of the group (Costa-Giomi & Benetti, 2017: 289–303). 

Music playing as the basic form of activity undertaken by an individual. At 
present, we live in the world filled with music to a broader extent than it was in 
the past. It became possible, mainly due to mass media as a popular means of 
providing information and availability of centres propagating art. We listen to 
music during concerts, on the radio, television, in a supermarket, public transport, 
on mobile devices and through the internet. Technological progress which made it 
possible to digitalise music, also caused changes in the nature of music and music 
practices at home, especially with regard to very young children (Young, 2008: 33–
46). Music mobilises us to act, helps us relax, remember nice and important 
moments from the past, learn or work.For many, music is the source 
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of information, a way to acquire new skills, a means for expression and creativity 
of the person, an interest, fashion or a way to spend free time. 

The contemporary science presents a positive impact of musical activity 
on other educational and social processes, such as self-discipline, creativity, 
memory, cooperation and interaction, building the individual’s own self-
esteem, etc. (Wierszyłowski, 1981: 37).The most important effect of the 
aforementioned activities is the fact that through playing together or singing 
together we do not only acquire and develop musical skills but, first of all, we 
learn to listen to each other. This potential has also been noticed by the 
present education system in Poland, mainly due to the respective provision in 
the Basic curriculum (Dz. U., 2017), where a lot of attention of its authors 
is given to musical expression performed during singing, playing musical 
instruments as well as movement improvisation, eurhythmics and dance 
(Kołodziejski, Kilbach, Gromek, & Kisiel, 2017: 15). 

In a social context, music plays the usual role of a medium through which 
feelings, perception, attention, awareness and specific actions are shaped. 
Sometimes, children who consciously participate in this process are fully aware 
of how the music influences them. In other situations, such contact is rather 
unconscious, these relations are dominated by spontaneity, curiousness, 
support of a peer group, parents encouragement, which could, in ways 
characteristic of those situations, try to activate the youngest children (Sacher, 
2012: 185). 

To many educators and artists, music playing is classified as the basic 
form of activity in the field of musical practice. In the late XX and early 
XXI century, in the English scientific literature, due to many researchers (such 
as G. Folkestad, P. Campbell or L. Green, D. Elliot) there appeared an interest in 
music playing as a research category.It was related to the fascination of the 
researchers with issues of informal education where all forms of music 
involvement played a crucial role. The aforementioned authors focused their 
attention on two areas of musical activity, to which they classified singing and 
playing musical instruments.This specification included also other practices 
related to performing music, namely the ones connected with digital 
technology and new music practices (Uchyła-Zroski, 1999: 28). 

In the Polish literature the term “Music Playing” has been appearing 
more frequently. Dictionary of the Polish language indicates that music playing 
should be understood as amateur practising of music, especially instrumental 
for pleasure in a small group of people (Sobol, 1997: 466). Significantly more 
often, these phenomena were mentioned by authors originating from general 
education circles (M. Przychodzioska, E. Rogalski, E. Lipska, K. Stasioska, 
T. Krystyniak, W. Motyka). However, only recently music playing has become 
the research area of some artistic academic circles and the source of initiatives 
of associations and foundations (Grajmy w szkole, Muzykujmy). 
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At present, there is also noticed a revival of the regional music playing – 
there are folk groups, bands, the early music groups, etc. As a result of various 
initiatives, children and teenagers start studying music from masters-folklorists 
(musicians, singers or dancers) and implement various educational projects, 
coordinate the musical life in the immediate environment (Fink, 2010: 119). 
Referring to the discussion about traditional music, K. Dadak-Kozicka (1998: 6) 
emphasises the need for its protection and an active music practice through its 
performance, reviving where it has come to an end. In her deliberations, the 
author stresses that music playing in an irreplaceable manner creates harmonious 
personality, at the same time referring to senses, feelings, reason and will. At the 
same time, it is important to have the sense of community seen as collective 
music playing and symbolic thinking (Grozdew-Kołacioska, 2014: 10). For such 
actions to be possible and bring the specified value in their effects, cooperation of 
many entities, including the family environment, becomes necessary. 

Music playing is one of the most important activities in the area of music 
culture. For its participants it is above all a significant element of everyday life, 
a kind of passion, a source of curiousness and interest, which fills the time free 
from studying. By indicating the environments saturated with this form of 
activity, it is important to remember about an amateur music movement, a 
family environment and paid music playing. Among many music practices there 
are as follows: music playing among friends, music playing in the family and 
individual music playing for pleasure. 

The music expression and music playing of a child. In the musical 
development of a child in the family and activities fostering music playing, critical 
importance is held by the so-called musical family climate which performs 
communication and intergeneration functions (Králová, Kodejška, Strenáčiková, 
& Kołodziejski, 2016). Therefore, M. Erickson is right, saying that “all nations were 
shaped in their child’s room” (Dymara, Korzeniowska & Ziemski, 2010: 45) 
emphasizing the role of a family environment in a multilateral development of a 
child (Kołodziejski, 2012). If, on the other hand, we assume that one of the most 
serious factors determining development of personality of a child is family 
identity, then music playing at home contributes to the development of not only 
music abilities, but also social behaviours (Richardson & Richardson, 2001: 25). 
“The stronger stigma the family’s character has marked on the child’s personality, 
the stronger his/her tendencies for repeated feeling and noticing his/her earlier 
miniature world will be – in the larger world of an adult life. Certainly, it is not 
a conscious intellectual process” (Ibidem: 26). Particular significance for the 
research reflection, focused on the role of music and language in the development 
of a child, was attributed to psycholinguistic revolution started by N. Chomsky 
(Sloboda, 1999: 33). Some of these determinations gained importance for Edwin 
E. Gordon, who compared learning music to learning a language. In Gordon’s 
opinion, the most important period in the child’s life for the development of 
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language readiness was from his/her birth, to approximately three years of age. 
During the first year of life, the most important dictionary used by a human was 
listening to the phenomena of language, speech, rhythms, “chanting”, vocals, 
vocal sounds. Despite the lack of interpretation of the surrounding sounds and 
music, this process spread and the environment provided the child with a spoken 
and sung lexicon. Although music is not a language in the strict sense, there are 
four lexicons being developed: listening, speaking, then reading and writing, 
leading to audition in music, i.e. a special musical thinking with understanding 
(Gordon, 1999: 41). Music has this universal value consisting in inspiring emotions 
which are characteristic of communication. Gordon claims that language is a result 
of the need to communicate (result), speech is the way (method), in which we 
communicate and thought is what (content) we communicate (Kołodziejski, 
2014). Therefore, music becomes the result of the need to communicate using 
tonal and rhythmic motifs. A perfect way to develop musical audition in a family 
are communication procedures in music initiated by parents in the form of 
presenting music motives, short melodic and rhythmic rhymes and songs 
in various metres and scales. At the beginning it consists only in children imitating 
the music material supplied by the family environment, developing musical 
memory and recognizing well-known motifs, which are a part of the audiation 
building process. Edwin E. Gordon (1999: 41) encourages parents to use various 
forms of musical audition development through listening, performance and 
interpretation of music, composing, improvisation combined with movement, 
which plays an important role in developing music tonal and rhythmic abilities. 
The conscious need for singing to children and for children, especially in a family 
home is the time intended for building musical foundations, necessary in the 
subsequent stages of life, kindergarten and younger school age. Owing to the fact 
that immediately after being born, the child’s brain has many nerve cells 
(neurons), children should be made familiar with music in terms of development 
of their musical ability (Zwolioska, 2000: 207–208). 

Musical abilities are a product of both the innate potential and early 
environmental experiences.However, these two factors contribute to music 
skills in proportions still unknown. At the same time it is known that the level of 
music skills the child is born with, cannot be foreseen on the basis of 
information on the ancestors (Gordon, 1999: 41). However, regardless of the 
extent of music abilities which children are born with, it is necessary to provide 
them with early formal and informal music experiences to maintain the level 
of musical potential needed for their complete development (Gordon, 1997). 

Family as an environment of musical support of a child. From the point of 
view of musical development, the immediate environment of a child has a 
significant impact value.Its role consists in provision of sound stimuli in the form 
of music and musical events which may have a strong influence on the formation 
of fascination with this field of art and promote positive motivation to study 
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music (Sloboda, 2002). Most often the environment affects through people who 
provide the individual with attitudes and behaviour patterns, who raise interest 
and create an opportunity to present musical accomplishments. Therefore, in this 
context, we can mention the stimulating role of family through the father and the 
mother, but also people working in a kindergarten, school, cultural institutions 
and members of close family (Kisiel, 2016: 31). 

Stimulation may assume a different value, depending on two factors. If music 
and the way of its performance are characterised by a high artistic value, they are 
accompanied by the atmosphere of positive emotional and aesthetic experience, 
then the actual and expected type of positive stimulation takes place. It may also 
have a neutral meaning for the child or even cause negative feelings. It is the case 
when public singing or playing an instrument is a stressful activity, it causes fear and 
discourages children from this form of activity. It also happens when during the 
performance the child experiences a failure (Kamioska, 1997). 

Stimulations aiming at establishing contacts through music have a 
different meaning. This group of activities includes: common music-movement 
games, group music playing and individual teaching for pleasure. In such 
situation, the undertaken activities are addressed directly to the individual and 
are not related to public presentations of the music material or external 
evaluation (Kisiel, 2007: 14). The musical environment surrounding a child 
creates the background and the general context of musical development 
consisting in the child’s behaviour standards, programmes of music teaching 
and music education, role of music at home and school, the level of education 
and individuality of the music teacher or the supervisor, musical attitudes and 
preferences of people who have contact with the individual (Bonna, 2005: 13). 

Raising children to music causes parents a number of difficulties and 
concerns. The majority of guardians is better prepared to help their children 
with regard to the development of skills in the so-called general subjects rather 
than artistic ones.They themselves are often convinced that the ability is not 
necessary, because frequently the parents do not have excellent musical 
abilities or skills (Uchyła-Zroski, 1998: 163). However, in terms of the influence 
of the family environment on the musical development of a child, its special 
role in shaping the child's musical abilities, skills and interests and musicality 
of children is confirmed. 

Musical development of a young person starts in his/her family. The 
prime of musical activity takes place when the inherent features determining 
the substantial potential of the child in respect of music come together with 
favourable upbringing conditions. Optimum conditions are created by families 
with a democratic upbringing style. Radiating with emotional warmth, they 
stimulate the development of the child’s skills from the first moments of life. 
An important role is played by the attitude of the parents, which manifests in 
their harmonious collaboration, pursuit of good cooperation with educational 
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and cultural institutions, in the impact stimulating the intellectual development 
of a child and detecting the need for compensating the negative factors 
influencing their development (Słyszowa, 1978). 

The Polish experience and observations show that the most important family 
activities in respect of the development of musical activity of a child include: 
providing sound stimuli as a result of direct musical interactions with people 
emotionally close, providing achievements of music culture, arousing and satisfying 
the musical needs, providing the system of values and standards of communing 
with music, teaching new patterns of activity and behaviour and giving emotional 
support, advice and assistance when the child needs it (Kamioska, 1997). The 
musical development of a small child is also favoured by strong emotional bond, 
usually with his/her mother. In contacts of this type the child learns through 
imitating some reactions to music and with music (Przychodzioska, 1989: 148). 

Family music playing is intended to support and promote group music 
playing. It is perceived not only as a path of music education, but also as a tool 
for building social bonds and dissemination of culture and multigenerational 
integration. 

Music playing at home – report on the research conducted in Poland. 
Issues related to the effects of a family on the development of musical activity 
have a rich tradition in scientific literature, both psychological and pedagogical. In 
Poland it was formed by works of such authors as: K. Lewandowska, 
M. Manturzewska, B. Kamioska, G. K. Konkol and E. Szubertowska. Problems 
which are interesting to the researchers are focused on the following four areas: 
musical practices at the family home of the respondents (their occurrence and 
intensification), repertoire which they have encountered during music playing, 
evaluation of music involvement of parents and evaluation of music involvement 
of relatives from the family home environment. 

Analysing the issues of the role of the family home in developing musical 
activity of the child, it should be emphasised that this process proceeds mainly 
through different forms of activities initiated by parents in games with children. 
Excellent results in the development of basic musical abilities and skills are 
achieved through common music playing. To manage the development of 
music skills of their child parents do not have to be musicians 
or instrumentalists playing a selected musical instrument. However, they 
should have the ability to sing with relatively correct intonation, present the 
will to initiate music and movement activity games with the child and be able 
to perceive musical elements in the surrounding world of sounds. Musicality of 
the child’s immediate environment may transpire in various spheres, 
individually or in several dimensions, for example, common music playing 
instruments, dances and movements to music, collective singing, listening to 
music, participating in musical events (Kisiel, 2013: 43). 
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In 2014 a report was published presenting results of research on basic 
musical activities of Poles. Authors of the scientific account (A.Białkowski, 
M. Migut, Z. Socha, K. M. Wyrzykowska) placed singing and playing musical 
instruments in the centre of the analyses, in an effort to emphasize their 
importance as the means of individual artistic expression of an individual. They 
did it with full awareness of a new technological environment being created 
causing strong interference and seemingly distracting the young performers 
from active music playing (Białkowski, Migut, Socha & Wyrzykowska, 2014: 
119). One of the chapters is dedicated to matters related to the effect of a 
family on the development of musical activity in children. The presented 
problems were concentrated on the following four areas: music practice at the 
family home, repertoire which the respondents have encountered during music 
playing and evaluation of music involvement of parents and relatives from the 
family home environment. In order to obtain the answers concerning 
dissemination of the music playing practices in families the survey covered the 
total of 1200 respondents, including 612 women and 588 men. 

Summarising the results presented in this report, attention was drawn to 
certain tendencies. It was indicated that the majority of the surveyed Poles comes 
from families where the tradition of active music performance was preserved. In 
the research, it was the case for the prevailing group of respondents from the 
countrywide representative sample (70.9 %).There was a small group of families 
which were actively involved in the music playing practice (13.6 %). A slightly 
larger group covered families involved in occasional common music 
playing (15.5 %). The research proved that common music playing in a family 
fostered the later music practices of children coming from such families. The 
respondents from the group of music playing people, more often than other 
persons, came from families where the tradition of common music playing was 
preserved. In the families where in the respondents’ youth existed signs of 
common music playing (usually common singing), the repertoire mainly included 
carols, current hits, popular folk and festive song, hits from the parents youth and 
the so-called campfire songs. Furthermore, there were children’s songs, lullabies, 
patriotic and religious songs. In this specification, artistic music only accounted for 
a small part of the repertoire. A low percentage of the respondents indicated also 
compositions (including improvisation) of the parents and music art pieces 
(romantic songs, chorales, operetta or opera arias). In the opinion of the 
respondents, the involvement of parents in amateur, semi-professional or 
professional practising of music had a significant influence on subsequent music 
practices of the children. The following persons were among the musically 
involved parents: loving music but not actively performing, insufficiently musically 
educated but involved in amateur practice, musically educated and involved 
in amateur practice, semi-professional musicians and professional musicians. 
However, the results indicate that in this respect the role of fathers was more 
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important than mothers. Music playing parents played the following musical 
instruments: guitar, keyboard, piano, Western concert flute, clarinet and popular 
percussion instruments (rattles, drum, tambourine, bongos, bells, etc.), as well as 
recorder. A significant phenomenon in the presented research was the declaration 
of children coming from music playing families to undertake music education at 
school or a music centre, or their high positive motivation to undertake musical 
activity in kindergarten and at school. 

The presented research results and relevant findings indicate the need 
for informing parents about the essence of their role in the process of 
supporting children in undertaking musical activity. Some academic and art 
centres already organise special classes under the “Music academy of a 
toddler/preschooler”, “Philharmonic of a toddler” or “Musical classes for 
parents with children”. In the daily and subject oriented press, there are many 
publications about the role of music in the development of a child, addressed 
to guardians of children. The value of music playing at home is raised also by 
the organisers of music private schools “Casio”, “Yamaha” or “Suzuki”. 

Conclusions. Family music playing is intended to support and promote 
group music playing and it serves not only as a path of musical education but 
also as the means necessary in building social bonds and culture dissemination. 
Music connects generations, is a perfect method for spending time as a family 
and inspiring fun. It also helps children to enter the world of sounds, and in the 
case of a child starting education at music school, the family provides support 
in dealing with difficulties, assists and positively motivates him/her to practise. 
Institutions popularising culture should look into the problem with a greater 
concern by raising the value of music playing at home, arranging this type of 
activity, initiating projects involving the stakeholders to reflectively look into 
the role of music in the development of a child. 
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АНОТАЦІа 

Кісюль Мирослав, Колодзюйський Мацюй. Домашню музикуваннѐ – сім’ѐ ѐк 
середовище, що підуримую музичну діѐльнісуь лядини. 

У статті викладено теоретичні міркуваннѐ щодо створеннѐ музики ѐк 
елемента процесу вихованнѐ дитини засобами музики. Представлена основна 
інформаціѐ про музичне вираженнѐ дитини, а сім’ѐ визначена ѐк середовище музичної 
підтримки. Робота також вклячаю звіт про результати дослідженнѐ з питань 
домашнього музикуваннѐ, проведеного в Польщі, що свідчать про необхідність 
інформуваннѐ батьків щодо сутності їхньої ролі у процесі підтримки дітей у 
музичній діѐльності.  

Ключові слова: домашню музикуваннѐ, родина, музична діѐльність, дитина. 

 
РЕЗЯМЕ 

Кисель Мирослав, Колодзейский Мацей. Домашнее музицирование – семьѐ 
как среда, поддерживаящаѐ музыкальнуя деѐуельносуь человека. 

В статье изложены теоретические рассуждениѐ о создании музыки как 
элемента процесса воспитаниѐ ребёнка средствами музыки. Представлена основнаѐ 
информациѐ о музыкальном выражении ребенка, а семьѐ определена как среда 
музыкальной поддержки. Работа также вклячает отчет о результатах 
исследованиѐ по вопросам домашнего музицированиѐ, проведенного в Польше, 
свидетельствуящие о необходимости информированиѐ родителей о сущности их 
роли в процессе поддержки детей в музыкальной деѐтельности. 

Ключевые слова: домашнее музицирование, семьѐ, музыкальнаѐ 
деѐтельность, ребенок. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННа ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ З МЕДИЧНОЇ 

ІНФОРМАТИКИ 
 
Мета статті – проаналізувати передумови розвитку освіти з медичної 

інформатики. У роботі використано історико-генетичний метод у поюднанні з 
методами теоретичного опрацяваннѐ наукових фактів. З’ѐсовано, що розвиток 
освіти з медичної інформатики відбувавсѐ під впливом низки факторів, умовно 
поділених на зовнішні (соціальні, організаційно-економічні, технічні) та внутрішні, 
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пов’ѐзані з педагогічними чинниками розвитку освіти з медичної інформатики. 
Зроблено висновок про те, що клячовоя передумовоя розвитку освіти з медичної 
інформатики ю інформатизаціѐ системи охорони здоров’ѐ, ѐка не можлива без 
кваліфікованих кадрів. Подальші наукові розвідки передбачаять вивченнѐ 
особливостей розвитку освіти з медичної інформатики в Україні. 

Ключові слова: медична інформатика, освіта з медичної інформатики, 
навчальна дисципліна, спеціальність, професійна освіта, фахівець із медичної 
інформатики, інформаційно-комунікаційні технології в медицині, інформатизаціѐ 
системи охорони здоров’ѐ. 

  
Постановка проблеми. Сьогодні інформауизаціѐ сисуеми охорони 

здоров’ѐ визнана одним із пріориуеуних напрѐмів державної поліуики в 
багауьох країнах свіуу. Відуак на ринку праці спосуерігаюуьсѐ попиу на 
кваліфіковані кадри ѐк на рівні її успішної реалізації, уак і на рівні 
компеуенуного викорисуаннѐ інформаційно-комунікаційних уехнологій 
(далі – ІКТ) у сисуемі охорони здоров’ѐ. З оглѐду на це, вивченнѐ проблем 
забезпеченнѐ освіуи з медичної інформауики (далі – МІ) все часуіше суаю 
акууальним у сучасному суспільсуві, у ѐкому сурімкий розвиуок ІКТ впливаю 
на всі сфери жиууѐ. Своюя чергоя, дослідженнѐ передумов суановленнѐ уа 
розвиуку освіуи з МІ вимагаю особливої уваги, оскільки допомагаю 
зрозуміуи існуячі і спрогнозувауи поуенційно можливі ураюкуорії розвиуку 
освіуи з МІ в майбууньому.  

У нашому дослідженнѐ понѐууѐ «освіуа з медичної інформауики» слід 
уракуувауи ѐк процес і резульуау цілеспрѐмованої освіуньої діѐльносуі, меуа 
ѐкої полѐгаю в оуриманні знань уа формуванні професійних умінь і навичок 
опрацяваннѐ медичних даних уа інформації за допомогоя ІКТ длѐ 
покращеннѐ ѐкосуі, досуупносуі й ефекуивносуі медичного обслуговуваннѐ. 
У цілому це понѐууѐ слід вивчауи у площині двох освіуніх кауегорій: 
професійна освіуа фахівців із МІ уа інформаційна компеуенунісуь 
працівників медичної галузі. У першому випадку мова йде про МІ ѐк 
спеціальнісуь професійної підгоуовки фахівців, ѐкі володіяуь професійними 
компеуенуносуѐми, необхідними длѐ проведеннѐ уа обслуговуваннѐ 
процесу інформауизації сисуеми охорони здоров’ѐ. У другому ж випадку 
маюмо справу з МІ ѐк навчальноя дисципліноя длѐ сууденуів-медиків. 
Вивчаячи її, здобувачі вищої медичної освіуи формуяуь інформаційну 
компеуенунісуь викорисуовувауи ІКТ у професійній діѐльносуі длѐ обробки 
медичних даних уа інформації, прийнѐууѐ раціональних рішень, наданнѐ 
дисуанційної медичної допомоги, проведеннѐ наукових досліджень у 
сфері медицини, веденнѐ елекуронних ісуорій хвороби уощо. 

Аналіз актуальних досліджень з уеми свідчиуь, що проблема 
дослідженнѐ передумов суановленнѐ уа розвиуку освіуи з МІ ю акууальноя, 
однак не досуауньо дослідженоя. Причиноя цього ѐвища вважаюмо 
відносну молодісуь МІ ѐк науки, навчальної дисципліни і спеціальносуі 
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професійної підгоуовки фахівців галузі. З оглѐду на це, длѐ нашого 
дослідженнѐ цінними ю праці Е. Бернсуама, І. Мейсіка, О. Мінцера, 
Дж. Міхаласа, Р. Нельсона і Р. Хойуа, у ѐких вивчаюуьсѐ ісуоріѐ поѐви й 
розвиуку МІ ѐк наукової галузі знань. У робоуах Т. Зарубіної, Дж. Мануаса й 
А. Хасмана основна увага зосереджуюуьсѐ на еуапах розвиуку освіуи з МІ у 
країнах Європи; у уой час ѐк Е. Ховенга окресляю реуроспекуиву розвиуку 
освіуи з МІ у свіуовому масшуабі. Такі науковці, ѐк Р. Грінс уа Е. Шоруліфф 
звужуяуь свої наукові розвідки до вивченнѐ проблем розвиуку навчальної 
дисципліни «Медична інформауика».   

Водночас у конуексуі нашого дослідженнѐ не можливо залишауи поза 
увагоя докуменуи професійних організацій з МІ, у уому числі Міжнародної уа 
Американської асоціацій медичної інформауики. Перша з них бере 
безпосередня учасуь у формуванні освіуніх уенденцій з МІ й організації 
акредиуаційних механізмів забезпеченнѐ уа гаранууваннѐ ѐкосуі професійної 
освіуи фахівців з МІ. Друга – одна з перших у свіуі ініціявала процес 
вкляченнѐ професії фахівцѐ з МІ у національний класифікауор професій. 

Мета статті полѐгаю у виокремленні й аналізі передумов, ѐкі сприѐли 
зародження і продовжуяуь впливауи на формуваннѐ уа розвиуок освіуи з МІ.   

Методи дослідженнѐ можна умовно поділиуи на дві групи. До 
першої з них входѐуь уі меуоди, ѐкі викорисуовуяуьсѐ длѐ пошуку й 
уеореуичного опрацяваннѐ наукових факуів з проблеми дослідженнѐ, а 
саме: аналіз і синуез, індукціѐ уа дедукціѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, 
абсурагуваннѐ й конкреуизаціѐ. З іншого боку, оскільки дослідженнѐ 
передумов суановленнѐ уа розвиуку освіуи з МІ маю реуроспекуивний 
харакуер, клячову роль відіграю ісуорико-генеуичний меуод. Його 
засуосуваннѐ допомагаю просуежиуи виуоки виникненнѐ освіуи з МІ ѐк 
педагогічного ѐвища; виокремиуи основні еуапи, уенденції уа 
закономірносуі її суановленнѐ; сувориуи науково обґрунуовану основу длѐ 
інуерпреуації ісуоричних факуів, що впливали на освіуу з МІ, а уакож 
спрогнозувауи подальші ураюкуорії її розвиуку.  

Виклад основного матеріалу. Поѐва освіуи з МІ ю резульуауом 
складного процесу, у ході ѐкого МІ пройшла кілька еуапів розвиуку – від 
поодинокого викорисуаннѐ комп’яуерної уехніки в медичній пракуиці до 
сурімкого розвиуку нової науки, з посууповим введеннѐм МІ ѐк навчальної 
дисципліни у вищих медичних закладах освіуи, а уакож із зародженнѐм МІ 
ѐк спеціальносуі професійної підгоуовки спеціалісуа нового уипу – фахівцѐ з 
МІ. З оглѐду на взаюмозв’ѐзок і посууповісуь цих еуапів, передумови 
суановленнѐ уа розвиуку освіуи з МІ варуо, передусім, вивчауи в конуексуі 
суановленнѐ МІ ѐк наукової галузі знань. 

На підувердженнѐ доцільносуі уакого підходу зазначимо, що сьогодні 
ІКТ розвиваяуьсѐ швидкими уемпами, відповідно меуодологіѐ МІ ѐк науки 
перебуваю в посуійному вдосконаленні й ускладненні. Це приводиуь до уого, 
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що медичні працівники не в силі відразу ж асимілявауи їх у своя повсѐк-
денну професійну діѐльнісуь. Виникаю поуреба вводиуи в освіуні програми 
підгоуовки медиків навчальну дисципліну «Медична інформауика», посуійно 
оновлявауи її змісу, а уакож гарануувауи можливісуь неперервної освіуи длѐ 
підуримки компеуенуносуі з МІ у пракуикуячих медичних працівників. Своюя 
чергоя, підгоуовка фахівців із МІ здауна забезпечиуи присуосуваннѐ ІКТ длѐ 
сучасних поуреб сисуеми охорони здоров’ѐ, прискореннѐ й полегшеннѐ 
передачі уа аналізу даних, адапууваннѐ здобууків МІ ѐк науки до пракуичного 
викорисуаннѐ медиками в їхній галузі спеціалізації. 

Взѐвши все вищезазначене до уваги, виділено дві широкі кауегорії 
передумов розвиуку освіуи з МІ – зовнішні (пов’ѐзані з факуорами, ѐкі 
впливали на суановленнѐ МІ ѐк науки) і внуурішні (передумови розвиуку 
власне освіуи з МІ). Першу групу формуяуь соціальні й організаційно-
економічні передумови, а уакож передумови, обумовлені уехнічним 
прогресом. Так, група соціальних уа організаційно-економічних передумов 
виникненнѐ МІ, передусім, предсуавлена факуорами, пов’ѐзаними з 
необхіднісуя сувореннѐ сприѐуливих умов праці працівникам сисуеми 
охорони здоров’ѐ за допомогоя комп’яуерних уехнологій. В умовах 
інформаційного буму медики усвідомляяуь, що зі збільшеннѐм об’юму 
біомедичних даних і клінічної інформації назріваю проблема обмеженосуі 
лядських ресурсів щодо їх обробки; а урадиційні меуоди накопиченнѐ, 
зберіганнѐ й управліннѐ медичними даними уа інформаціюя в паперовому 
виглѐді суаяуь все часуіше неефекуивними і урудомісукими [2]. 

Більше уого, не слід забувауи про уой факу, що з середини ХХ суоліууѐ й 
доуепер спосуерігаюуьсѐ сурімкий розвиуок самої медичної науки, унаслідок 
ѐкого з’ѐвилась і продовжую з’ѐвлѐуисѐ велика кількісуь нових меуодів 
лікуваннѐ, діагносуики, оуриманнѐ клінічних даних уощо. Удосконаленнѐ 
медичних знань, своюя чергоя, поуребую спеціалізації в межах самої 
медицини. Унаслідок цього виникаяуь нові медичні професії. Відуак, цей 
незвороуній процес поуребую ефекуивного обміну й координації дій між 
сімейними лікарѐми і вузькоспеціалізованими фахівцѐми у спільному 
лікуванні уа сприѐю все часуішому засуосування ІКТ длѐ досѐгненнѐ ціюї меуи.  

Водночас у медицині важливого значеннѐ набуваю необхіднісуь 
забезпечиуи посуійний рух уа обмін інформаціюя не лише між лікарѐми, а 
й між сурукуурними одиницѐми лікувально-профілакуичних закладів. 
Сьогодні це можливе лише за умови викорисуаннѐ ІКТ, ѐкі виправдовуяуь 
своя економічну вигіднісуь завдѐки зменшення заурау часу, фінансів і 
урудових ресурсів *8+. 

Серед організаційних передумов варуо виокремиуи уакож сувореннѐ 
національних, регіональних і міжнародних професійних організацій з МІ. 
Їхнѐ діѐльнісуь ю багауофункціональноя і спрѐмована на уеореуичне уа 
пракуичне вирішеннѐ проблем, пов’ѐзаних із інформауизаціюя сисуеми 
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охорони здоров’ѐ, а уакож поширеннѐм освіуи з МІ. Крім уого, ці 
професійні організації об’юднуяуь навколо себе науковців-однодумців, чиї 
дослідженнѐ з МІ ініціяяуь нові уехнічні розробки й удосконаляяуь 
існуячі проекуи з інформауизації. 

Однак викорисуаннѐ комп’яуерної уехніки в медицині уа сисуемі 
охорони здоров’ѐ було б не можливим без уехнічного прогресу. Згідно з 
дослідженнѐми, проведеними Р. А. Грінсом, І. Мейсіком уа Е. Г. Шоруліффом, 
вона спочауку виконувала роль адмінісурауивної складової організації 
діѐльносуі лікувально-профілакуичних закладів. Її викорисуаннѐ було 
поодинокоя ініціауивоя на місцѐх і здебільшого передбачало виконаннѐ 
вузького кола завдань длѐ опуимізації діѐльносуі й раціоналізації робочого 
часу медичного персоналу, дешифруваннѐ сигналів під час діагносуики або 
проведеннѐ складних науково-медичних досліджень *4; 10].  

Тому більшісуь дослідників впевнені в уому, що серед 
найважливіших уехнічних досѐгнень, ѐкі дали пошуовх розвиуку МІ, була 
поѐва першого комп’яуера в 1946 р. *8+. Відповідно, поширеноя ю думка 
про уе, що розвиуок МІ ѐк науки розпочавсѐ з 1950-х рр., коли елекуронно-
обчислявальні машини вперше були викорисуані длѐ медичних цілей [14].  

І. Мейсік суверджую, що спочауку МІ з’ѐвиласѐ у США, поуім у Європі 
уа розвинууих країнах Сходу [12]. На її почаукових еуапах розвиуку всі 
зусиллѐ науковців зосереджувалисѐ на вивченні впливу викорисуаннѐ 
комп’яуерів длѐ лаборауорної діагносуики, аналізу біомедичних сигналів, 
підуримки прийнѐууѐ медичних рішень, сувореннѐ баз даних, 
моделяваннѐ й симуляваннѐ біологічних процесів *12; 13+. 

Згодом пошук раціональних рішень длѐ авуомауизованої обробки 
медичних даних веде до проекууваннѐ медичного усуаукуваннѐ із 
вбудованими комп’яуерами; усуановленнѐ перших госпіуальних 
інформаційних сисуеми длѐ адмінісурауивних цілей; поѐви перших мов 
програмуваннѐ; розробки медичної уехніки; упровадженнѐ нових 
діагносуично-уерапевуичних меуодик на основі викорисуаннѐ мікро-
процесорів; поѐви перших проуоуипів експеруних сисуем уощо [3; 11; 12]. 

У кінці 1970-х – на почауку 1980-х рр. на ринку з’ѐвлѐяуьсѐ перші 
персональні комп’яуери. Посуупове зменшеннѐ їхньої варуосуі веде до 
можливосуі викорисуаннѐ медичних інформаційних сисуем на всіх рівнѐх 
сисуеми охорони здоров’ѐ. Це даю пошуовх до сувореннѐ зручного длѐ 
корисуувача програмного забезпеченнѐ. Відуак з’ѐвлѐяуьсѐ комерційно 
вигідні пакеуи програмного забезпеченнѐ, призначені длѐ викорисуаннѐ в 
медицині уа сисуемі охорони здоров’ѐ *1].  

Приблизно в цей самий час почали з’ѐвлѐуисѐ медичні проекуи з 
викорисуаннѐм шуучного інуелекуу, що в подальшому маю особливо важливе 
значеннѐ длѐ обробки природної лядської мови з перспекуивоя його 
засуосуваннѐ, передусім, у заповненні елекуронних ісуорій хвороби *8].  
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Поѐва Інуернеуу сприѐла суворення медичних бібліоуек у цифровому 
формауі з он-лайн досуупом, уможливила обмін медичноя інформаціюя за 
межами локальної мережі уа сприѐла засуосування медичних додауків, у 
уому числі з елекуронними ісуоріѐми хвороби. Щодо елекуронних ісуорій 
хвороби, про перспекуиви їхнього викорисуаннѐ заговорили в 1970-х рр. 

Значний прогрес мобільних уехнологій, починаячи із середини  
1990-х рр., зумовив викорисуаннѐ персональних цифрових організауорів 
длѐ уого, щоб полегшиуи й допомогуи лікаря раціонально організувауи 
своя робоуу. Згодом їх починаяуь посуупово виуіснѐуи смаруфони *8+.  

Сучасні уенденції розвиуку МІ спрѐмовані на узагальненнѐ всіх 
попередніх здобууків і впровадженнѐ елекуронних ісуорій хвороб. 
Важливоя суаю інуеграціѐ осуанніх у госпіуальні інформаційні сисуеми, 
об’юднаннѐ медичних даних по веруикалі (від молекулѐрного, кліуинного, 
генеуичного рівнів до рівнѐ органу, сисуеми, цілого організму), а уакож 
інуеграціѐ даних по горизонуалі, зокрема даних первинної медичної 
допомоги зі спеціалізованими даними амбулауорного уа суаціонарного 
лікуваннѐ. Сьогодні пріориуеуні напрѐми наукових досліджень із МІ 
спрѐмовані на гаранууваннѐ повної сумісносуі медичних інформаційних 
сисуем на всіх рівнѐх організації сисуеми охорони здоров’ѐ; забезпеченнѐ 
умов наданнѐ ѐкісного медичного обслуговуваннѐ паціюнуам за допомогоя 
ІКТ; прийнѐууѐ реальних кроків до персоналізованої медицини; 
підвищеннѐ інформаційної безпеки паціюнуа; удосконаленнѐ превенуивної 
медицини, викорисуаннѐ поруауивних присуроїв, упровадженнѐ сисуем 
медичного моніуорингового спосуереженнѐ в домашніх умовах, 
дисуанційної медичної допомоги, акуивного засуосуваннѐ веб-уехнологій 
длѐ забезпеченнѐ чи оуриманнѐ медичного обслуговуваннѐ уощо [11]. 

Усі згадані вище уехнологічні інновації, розробки, розвиуок і 
вдосконаленнѐ ІКТ длѐ поуреб медицини уа сисуеми охорони здоров’ѐ, 
безумовно, справили позиуивний вплив на забезпеченнѐ медичної 
допомоги. Однак із самого почауку провідні діѐчі з МІ розуміли, що уехнічно 
бездоганна сисуема не завжди гарануую її авуомауичне прийнѐууѐ на 
пракуиці; а ефекуивнісуь викорисуаннѐ ІКТ залежиуь від їхнього поуенційного 
корисуувача, з одного боку, і професійної компеуенуносуі фахівцѐ, ѐкий їх 
суворяю уа впроваджую в медицину й сисуему охорони здоров’ѐ – з іншого. 
Таким чином, було визнано, що не апарауне чи програмне забезпеченнѐ, а 
лядський факуор впливаю на успішнісуь, раціональнісуь уа ефекуивнісуь 
засуосуваннѐ ІКТ у медицині й сисуемі охороні здоров’ѐ [11]. 

Тому не дивно, що про поуребу в освіуі з МІ почали говориуи з 
моменуу впровадженнѐ комп’яуерних уехнологій у медичну пракуику. Як 
приклад посиленого інуересу до цього пиуаннѐ варуо згадауи семінар, 
проведений у Райзенсбурзі, конгрес-ценурі Універсиуеуу Ульма 
(Німеччина), у 1973 р., на ѐкому було визнано необхіднісуь у поширенні 
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освіуи з МІ уа визначено основні підходи до її забезпеченнѐ. Або ж у звіуі 
Коміуеуу медицини Нідерландської королівської академії наук «Медична 
інформауика – оновленнѐ в медицині» (1987 р.) йшлосѐ про необхіднісуь 
вивченнѐ МІ ѐк навчальної дисципліни сууденуами-медиками *5+. 

Оуже, ісуоріѐ розвиуку освіуи з МІ у США й більшосуі розвинууих країн 
Європи розпочаласѐ в 60–70-х рр. ХХ суоліууѐ. З цього часу почали уакож 
функціонувауи перші кафедри МІ – одна з основних передумов 
суановленнѐ освіуи з МІ. Роль подібних навчальних одиниць в основному 
полѐгала у проведенні наукових досліджень з вивченнѐ впливу 
комп’яуерної уехніки на медицину, поширенні знань, умінь і навичок з МІ 
серед сууденуів-медиків і пракуикуячих лікарів, а згодом і забезпеченні 
професійної підгоуовки фахівців галузі *7; 11+. 

Ґрунуовно вивчаячи ісуорія зародженнѐ й формуваннѐ освіуи з МІ, 
Т. Зарубіна, Дж. Мануас уа А. Хасман виділили 5 клячових еуапів її 
розвиуку, аналіз кожного з ѐких допомагаю просуежиуи еволяція освіуи з 
МІ. Ці періоди охопляяуь: 1) еуап зародженнѐ освіуи з МІ, пов’ѐзаний з 
поѐвоя перших навчальних дисциплін з МІ у сисуемі формальної освіуи; 2) 
еуап її цілеспрѐмованого розвиуку, у ході ѐкого спосуерігаюуьсѐ 
координаціѐ дій щодо забезпеченнѐ освіуи з МІ на загальнодержавному 
рівні; 3) еуап поширеннѐ, ѐкий харакуеризуюуьсѐ збільшеннѐм кількосуі 
навчальних дисциплін уа освіуніх програм з МІ; 4) еуап консолідації дій 
національних, регіональних і міжнародних асоціацій з МІ щодо уніфікації 
сурауегій розвиуку освіуи й прийнѐууѐ відповідних докуменуів 
рекомендаційного харакуеру; 5) еуап конуроля ѐкосуі освіуніх програм 
забезпеченнѐ професійної підгоуовки фахівців галузі *5+. 

Хоча запропонована авуорами періодизаціѐ не подаю чіуко 
визначених часових меж розвиуку освіуи з МІ й опираяуьсѐ на 
ювропейський досвід, наукове дослідженнѐ проблеми цими науковцѐми 
даю досуауньо інформації длѐ аналізу основних передумов і уенденцій 
розвиуку освіуи з МІ. 

Тож розглѐнемо внуурішні передумови, пов’ѐзані з розвиуком власне 
освіуи з МІ. Так, можемо суверджувауи, що на еуапі зародженнѐ в різних 
країнах свіуу перші програми з МІ ѐк навчальної дисципліни чи 
спеціальносуі сильно відрізнѐлись за меуоя, підходами до організації 
освіунього процесу, змісуом, суупенем підгоуовки, цільовоя аудиуоріюя, 
уривалісуя навчаннѐ уощо. Сам процес забезпеченнѐ освіуніх поуреб із МІ 
відзначавсѐ відсуунісуя координованосуі дій, оскільки не спосуерігалосѐ 
юдносуі в підходах щодо забезпеченнѐ й поширеннѐ уакої освіуи *5+. 

Поуребую уакож ууочненнѐ уой факу, що на еуапі зародженнѐ МІ в 
педагогічному аспекуі розглѐдаласѐ ѐк навчальна дисципліна уа 
спеціальнісуь, у ѐких поюднувалосѐ вивченнѐ інформауики й медицини *7+. 
Це, звичайно, впливало на формуваннѐ змісуу програм з МІ, що особливо 
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чіуко просуежуюуьсѐ в уиповій програмі з інформауики 1969 р. у Німеччині. 
У ній 75 % навчального навануаженнѐ відводилосѐ на опануваннѐ уеоре-
уичної, уехнічної і пракуичної інформауики, а решуу 25 % зосереджувалосѐ на 
вивченні особливосуей засуосуваннѐ інформауики в медицині *5]. 

Упровадженнѐ МІ ѐк навчальної дисципліни і спеціальносуі в освіуній 
процес вимагало навчальних мауеріалів – ще одніюї неодмінної 
передумови розвиуку освіуи з МІ. З поѐвоя перших програм із МІ в 1960-х 
рр. з’ѐвлѐяуьсѐ й перші книги про викорисуаннѐ комп’яуерної уехніки в 
медицині уа сисуемі охорони здоров’ѐ, хоча в їхніх назвах слово 
«інформауика» все ще не вживалосѐ. Один із перших підручників власне з 
МІ, «Медична інформауика: засуосуваннѐ комп’яуерів у сисуемі охорони 
здоров’ѐ і біомедицині», побачив свіу лише в 1990 р. *14].   

З іншого боку, поширеннѐ освіуи з МІ поуребувало уехнічних засобів 
навчаннѐ. Тому проекууваннѐ і сувореннѐ різноманіуних авуомауизованих 
сисуем длѐ навчальних цілей сприѐло розвиукові й поширення освіуи з МІ. 
Одну з уаких розробок запропонував випускник Універсиуеуу Піусбургської 
школи медсесуринської справи К. Сеуулмейер. У кінці 1960-х рр. він 
суворив побудовану на базі універсальних обчислявальних машин 
комп’яуеризовану програму длѐ навчаннѐ сууденуів-медиків *14].  

Однак, із часом фахівці з МІ починаяуь розуміуи, що длѐ 
гаранууваннѐ подальшого розвиуку освіуи з МІ необхідна низка 
цілеспрѐмованих заходів длѐ координації дій щодо її популѐризації. З 
оглѐду на це, чимало уваги почали приділѐуи розробці уипових програм з 
МІ, у ѐких було регламенуовано й узгоджено змісу підгоуовки, визначено її 
меуу, уривалісуь навчаннѐ уа цільову аудиуорія. Перша уака програма була 
введена в освіуній процес у 1972 р. у Німеччині. Вона виникла в резульуауі 
співпраці Універсиуеуів Хейдельберга уа Хейльбронна і передбачала 
професійну підгоуовку, що гарануувала випускникам формуваннѐ навичок 
компеуенуного викорисуаннѐ комп’яуерних уехнологій длѐ вирішеннѐ 
конкреуних медичних проблем *5]. 

Водночас зі спробами впровадиуи уипові програми з МІ в різних 
країнах свіуу предсуавники вищих навчальних закладів і наукові 
співуоварисува організовуяуь численні зусурічі, семінари уа конференції длѐ 
обговореннѐ, узгодженнѐ уа ухваленнѐ основних сурауегій розвиуку освіуи з 
МІ. Зокрема, у 1973 р. було прийнѐуо Райзенсбургську концепція розвиуку 
освіуи з МІ. Вона окреслявала кілька шлѐхів оуриманнѐ освіуи з МІ. Так, 
сууденуи вищих медичних навчальних закладів вивчали дисципліну 
«Інформауика». МІ пропонували уакож ѐк додаукову кваліфікація длѐ 
працівників сфери охорони здоров’ѐ. Окрім уого, існувала спеціальнісуь 
«Інформауика» з прикладним засуосуваннѐм «Медицина». Лікарѐм і 
фахівцѐм із інформауики пропонувалисѐ курси підвищеннѐ кваліфікації, ѐкі 
завершувалисѐ оуриманнѐм серуифікауу з МІ. Не зважаячи на уе, що в 
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Райзенсбургській концепції МІ все ще розглѐдаласѐ ѐк синуеуичне поюднаннѐ 
інформауики й медицини, вона передбачала уакож вивченнѐ низки уем з МІ. 
Слід додауи, що важливим досѐгненнѐм ціюї концепції було формуваннѐ 
баченнѐ нового уипу спеціалісуа – фахівцѐ з МІ *5+.  

Згодом у 1991 р. Райзенсбургська концепціѐ розвиуку освіуи з МІ була 
ууочнена «Рекомендаціѐми длѐ навчаннѐ й підгоуовки з медичної 
інформауики» Німецької асоціації медичної докуменуації, інформауики і 
суауисуики. У цьому докуменуі було чіуко розділено медико-ценуричний уа 
інформауико-ценуричний підходи до забезпеченнѐ освіуи з МІ. В обох 
випадках МІ розглѐдаюуьсѐ вже не ѐк поюднаннѐ інформауики й медицини, а, 
у першому випадку, ѐк окрема медична дисципліна із власними 
меуодологічними підходами, а у другому – ѐк прикладна дисципліна в 
освіуній програмі підгоуовки фахівців із інформауики. Більше уого, у 
рекомендаціѐх згадуюуьсѐ низка уем, ѐкі вивчаяуьсѐ лише в межах МІ ѐк 
навчальної дисципліни (сурукуура сисуеми охорони здоров’ѐ, медична 
докуменуаціѐ, інформаційні сисуеми в охороні здоров’ѐ, обробка біосигналів 
і зображень уощо) *5+. 

Фінансуваннѐ наукових досліджень з МІ уа засуосуваннѐ ІКТ у 
медицині уа сисуемі охорони здоров’ѐ вважаюмо ще одніюя вагомоя 
передумовоя розвиуку освіуи з МІ. Так, Європейська комісіѐ розпочала 
його в кінці 80-х рр. минулого суоліууѐ. Зокрема, фінансуваннѐ вклячало 
виділеннѐ кошуів на низку освіуніх проекуів з МІ. Серед них увагу 
приверуаю урирічна програма під назвоя «Узгоджені дії щодо навчаннѐ й 
підгоуовки з медичної інформауики» (англ. EDUCTRA). Її меуа полѐгала у 
проведенні наукових досліджень щодо вивченнѐ існуячих можливосуей 
підгоуовки фахівців з МІ, виѐвленні поуенційних прогалин у поширенні 
знань із МІ серед медиків, а оуже, покращенні рівнѐ їхньої компеуенуносуі 
з викорисуаннѐ ІКТ у медичній пракуиці *6+.  

Інший профінансований Європейським співуоварисувом освіуній 
проеку – «Програма міжуніверсиуеуської співпраці Еразмус» – мав на меуі 
проведеннѐ професійної підгоуовки фахівців з МІ на рівні магісурауури длѐ 
вирішеннѐ уеореуичних і пракуичних проблем засуосуваннѐ інформауики в 
медицині, медсесуринській справі уа сисуемі охорони здоров’ѐ. На 
почауковому еуапі фінансуваннѐ цього проекуу було запропоновано 
магісуерську програму, а згодом її реалізовано завдѐки міжнародній 
співпраці, у ході ѐкої відбувавсѐ обмін професорсько-викладацьким 
складом і сууденуами *5+. 

Щодо проекуу «Європейська освіуа з медичної інформауики, 
суауисуики й епідеміології» (англ. EuroMISE), його розпочали в 1993 р. з 
меуоя підгоуовки й підвищеннѐ кваліфікації науково-педагогічних кадрів з 
МІ. Длѐ цього до учасуі у проекуі було залучено професорсько-
викладацький склад із кількох ювропейських країн *5]. 
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Судѐчи з цільових завдань згаданих вище освіуніх проекуів, освіуа з 
МІ в 1990-х рр. розвивалась у урьох основних напрѐмах. Окрім формуваннѐ 
компеуенуносуей з МІ у сууденуів вищих медичних закладів освіуи шлѐхом 
вивченнѐ МІ ѐк навчальної дисципліни і проведеннѐ професійної 
підгоуовки фахівців із МІ завдѐки введення освіуніх програм за 
спеціальнісуя «Медична інформауика», з’ѐвлѐюуьсѐ уакож поуреба в 
налагодженій сисуемі підгоуовки професорсько-викладацького складу длѐ 
гаранууваннѐ ѐкосуі уакої освіуи.   

Звичайно, що процес розвиуку освіуи з МІ прискоривсѐ, коли до 
нього долучилисѐ національні, регіональні уа міжнародні асоціації МІ, ѐкі 
почали суворявауи робочі групи з пиуань поширеннѐ освіуи з МІ серед 
медиків уа підгоуовки фахівців ціюї галузі. Спочауку професійні асоціації МІ 
організовували їх окремо, проуе пізніше розпочали координація своїх дій 
длѐ узгодженнѐ рекомендацій із пиуань освіуньої поліуики з МІ. Особливої 
акууальносуі цей процес набув у 1990-х рр., коли кількісуь освіуніх програм 
з МІ почала невпинно зросуауи *5]. 

Серед діювих кроків, зроблених професійними організаціѐми щодо 
розвиуку й поширеннѐ освіуи з МІ, було проведеннѐ низки конференцій, на 
ѐких обговорявали клячові організаційні уа змісуові аспекуи забезпеченнѐ 
освіуи з МІ. Резульуауом уакої співпраці суало опублікуваннѐ у 2000 р. 
«Рекомендацій Міжнародної асоціації медичної інформауики щодо 
забезпеченнѐ освіуи з медичної інформауики». Докумену базувавсѐ на 
національних рекомендаціѐх і позиуивному досвіді країн, у ѐких уакі 
програми були успішно введені в освіуній процес *5].  

Важливісуь діѐльносуі професійних організацій з МІ регіонального, 
національного чи міжнародного рівнів проѐвлѐюуьсѐ уакож у заходах, ѐкі вони 
проводѐуь длѐ розробки механізмів конуроля ѐкосуі за освіунім процесом 
забезпеченнѐ професійної підгоуовки фахівців з МІ. Особливої уваги цѐ 
проблема поуребую в сучасний період розвиуку освіуи з МІ, оскільки попиу на 
фахівців із МІ зросуаю, а кількісуь програм їхньої професійної підгоуовки 
збільшуюуьсѐ. Беручи до уваги уе, що в кожній країні існуяуь свої особливосуі 
забезпеченнѐ ѐкосуі освіуи в межах національних освіуніх урадицій, 
Міжнародна асоціаціѐ медичної інформауики ѐк координауор процесу 
спрѐмувала свої зусиллѐ на розробку акредиуаційного механізму 
гаранууваннѐ відповідносуі рівнѐ професійної компеуенуносуі фахівців з МІ 
поуребам і вимогам робоуодавців. Зараз цѐ професійна організаціѐ працяю 
над завершальним еуапом пілоуного проекуу щодо акредиуації освіуніх 
програм з МІ, ѐкий було започауковано у 2011 р.. Перші резульуауи його 
пракуичного засуосуваннѐ – це професійна акредиуаціѐ універсиуеуських 
програм з МІ в уаких країнах, ѐк Німеччина, Тайвань, Фінлѐндіѐ і Чилі *9].  

Тим не менше, ѐкими б швидкими уемпами не розвивалась освіуа з 
МІ, одним із вагомих факуорів, що зумовляю негауивний впливаю на 
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формуваннѐ її ѐк спеціальносуі в сисуемі вищої професійної освіуи, ю 
відсуунісуь її опису ѐк професії в міжнародному уа національних 
класифікауорах професій. Таким чином, складаюуьсѐ парадоксальна 
сиууаціѐ, за умов ѐкої професіѐ фахівцѐ з МІ «де факуо» існую, у уой час ѐк 
«де яре» вона не закріплена на офіційному рівні. Природно, що цей факу 
непокоїуь предсуавників галузі, оскільки через це не існую уочних даних 
про кількісуь фахівців із МІ уа відомосуей про суан їхнього 
працевлашууваннѐ. Відсуунісуь офіційного опису МІ ѐк професії, своюя 
чергоя, впливаю на її фінансуваннѐ і, зрешуоя, викликаю недосуауня увагу 
з боку державних органів влади з пиуань освіуи ѐк до підгоуовки 
компеуенуних фахівців галузі, уак і педагогічних кадрів, що її проводѐуь.  

З оглѐду на це, сьогодні професійні організації з МІ починаяуь брауи 
на себе ініціауиву щодо дослідженнѐ суану розвиуку МІ ѐк професії на 
ринку праці длѐ її подальшого просуваннѐ й офіційного визнаннѐ на 
державному уа міжнародному рівнѐх. Так, у США спільними зусиллѐми 
професійних організацій уа вищих навчальних закладів у 2014 р. було 
ініційоване зверненнѐ до національного Коміуеуу з розробки суандаруної 
класифікації професій. У ньому йшлосѐ про рекомендація вклячиуи в нову 
редакція американського класифікауора професій, ѐка плануюуьсѐ на 2018 
р., назву й опис професії «фахівець-пракуик із медичної інформауики» *15].  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, можемо консуауувауи, що прогрес у розвиукові МІ ѐк науки привів 
до інформауизації медицини уа сисуеми охорони здоров’ѐ. Осуаннѐ ж не 
може успішно реалізовувауисѐ без наѐвносуі компеуенуних кадрів. З оглѐду 
на це, дослідженнѐ дозволило нам виділиуи дві групи передумов розвиуку 
освіуи з МІ: зовнішніх, що сприѐли виникнення МІ ѐк науки, уа внуурішніх, 
пов’ѐзаних із розвиуком МІ ѐк навчальної дисципліни і спеціальносуі 
професійної підгоуовки фахівців з МІ. Поѐва науки МІ суала можливоя, 
передусім, завдѐки уехнічному прогресу, клячовим здобууком ѐкого 
вважаяуь винайденнѐ комп’яуера. Виділена підгрупа соціальних уа 
організаційно-економічних передумов уакож відіграла своя важливу роль, 
компенсуячи обмеженісуь лядських ресурсів, заурауу часу й фінансів длѐ 
обробки медичних даних уа інформації. Щодо внуурішніх передумов, ѐкі 
сприѐли розвиукові МІ ѐк навчальної дисципліни і спеціальносуі, ууу варуо 
згадауи насуупні: поѐва перших кафедр і професійних організацій з МІ, 
розробка навчальних мауеріалів, координованісуь дій і співпрацѐ в 
написанні уипових програм із МІ, фінансуваннѐ уа прийнѐууѐ рекомендацій 
щодо забезпеченнѐ освіуніх проекуів із МІ, сувореннѐ й узгодженнѐ 
механізмів конуроля ѐкосуі за професійноя підгоуовкоя фахівців галузі. 

Перспекуивоя наших подальших наукових розвідок ю дослідженнѐ 
проблеми суановленнѐ уа розвиуку освіуи з МІ в Україні.  
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РЕЗЯМЕ 

Кобрин Надежда. Предпосылки суановлениѐ и развиуиѐ образованиѐ по 
медицинской информауике. 

Цель статьи – проанализировать предпосылки развитиѐ образованиѐ по 
медицинской информатике. В работе использован историко-генетический метод в 
сочетании с методами теоретической обработки научных фактов. Установлено, что 
развитие образованиѐ по медицинской информатике происходило под влиѐнием рѐда 
факторов, условно разделенных на внешние (социальные, организационно-
экономические, технические) и внутренние, свѐзанные с педагогическими факторами 
развитиѐ образованиѐ по медицинской информатике. Сделан вывод о том, что 
клячевой предпосылкой развитиѐ образованиѐ по медицинской информатике ѐвлѐетсѐ 
информатизациѐ системы здравоохранениѐ, котораѐ невозможна без 
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квалифицированных кадров. Дальнейшие научные исследованиѐ предполагаят изучение 
особенностей развитиѐ образованиѐ по медицинской информатике в Украине. 

Ключевые слова: медицинскаѐ информатика, образование по медицинской 
информатике, учебнаѐ дисциплина, специальность, профессиональное образование, 
специалист по медицинской информатике, информационно-коммуникационные 
технологии в медицине, информатизациѐ системы здравоохранениѐ. 

 
SUMMARY 

Kobryn Nadiia. Preconditions for the formation and development of health 
informatics education. 

The article is aimed at analyzing preconditions for health informatics education 
development. The historic-and-genetic method as well as methods of theoretical fact 
processing have been used in the paper.  

In the course of our research, the notion of health informatics education is regarded as a 
broad term determining health informatics as an academic course for medical students and as a 
specialty of training competent health informatics workforce. It has been ascertained that there 
is a broad range of factors influencing the development of health informatics education. They 
have been divided into extrinsic preconditions related to the development of health informatics 
as a scientific discipline and intrinsic preconditions related to the development of health 
informatics education. Firstly, such an approach is justified by the fact that appearance of health 
informatics education is a logical consequence of computerization and informatization of 
medicine and healthcare system. Secondly, progress in the science of health informatics has a 
direct impact on determining the content of health informatics education. 

Thus, extrinsic preconditions related to the development of health informatics as a 
scientific discipline include social, economic, organizational, and technical ones. Speaking 
about intrinsic preconditions related to the development of health informatics education, we 
should mention the following: establishing first health informatics chairs in higher education 
institutions, introducing health informatics learning materials, developing health informatics 
model curricula, financing health informatics educational projects, working out quality 
assurance mechanisms for health informatics professional training etc. 

Taking the aforementioned into consideration, it has been concluded that the key 
precondition for the development of health informatics education is informatization of 
medicine and healthcare system. Its effective and efficient implementation demands 
qualified workforce that may function both as competent users of information and 
communication technologies in medicine and as developers and implementers of health 
informatics products into the healthcare system. Therefore, our further scientific inquiry 
consists in studying peculiarities of health informatics education development in Ukraine.  

Key words: health informatics, health informatics education, academic course, 
specialty, professional education, health informatics professional, information and 
communication technologies in medicine, informatization of healthcare system. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОЇ ОСВІТИ В СУМСЬКОМУ ПОВІТІ ТА 

БУДІВНИЦТВО І ВІДКРИТТа УЧИЛИЩА ПЕРШОГО РОЗРаДУ  
В СЕЛІ СТАРОМУ – ПЕРШОМУ ПОСЕЛЕННІ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЮВА  

(1886–1888 РОКИ) 
 
У статті розглѐнуто доповідь про народну освіту в Сумському повіті за 1886–

1888 роки. Подано відомості щодо кількості дітей, ѐкі закінчили училища в 1887–1888 
навчальних роках. Зазначено максимальний відсоток дітей, ѐкі закінчили училища І–ІІІ 
розрѐдів, охарактеризовано особистий склад викладачів повітових училищ, означено 
суму коштів витрачених на утриманнѐ земських училищ за 1887–1888 навчальні роки 
і суму, необхідну длѐ утриманнѐ училищ в 1888–1889 навчальних роках. Подана 
характеристика процесу будівництва й відкриттѐ в с. Старому училища І-го розрѐду 
за сприѐннѐ землевласника Лева Михайловича Зборомирського, ѐкий надав допомогу 
не лише в будівництві училища, але і спромігсѐ видати значну суму длѐ благоустроя 
училища та прилеглої території. 

Ключові слова: народна освіта, учень, учитель, сприѐннѐ, будівництво, 
училище, навчаннѐ, Старе Село, перше поселеннѐ, Сумський повіт. 

 
Постановка проблеми. Із 70-х років XIX су. у розвиукові народної освіуи 

зросуаю роль земсув, ѐкі організували широку шкільну мережу, дбали про 
вчиуельські кадри, виділѐли кошуи на ууриманнѐ шкіл. Земсувами від-
кривалисѐ і часуково чи повнісуя ууримувалисѐ почаукові училища (земські 
школи) – почаукові школи в сільських місцевосуѐх з одно-, ури- уа чоуири-
річним курсом навчаннѐ. Вони здебільшого гоуували учнів до продовженнѐ 
освіуи в гімназіѐх, а уакож до пракуичної діѐльносуі. У навчальному плані було 
безліч предмеуів – від Закону Божого до маляваннѐ.  

Розглѐдаячи журнали Сумських чергових повіуових земських зборів 
від 16–20 вереснѐ 1886 року, повіуова управа надаю земським зборам дані 
про народну освіуу в Сумському повіуі за 1887–1888 навчальний рік, де 
сказано, що всіх почаукових народних училищ, в ууриманні ѐких брало 
учасуь Сумське земсуво, у звіуному році було 40, у уому числі два 
двокласних училища у слободі Юнаківка і Нижній Сировауці, що 
знаходилисѐ в ярисдикції Мінісуерсува Народної Освіуи і 38 земських шкіл, 
зокрема: першого розрѐду – Чернеччинська, Низівська, Миколаївська, 
Склѐрівська, Шпилівська, Москаленківська, Журавська, Павлівська, 
Суепанівська, Ново-Сичанська, Ново-Андріївська; другого розрѐду – 
Тимофіївська, Токарівська, Біуецька, Терешківська, Ульѐнівська, 
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Писарівська, Олексіївска, Локуѐнська, Могрицька, Велико-Бобрицька, 
Кондрауьювська, Кров’ѐнська, Климівська; уреуього розрѐду – Біловодська, 
Ворожбѐнська, Річинська, Хоуинська, Басівська *1, с. 142+. 

На почауку звіуного навчального року в усіх земських школах було 
учнів: хлопчиків – 2778 і дівчауок – 600, усього – 3378 (на 254 менше, ніж 
попереднього року); до кінцѐ навчального року залишилосѐ хлопчиків – 
2314 і дівчауок – 510, всього 2824 особи (на 18 менше, ніж минулого року); 
на екзамени з’ѐвилосѐ хлопчиків – 1955 і дівчауок – 460, всього – 2424 
(на 132 менше, ніж попереднього року); закінчили курси й були випущені з 
правом на пільги з воюнної повинносуі 2778 хлопчиків (на 18 більше, ніж 
попереднього року) уа зі свідоцувами про закінченнѐ курсу 55 дівчауок 
(на 13 менше, ніж попереднього року). 

Максимальний відсоуок осіб, ѐкі закінчили курс і випущених дали уакі 
школи: Хоуинська – 15,5 %, Локнѐнська – 14,6 %, Шпилівська – 14,5 %, 
Юнаківська чоловіча – 14,2 %, Біловодська – 14,1 %, і мінімальний – 
Могрицька – 3 %, Ульѐнівська – 3,2 %, Писарівська – 3,8 %, Олексіївська – 
4,1 % і Тимофіївська – 5,4 %. Особовий склад викладачів земських училищ 
складавсѐ із 38 законовчиуелів, 28 учиуелів і 27 вчиуельок; із числа вчиуелів 
19 оуримали спеціальну освіуу в учиуельських семінаріѐх, 3 виховувалисѐ в 
гімназіѐх, але курс не закінчили, 2 оуримали освіуу в Харківських педагогічних 
курсах і 1 в повіуовому училищі, 1 післѐ складаннѐ всуановленого екзамену 
оуримав свідоцуво на званнѐ вчиуелѐ міського училища, 2 на званнѐ вчиуелѐ 
сільського училища; із 27 вчиуельок 13 оуримали гімназичну освіуу, 5 – 
закінчили курси в Єпархіальному училищі, 9 оуримали свідоцуво на званнѐ 
вчиуельок народних училищ післѐ складаннѐ всуановлених іспиуів. 

У вищезгаданих журналах уакож додаюуьсѐ звіу і кошуорис про 
суми, виурачені на ууриманнѐ земських училищ у минулому 1887–1888 
навчальному році. 

У журналах зазначаюуьсѐ, що ревізійна комісіѐ погодиласѐ з 
докладом управи й розглѐнувши кошуорис просиуь збори звіу і кошуорис 
заувердиуи, хоча кошуорис і перевищую минулорічний на 360 руб. у 
зв’ѐзку з відкриууѐм нового Суаросільського училища, про що й 
іуимеуьсѐ далі *1, с. 142–144]. 

Аналіз актуальних досліджень. З ісуоричної уочки зору, Суаре Село ѐк 
прикордонний форпосу ууворилосѐ в XVIІ суоліууі на безлядних уериуоріѐх 
Дикого полѐ, де все часуіше почали з’ѐвлѐуисѐ вихідці з Наддніпрѐнської 
України. Значний рух лядносуі з українських земель, що перебували під 
владоя Польщі, припадаю на часи післѐ поразки козацького повсуаннѐ на 
Лівобережній Україні 1638 року. Саме уоді польський урѐд прийнѐв 
посуанову «Ординаціѐ Війська Запорізького реюсурового, що перебуваю на 
службі Речі Посполиуої», спрѐмовану на ліквідація козацьких привілеїв. 
Рѐууячись від ууисків польських поміщиків, подаукового уѐгарѐ і прагнучи до 
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збереженнѐ православної віри, переселенці вирушили на незаселені південні 
суепові окраїни Московської держави. 

Дослідники, припускаячи, що Слобідську Україну заселили кілька 
хвиль переселенців з-за Дніпра, виокремляяуь 3 головні переселеннѐ. 
Перше відбулосѐ за царяваннѐ родоначальника динасуії Романових 
Михайла Федоровича в 1640–1645 роках у кількосуі 8–10 уисѐч осіб. Більшу 
часуину цих переселенців суановили вихідці із Задніпров’ѐ. Серед 
переселенців була й родина майбуунього дворѐнина Г. Кондрауьюва. 

Друга, найпоуужніша хвилѐ переселеннѐ у Слобідську Україну з 
Подніпрѐнщини припала на 1645–1647 роки – почауок царяваннѐ Олексіѐ 
Михайловича. Тоді переселилосѐ 1247 родин (або дворів) і понад дві 
уисѐчі козаків.  

Треую переселеннѐ дауовано 1650–1651 роками. Щодо нього відома 
уільки кількісуь прибулих козаків – понад 500 *3, с. 9].  

Оуже, ісуоріѐ Сумщини нерозривно пов’ѐзана з козаками, ѐкі 
посуупово заселѐли ці уерени. Ще за царяваннѐ Михайла Романова (1613–
1645) московські рукописи засвідчували надзвичайно велику роль козаків-
переселенців у бороуьбі з уауарами. У 1653 році московський воювода 
Арсеньюв писав цареві, що переселенці осіли в Дикому полі на шлѐху, ѐким 
раніше уауари ходили з набігами на Пууивль, Рильськ уа інші місуа. 

У 1642 році одними з уаких переселенців – вихідців з місуечка 
Суавище Білоцерківського полку під проводом Герасима Кондрауьюва 
суали 100 козацьких родин, ѐкі оселилисѐ на крууому березі річки 
Псел [3, с. 8–10]. 

Найперше поселеннѐ Сумського полку, очоляваного 
Г. Кондрауьювим, називалосѐ Суарим селом (нині с. Червоне Сумського 
району). Це село ю одним із найдавніших сіл Сумщини, оскільки виникло 
ще на самому почауку освоюннѐ слобожанських уеренів вихідцѐми із 
Середнього Подніпров’ѐ.  

Вивчаячи ісуорія Суарого села, ми спиралисѐ на праця видауного 
богослова, ученого і громадського діѐча Дмиура Григоровича 
Гумілевського (Філареуа) «Ісуорико-суауисуичний опис Харківської юпархії».  

Села Суаре і Низи знаходились одне на правому, інше на лівому, або 
лісовому, березі Псла на 3 версуи нижче за Суаре за уечіюя річки. Перепис 
1732 року свідчиуь, що Суаре село заселено «назад уому років 90», відуак у 
1642 році. Таким чином, вік села відповідаю його назві.  

Знаячи про побожнісуь полковника Кондрауьюва і виходѐчи з 
перебігу подій, не сумніваюмосѐ, що перший храм у Суарому селі було 
побудовано не пізніше 1643 року. Ніні існуячий ууу кам’ѐний храм Свѐуого 
Миколи зведено в 1753 році полковником Суепаном Івановичем 
Кондрауьювим, а попередній дерев’ѐний храм був присвѐчений Славі 
Різдва Пресвѐуої Богородиці.  
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За даними перепису 1732 року, у Суарому селі соуника Івана 
Івановича Кондрауьюва мешкало 427 душ *4, с. 103–106]. 

Мета статті – розкриууѐ особливосуей суановленнѐ освіуи в 
Сумському повіуі, а уакож відкриууѐ в цьому ж повіуі училища першого 
розрѐду в с. Суарому – першому поселенні Герасима Кондрауьюва. 

Методи дослідженнѐ: аналіз, синуез, порівнѐннѐ уа узагальненнѐ, 
що уможливили розкриууѐ особливосуей суановленнѐ освіуи в Сумському 
повіуі у виокремлених хронологічних межах.  

Виклад основного матеріалу. Розглѐдаячи освіуу в с. Суарому Сумсь-
кого повіуу, варуо наголосиуи на уому, що в часи кріпацува ні про ѐку освіуу 
загалом не могло бууи й мови. У період кріпацува панами в с. Суарому були 
внуки уа правнуки Герасима Кондрауьюва. У подальшому, за переказами, 
правнучка Г. Кондрауьюва вийшла заміж за полковника Зборомирського і всі 
землі й майно в с. Суарому переходѐуь до Зборомирських. Першу згадку або 
клопоуаннѐ про відкриууѐ училища першого розрѐду в цьому селі 
(найнижчого розрѐду) ми знаходимо в доповіді Сумських чергових повіуових 
земських зборів від 16–20 вереснѐ 1886 року. 

 

 
Перше училище першого розрѐду в с. Старому 
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Клопотаннѐ першої і другої сільських громад с. Старого про 

відкриттѐ училища першого розрѐду (1886 рік) 
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Післѐ клопоуаннѐ першої уа другої суаросільських громад це пиуаннѐ 
було деуальніше розглѐнууо на Сумських чергових земських зборах. У 
доповіді зазначалосѐ, що училище в с. Суарому першого розрѐду може 
бууи відкриуим на насуупних умовах: місцевий землевласник Лев 
Михайлович Зборомирський пожерувував селѐнам приміщеннѐ длѐ 
училища, а селѐни зобов’ѐзалисѐ за власний рахунок перенесуи ця 
будівля на інше місце, облашуувауи його присуосувауи длѐ училищних 
цілей; коли ж будівлѐ буде закінчена і буде прийнѐуа управоя, селѐни 
зобов’ѐзалисѐ щорічно вносиуи на ууриманнѐ по 180 руб., уобуо уаку суму, 
ѐка необхідна від першої уа другої сільських громад на ууриманнѐ 
училища. Але, оскільки в попередньому громадському вироку від 
29 червнѐ 1886 року (див. оригінальний уексу клопоуаннѐ) не були 
погоджені обов’ѐзки сільських громад про відведеннѐ й передачу училищу 
громадської землі, уо управа висловиласѐ за задоволеннѐ 
вищезазначеного клопоуаннѐ. Але в подальшому задлѐ запобіганнѐ будь-
ѐких непорозумінь вимагауи від суаросільських громад, щоб вони 
зобов’ѐзалисѐ відвесуи садибну ділѐнку під училище, ѐка й маю вважауисѐ 
училищноя, а не громадськоя. З ціюя думкоя управи Земські збори 
погодилисѐ і прийнѐли доповідь на засіданні від 18 вереснѐ 1886 року, 
відкрили управі кредиу із земських зборів у сумі, ѐка поурібна на 
ууриманнѐ училища в с. Суарому в 1887 році, ѐкщо громадами будууь 
виконані всі взѐуі ними на себе зобов’ѐзаннѐ *2, с. 150+.  

Хоча суаросільска громада ще 25 січнѐ минулого 1887 року склала й 
надала в земську управу вирок про відведеннѐ під училище близько 
300 квадрауних саженів громадської землі, але до побудуваннѐ училищної 
будівлі за планом, рекомендованим земськоя управоя присуупили і 
закінчили його лише в поуочному році, унаслідок уого, що в будівлі, ѐку 
пожерувував селѐнам землевласник Л. М. Зборомирський, виѐвилосѐ багауо 
неѐкісного мауеріалу і громада уільки в цьому році зібрала кошуи на покупку 
всього необхідного длѐ будівницува. На благоусурій будівлі длѐ училища з 
додаваннѐм необхідних мауеріалів, сарайчика длѐ дров і огорожі училища 
селѐнами виурачено, за донесеннѐм сільських суаросу першої і другої 
суаросільських громад, 1153 руб. 43 коп. Майже на вся ця суму сільські 
суаросуи надали в управу виправдовуячи докуменуи у виглѐді рахунків із 
різних магазинів і розписок в оплауі кошуів за робоуу й мауеріали, і просѐуь 
повернууи селѐнським громадам половину від поураченої суми. 

Доповідаячи про вищезазначене, земська управа маю чесуь заѐвиуи 
зборам, що будівлѐ училища в с. Суарому оглѐнууа нея через одного із своїх 
членів і визнана уакоя, що знаходиуьсѐ в задовільному суані; у довжину вона 
маю 19 і в ширину 10 аршинів, покриуа залізом, ошуукауурена глиноя і 
вміщаю в себе двою сіней, коридор длѐ роздѐганнѐ учнів, дві класних кімнауи, 
кімнауу длѐ бібліоуеки, дві кімнауи длѐ кваруири вчиуелѐ й комору. При 
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училищі облашуований плеуений сарайчик длѐ зберіганнѐ палива, криуий 
соломоя уа обмазаний глиноя, облашуовуюуьсѐ ууалеу і садиба з двох боків 
обносиуьсѐ шуахеуником *2, с. 151+.  

Оскільки, селѐни с. Суарого не порушували клопоуаннѐ про 
прийнѐууѐ на рахунок земсува половинної часуини виурау на благоусурій 
будівлі, уо всі робоуи проводилисѐ без спосуереженнѐ й конуроля 
земської управи, а уому ціннісуь робоуи уа мауеріалів управоя з уочнісуя 
визначена бууи не може, але у виглѐді виправдовуячих докуменуів, 
наданих суаросільськими суаросуами на суму 1095 руб. 5 коп. у виглѐді 
загального цілком задовільного виглѐду училища земська управа нічого не 
може заперечиуи проуи показаної варуосуі робіу і приймаю до відома, що 
при облашууваннѐ училищних будівель у селах сумського повіуу скрізь 
брало учасуь земсуво в половинній часуині, клопочеуьсѐ перед земськими 
зборами про прийнѐууѐ на рахунок земсува половинної часуини виурау, 
здійснених при побудові училища в сумі 576 руб. 71½ коп., асигнувауи 
уакож за прикладом інших училищ першого розрѐду 262 руб. 50 коп. на 
його ууриманнѐ з навчального року, що насуав. 

Комісіѐ, розділѐячи думку управи і вклячивши в загальний 
кошуорис на ууриманнѐ училища 262 руб. 50 коп., уакож необхідних на 
ууриманнѐ Суаросільського училища, просиуь внесуи в кошуорис 
особливоя суаууея 576 руб. 71½ коп. на поверненнѐ громаді за 
будівницуво училища *2, с. 150–153]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Виходѐчи з 
вищезазначеного можна консуауувауи, що Суаре Село ю найдавнішим 
поселеннѐм на Сумській землі, назва ѐкого уочно відображаю його ісуорія. 
Суаре село – це дворѐнське гніздо роду Кондрауьювих-Зборомирських, 
звідки пішла ісуоріѐ не лише обласного ценуру, а й усіюї Сумщини. Але, на 
жаль, хоча Суаре село і було першим поселеннѐм, будівницуво уа відкриууѐ 
навчальних закладів у даному селі не було першим в Сумському повіуі. І 
лише завдѐки сприѐння сільських громад уаке училище було відкриуе в 
с. Суарому. Подальші розвідки будууь спрѐмовані на дослідженнѐ 
особливосуей організації народної освіуи в с. Суарому. 
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РЕЗЯМЕ 
Кравченко Анатолий. Общаѐ харакуерисуика образованиѐ в Сумском уезде. 

Суроиуельсуво и оукрыуие училища первого разрѐда в селе Суаром – первом поселении 
Герасима Кондрауьева (1886–1888 годы). 

В статье рассмотрен доклад о народном образовании в Сумском уезде за 
1886–1888 годы. Представлена характеристика количества детей, окончивших 
училища в 1887–1888 учебных годах. Также в докладе указан максимальный процент 
детей, окончивших училища I–III разрѐдов, охарактеризован личный состав 
преподавателей уездных училищ, а также сумма потраченных на содержание 
земских училищ средств за 1887–1888 учебный год и сумма, необходимаѐ на их 
содержание в 1888–1889 учебном году. Также дана характеристика строительства 
и открытие в с. Старом училища I-го разрѐда при содействии землевладельца Льва 
Михайловича Зборомирского, который предоставил помощь не только в 
строительстве самого училища, но и смог выдать значительнуя сумму длѐ 
благоустройства самого училища и прилегаящей территории. 

Ключевые слова: народное образование, ученик, учитель, содействие, 
строительство, училище, обучение, Старое Село, первое поселение, Сумской уезд. 

 
SUMMARY 

Kravchenko Anatolii. General characteristics of education in Sumy district and the 
construction and opening of the school of the first level in the Old village – the first 
settlement of Gerasim Kondratiev (1886–1888). 

The article deals with the report on public education in Sumy district for 1886–1888. The 
characteristics of the number of children who graduated from school in 1887–1888 school years 
are presented. Also, the report indicates the maximum percentage of children who graduated 
from grades I–III, characterizes the staff of teachers of district schools, as well as the amount 
spent for the maintenance of district schools for the 1887–1888 school years and the amount 
necessary for their maintenance in the 1888–1889 school years. The description of the 
construction and opening in the Old village of the school of the 1st class with the assistance of 
the landowner Lev Mikhailovych Zboromyrskyi, who provided assistance not only in the 
construction of the school itself, but also was able to issue a considerable sum for the 
improvement of the school and the adjacent of its territory, is also given. 

It is emphasized that the first settlement of the Sumy Regiment, headed by G. 
Kondratiev, was called the Old village (now the village of Chervone, Sumy district). This 
village is one of the oldest villages of Sumy region, since it arose from the very beginning of 
the development of the Slobozhanskyi territories by the natives of the Middle Dnieper region. 

It is concluded that the Old village is the oldest settlement in the Sumy land, the name 
of which accurately reflects its history. The Old village is a family village of Kondratiev-
Zboromyrskyi family, where the history of not only the regional center, but of the whole Sumy 
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region began. But, unfortunately, although the Old village was the first settlement, the 
construction and opening of the education institutions in this village was not the first in the 
Sumy district. And only thanks to the support of rural communities such a school was opened 
in the Old village. Further research will be aimed at studying the peculiarities of organization 
of the public education in the Old village.  

Key words: public education, pupil, teacher, assistance, construction, school, training, 
Old village, first settlement, Sumy county. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ  
У СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТа 

 
Метоя статті ю аналіз психолого-педагогічного супроводу й визначеннѐ 

завдань психолога та педагога. У статті використано термінологічний аналіз, що 
даю можливість окреслити психолого-педагогічний супровід, системний підхід – даю 
змогу розглѐдати проблему ѐк неперервний процес змін системи освіти. У 
результаті дослідженнѐ висвітлено види й компоненти психолого-педагогічного 
супроводу. Розкрито ціль психодіагностики та її місце у профоріюнтації дітей у 
середній освіті. Проаналізовано причини помилкового і випадкового професійного 
вибору учнів. Досліджено профоріюнтаційну діѐльність учителѐ. 

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, психодіагностика, 
профоріюнтаціѐ, педагогічна майстерність, педагогічний супровід, системний аналіз, 
самоорганізаціѐ, самовизначеннѐ. 

 
Постановка проблеми. В епоху суцільної глобалізації уа швидкого 

розвиуку інформауизації свіуу перед незалежноя Україноя посуала 
проблема психолого-педагогічного супроводу навчаннѐ в сeредній освіуі, 
це, у своя чергу, уможливило розробленнѐ національних навчальних 
планів, програм, підручників уощо. В Україні почали функціонувауи середні 
навчальні заклади різних уипів уа форм власносуі, що поуребуяуь нових 
держаних нормауивних докуменуів. Перш за все, необхідно визначиуисѐ із 
психолого-педагогічним супроводом навчально-виховного процесу.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз джерел показав, що 
педагогічний супрoвід – це сисуема підуримки уа допомоги обдарованій 
диуині в навчально-виховному процесі. У цьому конуексуі необхідно 
обґрунуувауиуи знaчущісуь понѐууѐ «супровід». С. Гончаренко відмічаю 
багауоаспекунісуь понѐууѐ «супровід», розрізнѐячи його ѐк: дія зі значeннѐм 
супроводжувауи, супроводиуи; уе, що супроводиуь ѐкусь дія, ѐвище; 
поюднаннѐ дії з іншоя, побічноя діюя; додаваннѐ чогось до чогось, 
доповненнѐ до чогось *2, 187+. Понѐууѐ «обдарованісуь» i «уалану», 
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викорисуовуяуьсѐ в ѐкосуі синонімів, проуе іноді їх розрізнѐяуь. Під 
обдарованісуя часуо розуміяуь високі інуелекууaльні здібносуі, а під 
«уалануом» − здібносуі до мисуецува, музики, споруу, самовираженнѐ. Деѐкі 
вчиуелі уа вчені суверджуяуь, що обдарованим ю уой, хуо маю здібносуі більш 
ніж в одній сфері, наприклад, здібносуі до мауемауики, фізики уа іноземних 
мов. Термін «уалановиуий», на їхня думку, викорисуовуяуь, коли лядина 
маю здібносуі уільки в одній сфері, наприклад, уільки в мауемауиці. 

Мета статті – аналіз психолого-педагогічного супроводу й визначеннѐ 
завдань психолога уа педагога. 

Методи дослідженнѐ. У суаууі викорисуано уермінологічний аналіз, 
що даю можливісуь окреслиуи психолого-педагогічний супровід, сисуемний 
підхід – даю змогу розглѐдауи проблему ѐк неперервний процес змін 
сисуеми освіуи. Герменевуичний меуод – дозволѐю, базуячись на 
«внуурішньому досвіді», інуерпреуувауи психолого-педагогічний супровід.  

Виклад основного матеріалу. Основне завданнѐ психолога − 
допомогуи учня побудувауи шлѐх власного розвиуку. Завданнѐ вчиуелѐ − 
дoпомогуи кожному учня засвоїуи заданий навчальний мауеріал, однаковий 
длѐ всіх уа реалізувауи на ньому виховний вплив, прагнучи домогуисѐ 
відповідносуі особисуосуі кульуурному нормауиву. У реальносуі векуори 
усуремлінь учиуелѐ уа психолога часуо різноспрѐмовані. Психолог не даю 
оцінявальних суджень, а в педагогічній діѐльносуі без них не обійуисѐ. Крім 
уого, у середній освіуі існую оцінявальна сисуема, що дозволѐю визначауи 
рівень навчальних знань, умінь уа навичок учнѐ. Індивідуально психічний 
розвиуок не вдаюуьсѐ оцінявауи в балах. Сиууаціѐ посуійного оціняваннѐ 
учнів учиуелем нe переносиуьсѐ ним за межі класу, що породжую прагненнѐ 
оцінявауи будь-ѐку діѐльнісуь (у уому числі і шкільного психолога). Психолог 
не розглѐдаю продукуи/продукція власної діѐльносуі оцінявальним чином. 
Об’юкуом діѐльносуі психолога часуіше висуупаю емоційно-моуиваційна сфера 
особисуосуі диуини, що розглѐдаюуьсѐ в ѐкосуі базової длѐ особисуісного 
розвиуку. Учиуель впливаю (іноді − і уільки) на когніуивну сферу. Учиуелі уа 
психологи по-різному суавлѐуьсѐ до діуей. Позиція вчиуелѐ у відношеннѐх з 
діуьми можна пoзначиуи ѐк позиція «над» або «напроуи», психолога − ѐк 
«поруч» або «збоку».  

Психолого-педагогічний супровід ю не просуо сукупнісуя меуодів 
коригувально-розвивальної діѐльносуі з діуьми, а висуупаю комплексноя 
уехнологіюя, особливоя кульууроя підуримки й допомоги в розв’ѐзанні 
завдань їх розвиуку, навчаннѐ і вихованнѐ уа соціалізації. Оуже, фахівець із 
психолого-педагогічного супроводу повинен не лише володіуи меуодиками 
діагносуики, консульууваннѐ, корекції, але й мауи навички сисуемного аналізу 
проблемних сиууацій, прoграмуваннѐ і плануваннѐ діѐльносуі, спрѐмованої 
на їх розв’ѐзаннѐ, співорганізація з ціюя меуоя учасників освіунього процесу 
(диуина, одноліуки, бауьки, вчиуелі, адмінісураціѐ) *4+. 
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Видами (напрѐмами) діѐльнoсуі психолого-педагогічного супроводу ю 
індивідуальна уа групова: профілакуика, діагносуика, консульууваннѐ, 
розвивальна діѐльнісуь, коригувальна діѐльнісуь; психологічна освіуа 
(формуваннѐ психологічної кульуури, розвиуок психолого-педагогічної 
компеуенуносуі учнів, адмінісурації освіуніх усуанов, учиуелів, бауьків), 
експеруиза (освіуніх уа навчальних програм, проeкуів, посібників, освіунього 
середовища, професійної діѐльносуі фахівців освіуніх усуанов) *1, 13+. 

Психодіагносуика – це інсурумену. У ньому сконценуровано все, що ю 
у пракуичній психології. Меуа психодіагносуики – поѐсниуи уа 
спрогнозувауи поведінку особисуосуі. За резульуауами проведеної 
психодіагносуики ми повинні зрозуміуи, що очікувауи від конкреуної 
лядини, ѐкоя вона буде в різних сиууаціѐх. У цьому сенсі психодіагносуика 
ю прикладноя наукоя. Вона більше пов’ѐзана із профвідбором. Тобуо, не 
існую профвідбору без психодіагносуики.  

Основна проблема професійного самовизначеннѐ суаршокласників 
полѐгаю в уому, що значна кількісуь учнів обираю майбууня професія суи-
хійно, випадково, необґрунуовано. Означена проблема була й залишаюуьсѐ 
головноя відносно професійного вибору учнівської молоді. Вибір профе-
сійного навчального закладу післѐ закінченнѐ школи суаршокласниками 
уакож досиуь часуо зумовляюуьсѐ моуивами, далекими від усвідомленого 
вибору, ѐкий би відповідав професійним інуересам, схильносуѐм і здібносуѐм 
молоді. Запобігуи цьому негауивному ѐвищу може шкільний учиуель. У цьому 
напрѐмі він може здійснявауи профоріюнуаційну діѐльнісуь із учнѐми. 

У процесі взаюмодії при спілкуванні вчиуелѐ з учнѐми можууь 
обговорявауисѐ, крім інших профоріюнуаційних пиуань, і моуиви майбуунього 
професійного вибору, плани на майбууню (особисуісний професійний план). 

Такі профоріюнуаційні бесіди можууь допомогуи учнѐм не зробиуи 
помилки при виборі майбууньої професії, а здійсниуи його обґрунуовано і 
свідомо. Учиуель маю знауи основні причини помилкового й випадкового 
професійного вибору учнів, а саме: низька психологічна кульуура учнів, 
недосуауню знаннѐ себе і свіуу професій; несформованісуь професійних 
інуересів; схильнісуь впливу інформаційного просуору без аналізу. Оуже, 
заохоченнѐ самопізнаннѐ учнів, розвиуок їхніх професійних інуересів може 
бууи діювим уа ефекуивним засобом психологічної профілакуики безробіууѐ 
серед учнівської молоді. 

У сучасних умовах посуійних соціально-економічних змін, розвиуку 
ринкових відносин в Україні, реформуваннѐ освіуи виникаю необхіднісуь 
розробки нових інноваційних підходів у профоріюнуації. Сувореннѐ нових 
форм уа меуодів профоріюнуаційної діѐльносуі з учнѐми, психолого-
педагогічні умови їхньої підгоуовки до професійного самовизначеннѐ ю вимо-
гоя сьогоденнѐ. Якщо раніше профоріюнуаційна діѐльнісуь зводиласѐ до 
одноразової психолого-педагогічної допомоги у професійному самовизна-
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ченні, уо сьогодні виникаю поуреба в посуійному профоріюнуаційному 
супроводі лядини проуѐгом неперервної допрофесійної і професійної освіуи. 

Психолого-педагогічні впливи на процес професійного самовизначеннѐ 
учнів необхідно здійснявауи, ураховуячи цілісну особисуісуь учнѐ. Суавленнѐ 
до особисуосуі, ѐк до звичайного уа узагальненого, суановиуь підґрунуѐ 
«оцінявально-коригувального» уа «керувально-оріюнуувального» підходів. 
Навіуь ѐкщо педагогічний вплив здійсняюуьсѐ з кращими намірами, 
особисуосуі лишаюуьсѐ лише роль об’юкуа впливу, а її головні, внуурішні 
аспекуи залишаяуьсѐ поза увагоя вчиуелѐ. Особисуісний підхід, на відміну 
від урадиційного, передбачаю визнаннѐ особисуосуі ценуральноя ланкоя 
профоріюнуаційної діѐльносуі з акценууваннѐм на самооріюнууванні, 
саморозвиукові, самовизначенні. Впливи на особисуісуь учнѐ здійсняяуьсѐ з 
меуоя наданнѐ психолого-педагогічної допомоги і сувореннѐ умов длѐ його 
самоорганізації. На наше переконаннѐ, ефекуивна профоріюнуаційна 
діѐльнісуь із учнѐми можлива за умови її сконценурованосуі на його 
внуурішньому свіуі, а не лише на проблемі вибору професії. 

Профоріюнуаційна діѐльнісуь учиуелѐ з молоддя, ѐк сисуема 
здійсненнѐ підгоуовки її до свідомого професійного самовизначеннѐ, може 
мауи успіх за умов неформального, суб’юкуного, особисуісного підходу до 
проблем кожної молодої лядини. У профоріюнуаційній діѐльносуі з учнѐми 
вчиуель маю розуміуи дійсну суунісуь його внуурішнього свіуу й 
організовувауи взаюмодія, щоб у ценурі уваги суала особисуісуь 
суаршокласника, з його проблемами, поуребами, пиуаннѐми. Процес 
професійного самовизначеннѐ учнів учиуель маю розглѐдауи в конуексуі 
цілісного жиууѐ особисуосуі, її жиууювих запиуів і проблем. 

Важливоя передумовоя продукуивної уа успішної взаюмодії вчиуелѐ 
з учнѐми ю вибір доцільних суилів професійно-педагогічного спілкуваннѐ. У 
своїй діѐльносуі вчиуель засуосовую суилі, однак емоційно-позиуивне 
спілкуваннѐ можливе лише на основі захопленосуі спільноя уворчоя 
діѐльнісуя і дружнього суавленнѐ. Основа цього суиля місуиуь юднісуь 
високого професіоналізму вчиуелѐ уа його еуичних усуановок. Адже 
захопленісуь спільним із учнѐми уворчим пошуком – це резульуау не уільки 
комунікауивної діѐльносуі вчиуелѐ, а й у більшосуі випадків його суавленнѐ 
до педагогічної діѐльносуі в цілому. Високого резульуауу в педагогічній дії 
неможливо досѐгуи без педагогічної майсуерносуі вчиуелѐ. Діѐльнісуь 
учиуелѐ-майсура харакуеризуюуьсѐ педагогічноя доцільнісуя за: змісуом і 
опуимальнісуя; вибором засобів. У педагогічній діѐльносуі розвиваюуьсѐ уа 
реалізуюуьсѐ майсуернісуь учиуелѐ, ѐку сурукуурно визначаяуь уакі 
складники: 1) педагогічна спрѐмованісуь особисуосуі; 2) професійне 
знаннѐ; 3) здібносуі до педагогічної діѐльносуі; 4) педагогічна уехніка. 

Педагогічна майсуернісуь учиуелѐ складаюуьсѐ з цілісного уѐвленнѐ про 
особисуісуь учнѐ з урахуваннѐм його унікальносуі, неповуорносуі, уміннѐ 
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поюднувауи в педагогічній дії ідеографічний (акцену на унікальнісуь) уа 
номоуеуичний (акцену на уиповісуь) підходи до особисуосуі. Лише поюднаннѐ 
уипового (знаннѐ загальних особливосуей педагогічних і психологічних ѐвищ) 
уа унікального (знаннѐ особливосуей харакуеру, уемпераменуу, інуересів, 
здібносуей кожного учнѐ) робиуь педагогічну дія вчиуелѐ діювоя, 
переконливоя й ефекуивноя. Педагогічна майсуернісуь учиуелѐ може 
формувауись у поюднанні високої професійної підгоуовки і діѐльнісного 
підходу до навчально-виховного процесу (педагогічна діѐ). У педагогічній 
діѐльносуі вчиуеля важливо посуійно суворявауи сприѐуливі умови длѐ 
самопізнаннѐ й саморозвиуку учнів, поѐві позиуивних особисуісних 
новоууворень. Майсуерне володіннѐ педагогічноя діюя, посуійний пошук 
нових способів її вдосконаленнѐ ю умовоя розвиуку відношень у взаюмодії 
«вчиуель – учень». Важливоя умовоя діювосуі педагогічної дії ю емпауіѐ, 
уміннѐ співчувауи уа емоційно реагувауи на проблеми і поуреби учнів. Щира 
лябов до діуей уа професії вчиуелѐ, посуійний професійний і особисуісний 
саморозвиуок, посуійне самовдосконаленнѐ педагогічного досвіду й 
майсуерносуі − це вміннѐ віддавауи учнѐм не лише знаннѐ, а і серце. 

Важливу роль у професійному самовизначенні особисуосуі, формуванні 
її професійних інуересів і цінносуей, здібносуей уа моуивів діѐльносуі маю 
соціальне середовище, навчаннѐ й вихованнѐ. Значна часуина пізнавальних 
уа професійних інуересів учнів формуюуьсѐ у процесі навчальної діѐльносуі, 
педагогічної взаюмодії з учиуелѐми, психологами. За Г. Косуяком, у процесі 
навчаннѐ формуяуьсѐ сенсорні, перцепуивні, розумові, вербальні, мнемічні 
уа інші компоненуи загальних уа спеціальних здібносуей. Вони вироблѐяуьсѐ 
завдѐки засвоюннѐ наукових, художніх і уехнічних надбань лядсува, у ѐких 
знайшли предмеуне вуіленнѐ. За допомогоя навчаннѐ задауки учнѐ 
переуворяяуьсѐ в конкреуні здібносуі. Диуині поурібно вчиуисѐ, не залежно 
від уого, ѐкоя міроя вона наділена природними уалануами. Розвиуок її 
здібносуей буде залежиуь від уого, ѐкими уемпами і з ѐкими успіхами вона 
буде опановувауи лядську кульууру в різних її галузѐх. Учасуь у різних видах 
уворчої діѐльносуі (образоуворчій, музичній, дослідній, консурукуорсько-
уехнічній уощо) розвиваю здібносуі не лише до навчаннѐ, засвоюннѐ лядських 
цінносуей, а й до увореннѐ. Тому опануваннѐ навчальноя діѐльнісуя учнѐми, 
засвоюннѐ лядської кульуури ю механізмом формуваннѐ їхніх пізнавальних і 
професійних інуересів, здібносуей уа цінносуей. Засвоюннѐ кульуурних 
цінносуей лядсува, у своя чергу, призводиуь до їх увореннѐ у процесі 
навчальної діѐльносуі. Відбуваюуьсѐ звороуній зв’ѐзок між засвоюннѐм знань 
уа їх увореннѐм. Засвояячи нові знаннѐ, учень накопичую власний уворчий 
поуенціал. Набуваячи у процесі навчаннѐ нових знань, умінь уа навичок, 
учень розширяю й розвиваю пізнавальну уа емоційно-вольову сфери. У його 
особисуосуі формуяуьсѐ нові уувореннѐ – інуереси, здібносуі, цінносуі. 
Пізнаячи свіу, учень одночасно пізнаю і акуивно формую себе. Діювісуь уа 
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ѐкісуь особисуісних новоууворень учнів залежиуь від ѐкосуі і змісуу психолого-
педагогічних впливів на нього вчиуелѐ, від педагогічної майсуерносуі 
осуаннього. Позиуивні особисуісні новоуувореннѐ не виникаяуь на 
порожньому місці, вони формуяуьсѐ у процесі спільної уворчої взаюмодії 
вчиуелѐ й учнів, дружнього суавленнѐ уа позиуивних емоційних підкріплень. 
Майсуер-учиуель, ѐкому вдалосѐ побудувауи уворчу і позиуивну взаюмодія з 
учнѐми, може розраховувауи й на позиуивні резульуауи. У профоріюнуаційній 
діѐльносуі резульуауом уакої взаюмодії будууь сформовані професійні 
інуереси уа професійно-ціннісні оріюнуації учнів. Від зусиль, що вкладаю 
вчиуель у педагогічну дія, буде залежауи її резульуау. 

Формуваннѐ професійних інуересів особисуосуі здійсняюуьсѐ через 
розвиуок інуересів споживача й діѐча. Психологічні механізми формуваннѐ 
професійних інуересів відбуваяуьсѐ в соціальному середовищі, длѐ учнів це 
навчальна діѐльнісуь. Якщо вона організована належним чином, відповідно 
здійсняяуьсѐ і процеси формуваннѐ особисуісних новоууворень в учнів. 
Необхідно зазначиуи, що формуваннѐ професійних інуересів 
здійснявауимеуьсѐ і залежауиме не лише від психолого-педагогічних впливів 
учиуелѐ на учнів, а й від акуивносуі суб’юкуа профоріюнуаційної діѐльносуі – 
учнѐ. Оуже, позиуивний резульуау у профоріюнуаційній діѐльносуі виникаю 
уоді, коли відбуваюуьсѐ ефекуивна педагогічна взаюмодіѐ «вчиуель – учень». 
Невідповіднісуь уакої взаюмодії робиуь її малоефекуивноя. Незалежно від 
значущосуі соціального середовища у формуванні інуересів, ѐкщо учень не 
прагне їх розвивауи, жодні зовнішні впливи не допоможууь. На жаль, одніюя 
з головних проблем профоріюнуації ю несформованісуь професійних інуересів 
суаршокласників післѐ закінченнѐ школи. Оуже, спонуканнѐ акуивносуі 
самого суб’юкуа професійного самовизначеннѐ – учнѐ – ю важливим 
складником профоріюнуаційної діѐльносуі. 

Основними профоріюнуаційними підходами у психолого-педагогічній 
робоуі з учнѐми ю: 

 реалізаціѐ особисуісно-оріюнуованого підходу; 

 суимуляваннѐ акуивносуі учнів до самопізнаннѐ й пізнаннѐ свіуу 
професій; 

 формуваннѐ пізнавальних і професійних інуересів учнів; 

 акуивізаціѐ самопізнаннѐ, саморозвиуку, самоувореннѐ особисуосуі учнѐ. 
Крім психолога-профконсульуануа, профоріюнуаційну робоуу з 

учнѐми можууь проводиуи вчиуелі і шкільні психологи. Причому 
найважливішу посуійну робоуу будууь проводиуи саме вчиуелі. 

Оскільки вчиуель досконало знаю своїх учнів, він маю широкі 
можливосуі длѐ формуваннѐ акуивної профоріюнуаційної позиції, розвиуку 
їхніх пізнавальних і професійних інуересів. 

Важливим психолого-педагогічним засобом первинної психологічної 
профілакуики безробіууѐ серед учнів ю проведеннѐ профоріюнуаційної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

60 

робоуи у школі. Особливосуі профоріюнуаційних уехнологій психолого-
педагогічного супроводу учнів почаукової, середньої, суаршої школи, 
показано у програмі: 

Програма «Профоріюнтаційної роботи в середній загальній школі, 
професійних навчальних закладах» 

І. Початкова школа 
Цілі, завданнѐ: 

 Знайомсуво зі свіуом професій і власним «Я». 

 Почаукове формуваннѐ жиууюво-ціннісних і професійно-ціннісних 
оріюнуацій. 

 Первинна психодіагносуика. 
Форми, засоби: 

 Почаукова профінформаціѐ і психологіѐ. 

 Зошиуи длѐ самопізнаннѐ й самодіагносуики. 
ІІ. Основна школа 
Цілі, завданнѐ: 

 Поглиблене формуваннѐ жиууюво-ціннісних і професійно-ціннісних 
оріюнуацій. 

 Поглибленнѐ уѐви про власну особисуісуь і свіу професій. 

 Знайомсуво з особливосуѐми ринку праці і його вимогами до 
працівника. 

 Розвиуок економічного мисленнѐ. 

 Первинна профілакуика безробіууѐ. 
Форми, засоби: 

 Поглибленнѐ профінформації, почаукове оволодіннѐ основами 
психології. 

 Самопізнаннѐ, самодіагносуика, психодіагносуика. 

 Почаукова профконсульуаціѐ. 
ІІІ. Старша (профільна) школа 
Цілі, завданнѐ: 

 Формуваннѐ свідомого професійного самовизначеннѐ, відповідно до 
професійної спрѐмованосуі особисуосуі. 

 Наданнѐ знань про вимоги конкреуної професії до особисуосуі. 

 Акуивізаціѐ моуивації професійного самовизначеннѐ й майбууньої 
професійної діѐльносуі. 

 Формуваннѐ плану професійної самореалізації і побудови професійної 
кар’юри. 

 Поглибленнѐ знань про особливосуі ринку праці і його вимоги до 
конкреуної професії. 

 Почауок формуваннѐ професійно важливих ѐкосуей. 

 Первинна і вуоринна психопрофілакуика безробіууѐ. 
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Форми, засоби: 

 Профінформаціѐ, інформаціѐ про ринок праці. 

 Профконсульуаціѐ (самодіагносуика, психодіагносуика, 
профконсульуаційна бесіда). 

 Профоріюнуаційні програми і курси лекцій. 

 Самооцінка гоуовносуі до вибору професії, оцінка відповідносуі 
особисуісних ѐкосуей обраній професії, оцінка відповідносуі 
особисуісних ѐкосуей професії, корекціѐ особисуісного профплану. 

 Професіографіѐ. 
ІV. Професійні навчальні заклади 
Цілі, завданнѐ: 

 Корекціѐ відповідносуі професійної спрѐмованосуі особисуосуі обраній 
професії. 

 Акуивізаціѐ моуивації навчаннѐ й майбууньої професійної діѐльносуі. 

 Первинна корекціѐ плану професійної самореалізації і побудови 
професійної кар’юри. 

 Подальше формуваннѐ професійно важливих ѐкосуей і їх корекціѐ. 

 Подальший розвиуок і поглибленнѐ професійних інуересів і здібносуей, 
психологічної гоуовносуі до праці в умовах ринкової економіки. 

 Первинна і вуоринна психопрофілакуика безробіууѐ. 

 Професійна переоріюнуаціѐ (за умов невідповідносуі обраній професії). 
Форми, засоби: 

 Профінформаціѐ, інформаціѐ про ринок праці. 

 Профконсульуаціѐ (поглиблена самодіагносуика, психодіагносуика, 
профконсульуаційна бесіда). 

 Самооцінка й корекціѐ гоуовносуі до професійної діѐльносуі. 

 Професіографіѐ. 

 Профдобір (профвідбір). 
V. Післѐдипломна професійна освіта, професійна діѐльність 
Цілі, завданнѐ: 

 Професійна адапуаціѐ. 

 Корекціѐ відповідносуі моуивації, професійних інуересів і здібносуей, 
професійно важливих ѐкосуей обраній професійній діѐльносуі. 

 Подальша корекціѐ плану професійної самореалізації, побудова 
професійної кар’юри. 

 Підвищеннѐ фахового рівнѐ, формуваннѐ професійної майсуерносуі і 
професіоналізму. 

 Формуваннѐ необхідних умов (здібносуей, ѐкосуей) длѐ професійної 
діѐльносуі в умовах ринкової економіки. 

 Професійна переоріюнуаціѐ, оволодіннѐ новоя професіюя (за поуреби). 

 Вуоринна і уреуинна психопрофілакуика безробіууѐ, психоуерапіѐ. 
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Форми, засоби: 

 Профінформаціѐ, інформаціѐ про ринок праці. 

 Поглиблена профконсульуаціѐ. 

 Профдобір (профвідбір), професіографіѐ. 

 Корекціѐ особисуісної відповідносуі обраній професійній діѐльносуі. 

 Професійне перенавчаннѐ в разі поуреби. 

 Психологічна корекціѐ, психоуерапіѐ *5+. 
Займаячи акуивну позиція суб’юкуа профоріюнуації, учень відходиуь 

від позиції об’юкуа впливу ззовні, самосуійно розв’ѐзую проблему 
професійного суановленнѐ, обираю і суворяю власний професійний шлѐх. 
Допомогуи особисуосуі в розв’ѐзанні цих проблем здауна ефекуивно 
організована профоріюнуаційна діѐльнісуь учиуелѐ з учнѐми. Учень 
визначаю власні професійно-ціннісні оріюнуації, а психолого-педагогічна 
допомога може прискориуи, опуимізувауи і сурукуурувауи цей процес. 
Проблема професійного самовизначеннѐ акууалізуюуьсѐ длѐ особисуосуі у 
суаршому шкільному віці. Акуивний пошук себе у свіуі професій, 
сформовані професійні інуереси ю важливими умовами процесу 
професійного самовизначеннѐ молодої лядини. Лише акуивне засвоюннѐ 
загальнокульуурних цінносуей лядсува, високий пізнавальний інуерес учнѐ 
у процесі навчаннѐ може зумовлявауи подальше «увореннѐ» нових 
ууворень – професійних інуересів. 

Під час профоріюнуаційної діѐльносуі вчиуель викорисуовую різні 
психодіагносуичні меуодики. Необхідно звернууи увагу на уе, що в 
засуосуванні психологічних уесуів учиуель маю бууи обережним і 
усвідомлявауи уе, що він робиуь із уесуами і длѐ чого. Наприклад, наврѐд чи 
доцільно вчиуеля здійснявауи повноцінну профконсульуація із 
засуосуваннѐм багауьох психодіагносуичних меуодик, бауарей уесуів. Така 
консульуаціѐ поуребую від лядини високої психологічної компеуенуносуі і 
знань у галузі психодіагносуики. Таке проведеннѐ психодіагносуичного 
дослідженнѐ особисуосуі учнѐ належиуь до компеуенції шкільного психолога 
або профконсульуануа. Вони професійно підгоуовлені до цього й маяуь 
досвід. Недосуаунѐ компеуенунісуь у робоуі з психологічними уесуами уаїуь 
загрозу хибних висновків і помилок, може не допомогуи, а нашкодиуи. 
Викорисуаннѐ уіюї чи іншої психологічної меуодики вчиуелем можливе за 
умови, ѐкщо він добре знаю обрану меуодику й умію з нея працявауи. 

Профоріюнуаційна діѐльнісуь учиуелѐ ю уакож важливим засобом 
ранньої психопрофілакуики безробіууѐ серед молоді. Реалії ринкової 
економіки суавлѐуь жорсукі вимоги до фахівцѐ, а успіх у професійній 
діѐльносуі лядини залежиуь від гоуовносуі уа вміннѐ фахівцѐ працявауи в 
умовах конкуренції. Молоді ляди часуо не гоуові до діѐльносуі в умовах 
ринку, і складаяуь певну «групу ризику». Тому підгоуовка суаршокласників 
до майбууньої професійної діѐльносуі, з урахуваннѐм специфіки ринкових 
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відносин, ю важливим складником профоріюнуаційної діѐльносуі зі 
суаршокласниками. Така діѐльнісуь ю важливим психопрофілакуичним 
засобом запобіганнѐ безробіууѐ серед молоді. Ранні профоріюнуаційні 
заходи психопрофілакуики безробіууѐ – вагома підуримка молодої лядини 
в її майбууній професійній діѐльносуі. Сформовані професійні інуереси уа 
особисуісний професійний план знижуяуь ризик безробіууѐ длѐ молодої 
лядини в майбууньому і ю первинноя психопрофілакуикоя безробіууѐ *3+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Профоріюнуаційна діѐльнісуь у школі маю ісуоуні можливосуі й перспекуиви, 
ю необхідноя умовоя запобіганнѐ негауивним ѐвищам професійного 
середовища в перспекуиві, діювим засобом наданнѐ психолого-
педагогічної допомоги молоді, а уакож здауна ефекуивно реалізувауи 
психолого-педагогічний супровід на особисуісуь учнѐ з меуоя формуваннѐ 
відповідних оріюнуирів на майбууню, жиууювих і професійних цінносуей. 
Вона сприѐю кращій підгоуовці до майбууньої професійної діѐльносуі в 
умовах ринкової економіки, правильному вибору професійного 
навчального закладу післѐ закінченнѐ школи. 

З оглѐду на зазначене, можемо виділиуи основні компоненуи 
психолого-педагогічного супроводу: формуваннѐ відповідальносуі уа 
вміннѐ жиуи в суспільсуві, співпрацявауи; розвиуок здібносуей до 
взаюморозуміннѐ уа навичок спілкуваннѐ; навчаннѐ розв’ѐзувауи жиууюві 
проблеми; суимуляваннѐ пізнавальної акуивносуі; формуваннѐ почуууѐ 
впевненосуі; розвиуок навичок самоорганізації (самосуійнісуь у плануванні, 
cамоконуроль, працездаунісуь, уміннѐ не перекладауи на інших вирішеннѐ 
власних проблем); уувореннѐ уа уренуваннѐ вмінь у сфері самовизначеннѐ 
(розуміннѐ власних завдань у конкреуній сиууації, визначеннѐ відповідної 
лінії поведінки, здійсненнѐ вибоpу на основі рефлексії сиууації, 
усвідомленнѐ обмежень). 
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РЕЗЯМЕ 

Пионтковский-Выхватень Богдан. Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных деуей в среднем образовании Украины вуорой половины ХХ века. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ психолого-педагогического сопровождениѐ и 
определениѐ задач психолога и педагога. В статье использованы такие методы, как 
терминологический анализ, который дает возможность изучить психолого-
педагогическое сопровождение, системный подход – позволѐет рассматривать 
проблему как непрерывный процесс изменений системы образованиѐ. В результате 
исследованиѐ отражены виды и компоненты деѐтельности психолого-
педагогического сопровождениѐ. Раскрыта цель психодиагностики и ее место в 
профориентации детей в среднем образовании. Проанализированы причины 
ложного и случайного профессионального выбора учащихсѐ. Исследована 
профориентационнаѐ деѐтельность учителѐ. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
психодиагностика, профориентациѐ, педагогическое мастерство, педагогическое 
сопровождение, системный анализ, самоорганизациѐ, самоопределение. 

 
SUMMARY 

Piontkovskyi-Vykhvaten Bogdan. Psychological and pedagogical support of gifted 
children in the secondary education of Ukraine in the second half of the twentieth century. 

The purpose of the article is to analyze psychological and pedagogical support and 
determine the tasks of a psychologist and a teacher. The article uses terminological analysis, 
which gives an opportunity to study psychological and pedagogical support, a systematic 
approach that allows considering the problem as a continuous process of changes in the 
education system.  

Also, the article focuses on vocational guidance work with student youth as an 
effective means of psychological assistance of a person in a situation of choice of a profession 
or professional reorientation. The content and specificity of the vocational guidance work of 
the teacher with the student, peculiarities of the process of interaction, communication are 
revealed in detail. The teacher has wide opportunities for forming an active professional 
orientation position, development of cognitive and professional interests. 

The place of psycho-diagnostics in professional counseling as the main means for 
implementation of the psychological forecast is determined. 

As a result of the study, the types and components of the activity of psychological and 
pedagogical support are reflected. The purpose of psycho-diagnostics and its place in 
vocational guidance of children in secondary education are revealed.  

The reasons of false and random professional choice of students are analyzed. 
Professional guidance teacher activity is an important means of early psycho-prophylaxis of 
unemployment among young people. Professional orientation activity at school has 
significant opportunities and perspectives, is an effective means of providing psychological 
and pedagogical assistance to young people.  
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The professional orientation activity of the teacher is studied. Professional orientation 
activity at school has significant opportunities and perspectives, is a necessary condition for 
preventing negative phenomena of the professional environment in the long run, an effective 
means of providing psychological and pedagogical assistance to young people, as well as 
being able to effectively implement psychological and pedagogical influences on the 
student’s personality in order to form the appropriate orientations for the future, life and 
professional values. 

Key words: psychological and pedagogical support, psycho-diagnostics, career 
guidance, pedagogical skills, pedagogical support, system analysis, self-organization, self-
determination. 
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ВИКОРИСТАННа СОНаЧНИХ МОДУЛІВ  

У ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ФІЗИКИ 
 
Мета статті – обґрунтуваннѐ та опис методики лабораторних робіт із 

фізики з використаннѐм сонѐчних полікристалічних модулів. Використовувалисѐ 
методи: аналіз, співставленнѐ й узагальненнѐ даних, технічне моделяваннѐ, 
спостереженнѐ за навчальним процесом. У результаті дослідженнѐ встановлено, що 
з батареюя сонѐчних модулів можна виконати такі лабораторні досліди: 
дослідженнѐ характеристик холостого хода, отриманнѐ вольт-амперної і 
навантажувальної характеристики; виміряваннѐ струму короткого замиканнѐ, 
максимальної потужності, вивченнѐ послідовного й паралельного з’юднаннѐ. 
Перспективноя ю розробка методики вивченнѐ фізичних основ роботи інших 
альтернативних джерел електричної енергії. 

Ключові слова: енергіѐ, сонѐчний модуль, випроміняваннѐ, напівпровідник, 
електрон, дірка, струм, напруга, потужність. 

 
Постановка проблеми. Енергіѐ ю основноя умовоя соціально-

економічного розвиуку суспільсува і служиуь наріжним каменем зусиль із 
підвищеннѐ ѐкосуі нашого жиууѐ й задоволеннѐ запиуів населеннѐ. 
Енергеуичні поуреби лядсува посуійно зросуаяуь.  

Сонце ю дуже поуужним джерелом енергії, його промені 
досуавлѐяуь на Земля поуужнісуь 5∙106 Ву. На кожний квадрауний меур 
поверхні у верхніх шарах земної аумосфери припадаю приблизно 1,36 кВу 
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променевої енергії. Інуенсивнісуь сонѐчного свіула на рівні морѐ в 
південних широуах може сѐгауи 1 кВу/м2, а в нашій місцевосуі 
максимальна інуенсивнісуь оціняюуьсѐ в 0,7 кВу/м2. 

Фоуоелекуричні суанції можууь забезпечувауи до 16 % поуреби в 
елекуричній енергії. Длѐ всіюї Європи покриууѐ фасадів будівель і дахів 
фоуоелекуричними бауареѐми сувориуь велику поуужнісуь, ѐка длѐ 
покрівель будинків при викорисуанні існуячих уехнологій оціняюуьсѐ в 
500 ТВу. Свіуовий об’юм продаж сонѐчних бауарей за осуанні 10 років 
щорічно збільшувавсѐ на 15 %, одночасно виурауи зменшилисѐ майже на 
90 %. Ефекуивнісуь уонкоплівкових сонѐчних бауарей з 1978 року 
збільшиласѐ на 500 %. 

В умовах загосуреннѐ екологічної кризи поуреба в посуійному уворчому 
розпізнаванні, посуановці й розв’ѐзуванні ѐк очевидних, уак і складних і 
прихованих екологічних проблем на уроках фізики сурімко зросуаю. Ядро 
сисуеми екологічної освіуи уа вихованнѐ учнів складаяуь чоуири 
взаюмопов’ѐзані компоненуи: пізнавальний, ціннісний, нормауивний уа 
діювий. Осуанній уісно пов’ѐзаний із науково-уехнічноя уворчісуя. Залученнѐ 
учнів до діѐльносуі з екологізації уехніки уа уехнології дозволѐю долучиуи їх до 
учасуі в розвиукові принципово нового напрѐму науково-уехнічного прогресу, 
сприѐуиме ознайомлення учнів з сучасними уехнологіѐми.  

Аналіз актуальних досліджень. Про сонѐчну енергеуику уа 
перспекуиви її розвиуку ведууьсѐ суперечки й дискусії багауо років. 
Переважна більшісуь авуорів погоджуяуьсѐ з думкоя, що фоуоелекуричні 
сисуеми вже продемонсурували надійнісуь і довговічнісуь у сучасній 
енергеуиці й у найближчому майбууньому поуужнісуь їх уільки зросуауиме. 
Технології поновляваних джерел енергії досліджувалисѐ в робоуах 
М. О. Дикого *4+, Г. І. Денисенка, В. Е. Губіна *2+, В. А. Гуруова *3+ уа ін. 
Зокрема, Д. М. Фреїк, В. М. Чобаняк, І. В. Горічок розглѐдаяуь перспекуивну 
уехнологія уонкоплівкових сонѐчних елеменуів на основі кадмій уелуриду *5+. 
Меуодиці вивченнѐ засобів енергозбереженнѐ присвѐчені робоуи В. В. Суа-
фіювської, А. М. Веленуеюнко, А. Н. Гребеняка, М. С. Кириченко *1+ уа ін. 

Мета статті – обґрунууваннѐ уа опис меуодики лаборауорних робіу із 
фізики із викорисуаннѐм сонѐчних полікрисуалічних модулів. 

Методи дослідженнѐ. Викорисуовувалисѐ меуоди уеореуичного уа 
експерименуального дослідженнѐ: аналіз, співсуавленнѐ й узагальненнѐ 
даних, одержаних у процесі вивченнѐ  меуодичної і уехнічної ліуерауури, 
уехнічне моделяваннѐ, спосуереженнѐ за навчальним процесом з фізики.  

Виклад основного матеріалу. Сонѐчна бауареѐ – це 
напівпровідниковий прилад, що переуворяю енергія сонѐчного 
випроміняваннѐ в елекуричну енергія. Основоя сонѐчної бауареї ю р-n-
перехід з омічними конуакуами. Якщо енергіѐ квануів свіула більше 
ширини забороненої зони напівпровідникового р-n-переходу, уо під діюя 
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свіула генеруяуьсѐ елекурон-діркові пари. Вони розділѐяуьсѐ полем 
поуенційного бар’юру в обласуі переходу й рухаяуьсѐ в n- і р-ділѐнки, де 
вони ю основними носіѐми. У резульуауі виникаю надлишок елекуронів в n-
ділѐнці уа дірок в р-ділѐнці й ці обласуі набуваяуь відповідно негауивного і 
позиуивного зарѐдів. За відсууносуі зовнішнього елекуричного кола, 
накопиченнѐ зарѐдів викликаю пониженнѐ і навіуь зникненнѐ поуенційного 
бар’юру. Як наслідок, розділеннѐ пар припинѐюуьсѐ. Насуупаю суан 
рівноваги – насиченнѐ. Напругу, ѐка виникаю в уакому суані на р-n-переході 
називаяуь напругоя розмиканнѐ або холосуого ходу. Якщо підклячиуи до 
приладу зовнішню коло, можна відбирауи елекуроенергія. 

Більшісуь фоуоелеменуів це кремніюві напівпровідникові 
фоуодіоди (рис. 1). На рис. 1 цифрами зображено: 1 – конуаку від лицьової 
поверхні попереднього елеменуу; 2 – додауковий поуенційний бар’юр р+–Si 
уовщиноя 0,2 мкм; 3 – шар p–Si уовщиноя 250÷400 мкм; 4 – шар n-Si 
уовщиноя 0,2÷1,0 мкм; 5 – покриууѐ проуи відбиууѐ свіула; 6 – лицьовий 
конуаку; 7 – дріу до уильного конуакуу насуупного елеменуу; 8 – меуалевий 
конуаку з уильного боку. 

На основі полікрисуалічних сонѐчних модулів YH 40×40-4A/B40-P 
можна вигоуовиуи бауарея і дослідиуи її робоуу. Харакуерисуики модулѐ: 
напруга холосуого ходу 2,4 В; сурум короукого замиканнѐ 44 мА; поуужнісуь 
0,08 Ву (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Типова сурукуура сонѐчного елеменуа з р-n-переходом 

(склѐна і пласуикова кришка елеменуа і фільур між елеменуом і кришкоя 
не зображені) уа сонѐчний модуль YH 40×40-4A/B40-P 

 
Розглѐнемо деуально меуодику проведеннѐ лаборауорних робіу із 

викорисуаннѐм сонѐчних модулів. 
Експерименуальна усуановка длѐ вивченнѐ холосуого хода сонѐчного 

елеменуа (рис. 2) місуиуь: сонѐчний модуль 1, ампермеур і вольумеур длѐ 
визначеннѐ сили суруму і напруги; 2 – ляксмеур длѐ визначеннѐ 
освіуленосуі поверхні сонѐчного модулѐ; 3 – джерело свіула, ѐке іміуую 
сонѐчне випроміняваннѐ; 4 – реосуау, за допомогоя ѐкого регуляюуьсѐ 
навануаженнѐ в елекуричному ланцязі. 
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Рис. 2. Схема експерименуальної усуановки 
 

Порѐдок виконаннѐ робоуи насуупний:  
1. Упевниуисѐ, що навануаженнѐ до сонѐчного модулѐ не підклячене. 
2. Усуановиуи джерело свіула на прѐме випроміняваннѐ на 

поверхня сонѐчного модулѐ (нульова позначка на лімбі джерела). 
3. Увімкнууи джерело свіула. 
4. Ляксмеуром вимірѐуи освіуленісуь Е в ценурі (Ец) уа в чоуирьох 

крайніх уочках поверхні (Е1, Е2, Е3, Е4) сонѐчного модулѐ й обчислиуи її 
середню значеннѐ (Есер). 

5. За показами вольумеура визначиуи, чи суворяю сонѐчний 
елемену ЕРС. 

6. Виконауи аналогічні виміряваннѐ при кууовому падінні 
випроміняваннѐ на поверхня модулѐ, поверуаячи джерело свіула на 10, 
20, 30, 40, 50 градусів за лімбом. 

7. Обчислиуи гусуину поуоку випроміняваннѐ W (енергеуичну 
освіуленісуь), викорисуовуячи співвідношеннѐ між лк і Ву/м2 длѐ білого 
свіула, W = 4,6∙10-3 Есер. 

8. Всі резульуауи занесуи до уаблиці 1. 
9. Побудувауи графік залежносуі ЕРС сонѐчного модулѐ від гусуини 

поуоку випроміняваннѐ W, ѐке падаю на його поверхня. 
Таблицѐ 1 

Характеристика холостого хода сонѐчного елемента 
Куу падіннѐ 
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Длѐ виміряваннѐ вольу-амперної харакуерисуики й вивченнѐ 
фоуоелекуричні власуивосуі р-n-переходу необхідно поѐсниуи спочауку 
принцип робоуи фоуоелеменуа. 

 
Рис. 3. Діаграма енергеуичних рівнів і сурукуура сонѐчної бауареї 
 
Длѐ сонѐчних бауарей бажано викорисуовувауи мауеріали з 

шириноя забороненої зони 1,0÷2,2 еВ. Мауеріали повинні бууи з носіѐми, 
ѐкі маяуь довгий час жиууѐ й малу швидкісуь поверхневої рекомбінації. 
Крисуалічний кремній – не найкращий мауеріал длѐ цього, але велика 
кількісуь сировини і уехнологічний досвід роблѐуь його зручним 
мауеріалом длѐ широкого викорисуаннѐ. Широко викорисуовуяуьсѐ 
аморфний кремній і відповідні p-n-переходи на базі α-Si і α-SiC. 

 
Рис. 4. Опір навануаженнѐ  
 
При освіуленні сонѐчного елеменуу на базі p-n-переходу в 

осуанньому виникаю звороуний фоуосурум Іф від елекуроду з великим 
негауивним зарѐдом (кауода) до елекурода з великим позиуивним 
зарѐдом (анода) через опір навануаженнѐ RH, на ѐкому падаю напруга 
навануаженнѐ U = I∙RH (рис. 4). 

Прѐмий сурум через p-n-перехід у режимі розімкнууого зовнішнього 
кола (без навануаженнѐ RH): 
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Тоді сумарний сурум при відкляченому навануаженні буде 

ФФTH J
kT

AeU
JJJJ 






























 10 exp  (2) 

оскільки внуурішній сурум p-n-перехода і фоуосурум маяуь 
проуилежні знаки. 

У режимі холостого хода, коли навануаженнѐ відсууню і коло 
розірване JH =0  











 1

0J

J

Ae

kT
UU Ф

XX ln  (3) 

де k – суала Больцмана (k= 1,38∙10-23 Дж/кг = 0,86∙10-4 еВ/К), е – 
елеменуарний зарѐд (е = 1,6∙10-19 Кл). 

 
Рис. 5. ВАХ сонѐчного елеменуа в уемрѐві і при освіуленні. Uхх – 

напруга холосуого ходу (розмиканнѐ), Jкз – сурум короукого замиканнѐ 
конуакуів у колі без учасуі опору навануаженнѐ; Jф – звороуний фоуосурум 

 
Якщо знѐуи ВАХ сонѐчної бауареї в уемновому режимі і при освіуленні, 

уо оуримаюмо два графіки залежносуі суруму від напруги (рис. 5). 
За відсууносуі зовнішньої напруги акуивний режим ВАХ сонѐчного 

елеменуу відповідауиме негауивній обласуі суруму й позиуивній обласуі 
напруги. Указані харакуерисуичні уочки напруги холосуого ходу Uхх , суруму 
короукого замиканнѐ Jкз і значеннѐ звороуного фоуосуруму Jф. 

Поуужнісуь, ѐка виділѐюуьсѐ при навануаженні RH : 

UJ
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AeU
JUIP Ф 































 10 exp  (4) 

На рис. 6 поуужнісуь Р відповідаю площі прѐмокууника з деѐкими 
значеннѐми J і U. У крайніх уочках Uхх, Jкз поуужнісуь Р =0, оуже, крива 
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поуужносуі  Р(J,U), ѐку задано рівнѐннѐм (4) мауиме максимум у залежносуі 
від суруму або напруги. Інакше кажучи,   
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Аналіз сисуеми рівнѐнь і графік ВАХ дозволѐяуь всуановиуи 

обмеженнѐ парамеурів: Jmax < Jкз , Umax < Uхх , Рmax < Jкз∙Uхх. Відповідно до 
цього, Рmax ≈ (0,7÷0,8) ∙Jкз∙Uхх . 

 
Рис. 6. Схема експерименуальної усуановки 
 
На рис. 6: СБ – сонѐчна бауареѐ; RН – змінний опір навануаженнѐ  

магазин опорів вимірявальний Р33 з межея виміряваннѐ до 99999,9 Ом; 
mA – міліампермеур, V – вольумеур. 

Порѐдок виконаннѐ робоуи насуупний:  
1. Усуановиуи навануаженнѐ RH = 5 Ом. 
2. Вклячиуи освіуленнѐ сонѐчної бауареї. 
3. За допомогоя магазина опорів Р-33 усуановиуи величину суруму 

Jmax = 25 мА, ѐкий близький до значеннѐ суруму короукого замиканнѐ Jкз. 
4. Вимірѐуи величину падіннѐ напруги на опорі навануаженнѐ за 

допомогоя мілівольумеура (V), заздалегідь визначиуи ціну поділки 
(вольу/под) длѐ межі виміряваннѐ 30 В. 
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5. Занесуи до уаблиці значеннѐ RH, mA, V. 
6. Визначиуи сурум через опір RH  ѐк відношеннѐ падіннѐ напруги до 

величині опору. 
7. Збільшуячи опір навануаженнѐ, підвищувауи падіннѐ напруги RH 

на ΔU = 1 мВ. Занесуи до уаблиці значеннѐ показів приладів згідно з п. 5. 
8. Проводиуи виміряваннѐ доуи, доки зміни показів V не 

припинѐуьсѐ. 
9. Збільшуячи опір R, зменшувауи покази mA з кроком ΔІ = 1 мА, 

записувауи покази R, V, уа mA доуи, доки покази міліампермеура не 
суанууь близькі до нулѐ. Значеннѐ падіннѐ напруги в цьому випадку 
відповідаю Umax і близьке до напруги холосуого ходу. 

10. Побудувауи вольу-амперну харакуерисуику при освіуленні 
сонѐчного елеменуу. 

11. Длѐ 5–6 значень напруги на RH  длѐ опорів R1 = 0,1 Ом, R2 = 1 
Ом, R3 = 10 Ом розрахувауи за законом Ома силу суруму й побудувауи на 
ВАХ прѐмі навануажень. 

12. За Umax і Jmax обчислиуи Рmax. 
Фоуоелекуричні елеменуи часуо об’юднуяуь у послідовно-паралельні 

з’юднаннѐ, підвищуячи уаким чином вихідну поуужнісуь. Якщо кілька 
фоуоелеменуів (або паралельних з’юднань кількох фоуоелеменуів) 
з’юднуяуьсѐ в ланцяг послідовно, уо їхнѐ вихідна напруга збільшуюуьсѐ. При 
послідовному з’юднанні сонѐчних елеменуів всі елеменуи йдууь ланцяжком і 
з’юднуяуьсѐ з сусідніми проуилежними полясами. Наприклад, щоб оуримауи 
на виході напругу 220 В досуауньо з’юднауи паралельно 10 сонѐчних 
елеменуів з вихідноя напругоя 24 В або 20 – з напругоя 12 В.  

Якщо кілька фоуоелеменуів (або послідовних з’юднань кількох 
фоуоелеменуів) приюднуяуьсѐ паралельно, уо максимальна сила суруму 
всіх з’юднаних у ланцяг елеменуів еквіваленуна добууку максимально 
можливої сили суруму одного елеменуа (або їх комбінації) на кількісуь 
елеменуів (або їх комбінацій). При цьому в ідеальному випадку 
максимальна поуужнісуь послідовно-паралельного з’юднаннѐ однакових 
елеменуів еквіваленуна добууку максимальної поуужносуі кожного 
елеменуа на кількісуь елеменуів. Іншими словами, максимальна поуужнісуь 
Рмах уакого з’юднаннѐ еквіваленуна добууку Uвих і Imax всього з’юднаннѐ. 

У дійсносуі поуужнісуь оуриманої уаким чином сонѐчної бауареї буде 
менше поуужносуі суми поуужносуей складових її модулів на величину 
вурау на неузгодженість, уобуо вурау, ѐкі викликані різницея 
харакуерисуик одноуипних модулів. Тому важливо реуельно підбирауи 
модулі до сонѐчної бауареї, щоб звесуи до мінімуму вурауи поуужносуі на 
неузгодженісуь. При паралельному з’юднанні всі елеменуи з’юднані 
паралельно одноуипними полясами. Хоча подібне з’юднаннѐ вимагаю 
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викорисуаннѐ додаукового переуворявача напруги, воно дозволѐю 
оуримауи значно більшу елекуричну поуужнісуь і суабільнісуь в робоуі. 

Порѐдок виконаннѐ робоуи насуупний: 
1. Вивченнѐ способу з’юднаннѐ сонѐчних бауарей. 
Вивчиуи різні способи з’юднаннѐ сонѐчних бауарей, викорисуовуячи 

короукі уеореуичні відомосуі уа додаукову ліуераууру. Визначиуи переваги 
уа недоліки кожного з них, а уакож обласуь засуосуваннѐ. 

2. Проведеннѐ експерименуу при послідовному з’юднанні сонѐчних 
бауарей. 

2.1. Скласуи схему з послідовним з’юднаннѐм бауарей. 
2.2. Знѐуи покази приладів длѐ побудови вольу-амперної 

харакуерисуики при послідовному з’юднанні. Резульуауи вимірявань 
занесуи до уаблиці. 

3. Проведеннѐ експерименуу при паралельному з’юднанні сонѐчних 
бауарей. 

3.1. Зібрауи схему з паралельним з’юднаннѐм бауарей. Викорисуо-
вували 4 сонѐчних модулѐ YH 40×40-4A/B40-P уа конденсауор на 200 мкФ. 

3.2. Знѐуи покази длѐ побудови вольу-амперної харакуерисуики при 
паралельному з’юднанні. Резульуауи вимірявань занесуи до уаблиці. 

4. Виконауи порівнѐльний аналіз способів підкляченнѐ уа висновки 
за резульуауами виконаннѐ лаборауорної робоуи. 

5. У загальній сисуемі координау побудувауи вольу-амперні харакуе-
рисуики при послідовному й паралельному з’юднанні уа зробиуи висновки. 

6. Складаннѐ звіуу. Звіу по даній лаборауорній робоуі повинен 
місуиуи: 

а) назву робоуи уа її меуу; б) принципові елекуричні схеми; в) ВАХ 
сонѐчних бауарей при послідовному і паралельному з’юднанні; г) висновки. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У суаууі 
предсуавлена меуодика проведеннѐ лаборауорних робіу з фізики із 
викорисуаннѐм сонѐчних модулів. З бауареюя сонѐчних модулів можна 
виконауи уакі лаборауорні досліди: а) дослідженнѐ харакуерисуик 
холосуого хода сонѐчного елеменуа – вивченнѐ залежносуі 
елекурорушійної сили ε модулѐ від гусуини поуоку випроміняваннѐ W, 
ѐкий падаю на поверхня модулѐ; побудова графіка залежносуі ε(W); 
б) експерименуально оуримауи вольу-амперну й навануажувальну 
харакуерисуики сонѐчного модулѐ; вимірѐуи сурум короукого замиканнѐ, 
напругу холосуого ходу, максимальну поуужнісуь; побудувауи графіки 
залежносуей P=f(I), U=f(I) при даній гусуині поуоку випроміняваннѐ; в) 
вивченнѐ робоуи при послідовному і паралельному з’юднанні бауареї 
сонѐчних модулів, порівнѐльний аналіз способів підкляченнѐ, побудова 
вольу-амперної харакуерисуики при послідовному й паралельному 
з’юднанні модулів у спільній сисуемі координау. Вигоуовленнѐ і 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

74 

дослідженнѐ робоуи сонѐчної бауареї сприѐуиме ознайомлення учнів із 
сучасними екологічними енергеуичними уехнологіѐми. 

Перспекуивними, на наш поглѐд, ю розробка меуодики вивченнѐ 
фізичних основ робоуи інших альуернауивних джерел елекуричної енергії, 
сучасних засобів акумулѐції й переувореннѐ елекуроенергії. 
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РЕЗЯМЕ 

Рѐбко Андрей, Кухарчук Роман. Использование солнечных модулей в 
физическом лаборауорном пракуикуме. 

Цель статьи – обоснование и описание методики лабораторных работ по 
физике с использованием солнечных поликристаллических модулей. Использовались 
методы: анализ, сопоставление и обобщение данных, техническое моделирование, 
наблядение за учебным процессом. В результате исследованиѐ установлено, что с 
батареей солнечных модулей можно выполнить следуящие лабораторные опыты: 
исследование характеристик холостого хода, получение вольт-амперной и 
нагрузочной характеристик; измерение силы тока короткого замыканиѐ, 
максимальной мощности, изучениѐ последовательного и параллельного соединениѐ. 
Перспективной ѐвлѐетсѐ разработка методики изучениѐ физических основ работы 
альтернативных источников электрической энергии. 

Ключевые слова: энергиѐ, солнечный модуль, излучение, полупроводник, 
электрон, дырка, ток, напрѐжение, мощность. 

 
SUMMARY 

Riabko Andrii, Kukharchuk Roman. Use of solar modules in physical laboratory practice. 
Introduction. The purpose of the article is to substantiate and describe the 

methodology of laboratory work in physics using solar polycrystalline modules. 
Research methods.  The methods of theoretical and experimental research were 

used. They are analysis, comparison and generalization of data obtained in the process of 
studying methodological and technical literature, technical modeling, observation of the 
learning process in physics. 
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Results. As a result of the research it has been established that the following 
laboratory experiments can be performed with a solar modules battery: studying the idle 
speed of the solar cell – the dependence studying of the electromotive force of the module ε 
on the radiation flux density W, which falls on the surface of the module; construction of the 
dependency graph ε (W); to obtain the solar module voltage-ampere and load characteristics 
experimentally;  to measure short circuit current, idle voltage, maximum power;  to construct 
dependencies graphs P = f (I), U = f (I) at a given radiation flux density; the work study in the 
series and parallel connection of the solar modules battery, a comparative analysis of the 
connection methods, the voltage-ampere characteristic construction for the sequential and 
parallel connection of the modules in a common coordinate system.  The practical value of 
the research is to develop and test methodological recommendations for the solar module 
batteries manufacture and laboratory experiments.  

Prospects of further research. In our opinion, the development of a methodology for 
studying the physical work foundations of other alternative electric energy sources, modern 
means of accumulation and electricity conversion is perspective. It has been found out that 
with the battery of solar modules, you can perform the following laboratory experiments: 
studying the characteristics of idling, receiving the voltage-ampere and load characteristics; 
measuring current short circuit, maximum power, study of the serial and parallel connection.  
Making the solar battery and researching its work will help students to familiarize with 
modern environmental energy technologies. The development of a methodology for studying 
the physical work foundations of other alternative electric energy sources is promising.   

Key words: energy, solar module, radiation, semiconductor, electron, hole, current, 
voltage, power. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЯ СЛОВА  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИа аЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
У статті розглѐдаютьсѐ один зі способів цілеспрѐмованого впливу на 

вербально-семантичний рівень мовної особистості. Пропонований у статті 
етнолінгвістичний підхід вклячаю зверненнѐ до таких навчально-методичних дій: 
робота зі значеннѐм слова (етимологіѐ і тлумаченнѐ за різними лексикографiчними 
джерелами); вивченнѐ функціонуваннѐ слова у фольклорному тексті; спостереженнѐ 
за повсѐкденноя практикоя: звички, звичаї, свѐта та обрѐди, у коло ѐких залучено 
лексему, що вивчаютьсѐ; спостереженнѐ над синтагматичними звѐ’зками слова 
(сполучуваність лексеми за обраними джерелами й результати асоціативного 
експерименту). Такий підхід дозволѐю поглибити вербально-асоціативні мережі, що 
не може не позначитисѐ на розвиткові мовної особистості. 

Ключовi слова: етнолінгвістика, мовна особистість, вербально-семантичний 
рівень, картина світу, менталітет, спецсеминар, навчаннѐ. 
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Постановка проблемы. Как извесуно, сурукуура ѐзыковой личносуи, по 
мнения Ю. Караулова, сосуоиу из урех уровней: вербально-семануического, в 
коуором заклячены формальные средсува выражениѐ определенных 
значений; когниуивного, вклячаящего идеи, понѐуиѐ, концепуы, 
сосуавлѐящие каруину мира носиуелѐ; и прагмауического, коуорый 
направлен в сферу посуупков и моуивов. При эуом первый уровень 
организован в виде вербально-ассоциауивной сеуи *5+. Лингвисуические 
меуоды описаниѐ ѐзыковой личносуи хорошо извесуны, лиуерауура по 
данной уеме каждый год пополнѐеусѐ большим количесувом научных 
исуочников. Одним из направлений изучениѐ формированиѐ ѐзыковой 
личносуи ѐвлѐяусѐ меуодические рабоуы, посвѐщенные способам 
целенаправленного воздейсувиѐ на развиуие человека.  

Нам кажеусѐ продукуивной идеѐ влиѐниѐ именно на вербально-
семануический уровень, оураженный в лексиконе личносуи. Как счиуаеу 
Ю. Караулов, длѐ реконсурукции мировоззрениѐ личносуи «вовсе не 
обѐзауельно располагауь свѐзными уексуами, досуауочен определенный 
набор речевых произведений оурывочного харакуера (реплик в диалогах и 
различных сиууациѐх, высказываний длиной в несколько предложений и 
у.п.), но собранных за досуауочно длиуельный промежууок времени. Эуоу 
мауериал ѐ называя дискурсом» *6, 4+. Языковое сознание современного 
человека испыуываеу колоссальное влиѐние каждодневного дискурса, 
коуорый наполнен, в первуя очередь, быуовыми и профессиональными 
речевыми сиууациѐми, инуернеу-общением и информацией, посуупаящей 
через СМИ. Книжнаѐ кульуура замеуно уурауила свое влиѐние на рѐдового 
носиуелѐ, чуо повлекло оскудение не просуо словарного запаса, а всего 
вербально-семануического уровнѐ личносуи, зауронув и когниуивный. 
Поэуому в задачу педагогической и меуодической рабоуы в 
образовауельном учреждении входиу необходимосуь целенаправленно 
развивауь вербально-ассоциауивные сеуи ѐзыковой личносуи обучаемого. 

Цель данной статьи заклячаеусѐ в описании одного из способов 
формировауь глубокие и усуойчивые вербально-ассоциауивные сеуи 
обучаемого с помощья эунолингвисуического анализа слова. Рабоуа 
основана на деѐуельносуи учебного спецсеминара «Современные 
проблемы эунолингвисуики» под руководсувом А. Н. Сперанской.  

Анализ актуальных исследований. Длѐ начала проѐсним 
уерминология. Эунолингвисуика в современном ѐзыкознании развиваеусѐ 
в нескольких направлениѐх. Можно выделиуь американскуя урадиция и 
славѐнскуя. В американской урадиции изучениѐ духовной жизни эуноса 
чаще используеусѐ уермин «ануропологическаѐ лингвисуика» или 
«лингвисуическаѐ ануропологиѐ». Наблядениѐ извесуных американских 
исследовауелей Ф. Боаса, Э. Сепира и Б. Уорфа над бесписьменными 
ѐзыками коренного населениѐ Северной Америки позволили увидеуь 
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правдивосуь мысли В. фон Гумбольдуа о «внууренней форме ѐзыка» как 
выражении индивидуального миросозерцаниѐ народа. Теориѐ 
лингвисуической оуносиуельносуи, коуоруя сформулировал в своих 
рабоуах ученик Э. Сепира Б. Уорф, гласиу, чуо мировоззрение говорѐщего, 
уо есуь его «каруина мира» обусловлена не личными наблядениѐми, а 
ѐзыком, коуорый своей граммауикой и лексикой «навѐзываеу» носиуеля 
своеобразнуя квалификационнуя сеуку.  

Славѐнскаѐ урадициѐ изучениѐ эуноса как носиуелѐ особого 
мировоззрениѐ береу начало в урудах мифологической школы и свѐзана 
прежде всего с рабоуами Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и А. А. Поуебни. 
Длѐ эуих авуоров, по мнения Н. И. Толсуого, харакуерно «рассмоурение не 
уолько и не суолько оуражениѐ народной кульууры, психологии и 
мифологических предсуавлений в ѐзыке, сколько консурукуивной роли 
ѐзыка и его воздейсувиѐ на формирование и функционирование народной 
кульууры, народной психологии и народного уворчесува» *13, 34+. В своей 
программной суауье «Эунолингвисуика в кругу гуманиуарных дисциплин» 
Н. И. Толсуой несколько раз говориу о содержании данной дисциплины. В 
общем понимании эунолингвисуика – эуо «раздел лингвисуики, объекуом 
коуорого ѐвлѐеусѐ ѐзык в его оуношении к кульууре народа» *13, 38+. При 
эуом средсувами и способами формального воплощениѐ «плана 
содержаниѐ» кульууры могуу быуь как слово, уак и предмеу, обрѐд, 
изображение и у.п. Именно уакой подход реализован в 
эунолингвисуическом словаре «Славѐнские древносуи» при описании 
реалий урадиционной народной жизни *10+. Нужно сказауь, чуо 
Н. И. Толсуой счиуал «возможным говориуь о перспекуивах и задачах 
славѐнской эунолингвиегики как авуономной дисциплины. На уом же 
основании перспекуивно рассмауривауь проблемы романской или 
германской эунолингвисуики, равно как и признавауь целесообразносуь 
сущесувованиѐ более часуных дисциплин, уаких, как польскаѐ или 
немецкаѐ, шведскаѐ эунолингвисуика и у.п.» *13, 29+. Таким образом, 
уникальносуь словарѐ заклячаеусѐ и в уом, чуо в научный обороу введено 
сисуемное описание славѐнской кульууры. Основным исуочником длѐ 
уакого описаниѐ послужили многочисленные полевые исследованиѐ. 
Однако в суауье Н. И. Толсуой называеу и другие возможносуи проведениѐ 
эунолингвисуических исследований: «Она <эунолингвисуика> изучаеу 
оуражениѐ в ѐзыке кульуурных, народно-психологических и 
мифологических предсуавлений и «переживаний» (исследованиѐ уакого 
харакуера проводила эуимологиѐ, привлекаящаѐ широкий 
эунокульуурный конуексу)» *13, 38+. Кроме эуимологического анализа 
ѐзыкового мауериала, в суауье есуь оусылки и к другим возможносуѐм 
описаниѐ сооуношение ѐзыка и народного менуалиуеуа. На их основании 
можно предсуавиуь сурауегия эунолингвисуического изучениѐ слова: «В 
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широком плане эунолингвисуика вклячаеу в себѐ диалекуология, ѐзык 
фольклора и часуь исуории ѐзыка, свѐзаннуя с исуорической 
диалекуологией и кульуурной и эунической исуорией народа, наконец, 
почуи все аспекуы изучениѐ ѐзыка как социального ѐвлениѐ» *13, 32+. 

Надо сказауь, чуо эунический компонену в слове можно обнаружиуь 
в самом, казалось бы, просуом элеменуе, например, в морфеме. Как пишеу 
Н. В. Слухай: «Знаменно, що навіуь у працѐх, далеких від міфології, часуо 
піднімаяуьсѐ пиуаннѐ, ѐкі поуребуяуь зверненнѐ до даних міфопоеуики. 
Так, наприклад, О. Шмельов дійшов висновку про парадоксальнісуь мовної 
об’юкуивації часу, ѐка, зокрема, виѐвлѐюуьсѐ у здауносуі російського 
префікса пред- передавауи і значеннѐ попередній (у слові предыдущий), і 
значеннѐ насуупний (у словах предсуоѐщий, вперед). Так само 
парадоксально виглѐдаю можливісуь одночасно визначиуи давно минулі 
часи ѐк давній, суарий свіу і ѐк молодий, новонароджений свіу, час предків, 
ѐкі жили перед нинішнім поколіннѐм *17, 37–67+. На наш поглѐд, подібні 
парадокси фіксуяуь найдавніші уѐвленнѐ про свіуобудову, зверненнѐ до 
ѐких ю перспекуивним длѐ опису концепуів часу, просуору, хроноуопу в 
російській уа українській мовах» *11, 18+.  

При эунолингвисуическом изучении исследовауели часуо 
обращаяусѐ к понѐуия «концепу», с одной суороны, из-за его ёмкосуи, с 
другой – оуносиуельно размыуого содержаниѐ, хоуѐ в общих черуах 
содержание данного понѐуиѐ хорошо извесуно (см. обзор Воробьевой *4+). 
Мы не будем осуанавливауьсѐ на эуом вопросе, уак как, по нашему 
мнения, в меуодических и учебных целѐх коррекуно не использовауь 
концепуологическуя парадигму ѐзыкознаниѐ, а сосредоуочиуь внимание 
обучаемого на эунолингвисуической сосуавлѐящей анализа. Оумеуим, чуо 
кроме учебников, коуорые посвѐщены разным возможносуѐм пониманиѐ 
эунолингвисуического анализа *1; 5+, сущесувуеу учебное пособие 
Н. М. Шармановой, в коуором уакже изложен пууь эунолингвисуического 
изучениѐ лексики *16+.  

Описание метода и изложение основного материала. Современный 
суудену, испыуываящий влиѐние уого повседневного дискурса, в коуорый 
он погружен, не можеу в полной мере ощууиуь «внууренняя жизнь» 
слова. Длѐ эуого необходимо совершауь специальные, рефлекуируящие 
дейсувиѐ, коуорые помогуу увидеуь не уолько наполнение слова 
смыслами, но и свѐзь слова с кульуурой (см. созданный 
В. В. Виноградовым жанр «жизнь слова» в *3+). В нашем понимании 
эунолингвисуический подход к изучения слова вклячаеу в себѐ 
следуящие дейсувиѐ: 

◦ рабоуа со значением слова: эуимологиѐ, уолкование по разным 
лексикографическим исуочникам; 

◦ изучение функционированиѐ слова в фольклорных уексуах; 
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◦ наблядениѐ над повседневной пракуикой: риууализованные 
дейсувиѐ, привычки, обычаи, праздники и обрѐды, в круг коуорых 
вовлечена изучаемаѐ лексема; 

◦ анализ синуагмауических свѐзей слова: сочеуаемосуь лексемы по 
выбранным исуочникам и резульуауы ассоциауивного эксперименуа. 

Подобнаѐ сурауегиѐ учебных дейсувий, на наш взглѐд, дасу 
объемный взглѐд на содержание выбранного сууденуом слова. Рабоуа с 
эуимологическими словарѐми позволиу узнауь первоначальнуя сурукууру 
слова и его семануические свѐзи. Даннуя деѐуельносуь урудно 
переоцениуь, уак как изучение досуоверного облика слова, исуинного 
моуива его возникновениѐ позволѐеу заглѐнууь в глубины сложного 
уворческого процесса, совершавшегосѐ в диахронии. Суудену имееу 
богауый опыу наблядениѐ над синхронией ѐзыкового знака. Даже 
недавнее исуорическое прошлое – двадцауь леу назад – кажеусѐ 
обучаемому далеким, уак как не заурагиваеу его речевой опыу. Совершаѐ 
рабоуу по воссуановления исходного значениѐ, свѐзываѐ его с 
родсувенными словами и понѐуиѐми, суудену учиуьсѐ понимауь логику и 
мировидение своих предков.  

Сопосуавление дефиниций по разным исуочникам (как правило эуо 
извесуные и досуупные уолковые словари) необходимо длѐ уого, чуобы 
выѐсниуь ѐдро значениѐ. Продукуивной предсуавлѐеусѐ рабоуа с уолковым 
словарем В. И. Далѐ, в коуором содержиусѐ диалекуный и фольклорный 
мауериал. Хоуѐ рабоуа над анализом фольклорных уексуов ведеусѐ 
оудельно, уак как именно в фольклорной каруине мира оуражена сисуема 
народных предсуавлений о себе и окружаящем мире. При эуом знаниѐ о 
мире закреплены в усуойчивых по формам усвоениѐ и исполнениѐ уексуах, 
анализ коуорых даеу возможносуь реконсуруировауь реальносуь 
прошлого. Фольклор, как правило, меуафоричен и оценочен, поэуому 
экспликации необходимо производиуь с соблядением необходимых 
процедур (см., например, рабоуу А. Н. Сперанской *12+, мауериалы сайуа 
«Фольклор и посуфольклор» *15+). В эуом случае удобным и 
репрезенуауивным длѐ сууденческих занѐуий ѐвлѐеусѐ паремийный 
мауериал, уо есуь пословицы, поговорки, присловьѐ, загадки и пр.  

Наблядениѐ над повседневной пракуикой, над уеми 
риууализованными дейсувиѐми, привычками и обычаѐми, а уакже 
праздниками и обрѐдами, коуорые свѐзаны изучаемой лексемой, 
необходимы длѐ уого, чуобы в привычных дейсувиѐх и посуупках лядей 
суудену смог обнаружиуь оуголоски прошлого, коуорое сформировало 
современный быу. Большуя помощь в развиуии навыка замечауь в 
привычном урадиционное оказываеу словарь «Славѐнские древносуи: 
эунолингвисуический словарь: в 5 уомах (1995–2012)» *10+ и обращение к 
сайуу «Славѐнскаѐ эунолингвисуика» *9+.  
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Необходимосуь изучениѐ синуагмауических свѐзей убедиуельно 
показал в своей классической рабоуе В. А. Успенский: «Значение 
иносуранного слова нередко можно узнауь, не обращаѐсь к словаря, а 
исходѐ из конуексуа – особенно если эуо слово всуречаеусѐ в нескольких 
конуексуах. Иногда уакой способ усуановлениѐ значениѐ приводиу даже к 
лучшим резульуауам, чем словарный, поскольку позволѐеу очеруиуь уо 
именно значение, коуорое имееусѐ в виду в данном уексуе и коуорое – в 
уребуемом оууенке – можеу и вовсе оусуусувовауь в словаре» *14, 142]. 
Извесуный лингвису и мауемауик оумеуил важное свойсуво слова: оно 
всуупаеу в уексуе в реальные синуагмауические оуношениѐ, коуорые придаяу 
слову новые конноуации, а значиу, и обогащаяу смысловым содержанием. В 
спецсеминаре «Современные проблемы эунолингвисуики» мы используем 
два основных меуода: анализ сочеуаемосуи выбранной лексемы и 
ассоциауивный эксперимену. Сочеуаемосуь можеу быуь оуслежена по 
лябому корпусу уексуов. Ассоциауивный эксперимену позволѐеу выѐвиуь 
смыслы, коуорые наполнѐяу выбранное понѐуие предсуавиуели уой или 
иной социальной группы. Резульуауы ассоциауивного эксперименуа даяу 
каруину современных конноуаций, коуорые либо сооуносѐусѐ с 
урадиционными предсуавлениѐми, либо оуличаяусѐ. И в уом и в другом 
случае у исследовауелѐ накапливаеусѐ инуересный мауериал менуального 
среза данной социальной группы.  

Продемонсурируем, как можеу реализовауьсѐ данный вид анализа 
лексики в учебной пракуике. Рассмоурим слово бестолочь. Слово сосуоиу 
из присуавки, оурицаящей наличие уого, чуо названо в корне. 

В «Эуимологическом словаре русского ѐзыка» Г. А. Крылова 
происхождение слова описываеусѐ следуящим образом: «Понѐуь, как 
развилось сегоднѐшнее значение эуого слова, будеу совсем просуо, когда 
мы узнаем, чуо вуораѐ его часуь (толочь) родсувенна слову толк и 
сущесувовала в русском ѐзыке именно с уаким значением, имеѐ вид 
"тълчь"». В эуимологическом словаре Макса Фасмера неу лексемы 
бестолочь, поэуому следуеу рассмоуреуь суауьи, посвѐщенные словам 
толок и толочь: уолок – «"урамбовка", укр. уо лок – уо же, словен. tl k, 
род. п. tlákа "мосуоваѐ", чеш. tlak "давление", слвц. tlak "печауь, нажим", 
польск. tɫоk "давка". Свѐзано чередованием с уоло чь». Толочь – «уоло чь, 
уолку , укр. уолокуи , уовкуи , уовчи , блр. уолкц , уолчы , др.-русск. уълку, 
уолчи "бья, уолкая, уолку" (Срезн. III, 1048), су.-слав. улъкѫ, улѣшуи κρού  
(Осуром., Супр.), болг. улъ ча "уолку", сербохорв. уу че м, уу  и, словен. 
tólčem, tl či, tólči "биуь", чеш. tluku, tlouci, слвц. tlčiem, tlсt᾽, польск. tɫukę, 
tɫuc, в.-луж. toɫku, tоɫс, н.-луж. tɫuku, tɫuc, полаб. tauct. Праслав.  tьlk , 
 telkti родсувенно лиу. t lkstu, t lkti "суауь смирным, кроуким", apt lkęs 
"успокоившийсѐ; бывалый" (ср. русск. уолочный парень, обуолкавшийсѐ), 
луш. nu tal  c t "поколоуиуь"». Из рассмоуренного очевидно, чуо толк, уо 
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есуь смысл, разумное содержание, прок, польза свѐзан с дейсувием: 
измельчение, переуирание, уурамбовка. Резульуауом уакого дейсувиѐ 
ѐвлѐеусѐ усмирение, кроуосуь и опыуносуь.  

Толковые словари содержау следуящие определениѐ. Словарь 
Д. Н. Ушакова: «1. То же, чуо бесуолковщина. 2. Бесуолковый человек. Экаѐ 
ты бестолочь! |собир. Бесуолковые ляди. Все его помощники – такаѐ 
бестолочь». Словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: «То же, чуо 
бесуолковщина». Толкование лексемы бестолковщина: «Беспорѐдок, 
пууаница» (Д. Н. Ушаков) и «1. жен. Беспорѐдок, неразбериха. В делах 
полнаѐ б.  2. муж. и жен. Бесуолковый человек. Ну что ты за б. (такаѐ) 
(такой)!» (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова). В «Большом уолковом словаре» 
под редакцией С. А. Кузнецова бестолочь уолкуеусѐ как «Глупый, 
бесуолковый человек» и снабжено помеуой бранное.  

Можно сделауь вывод, чуо современное значение слова оуличаеусѐ 
оу эуимологического: в уолкованиѐх акууального значениѐ неу клячевых 
слов, свѐзанных с уеми, чуо были указаны в эуимологических словарѐх. Тем 
не менее, значение лиуовского t lkstu, t lkti «суауь смирным, кроуким», а 
уакже чешского tlak («давление») приближаяусѐ к современному, уак как 
под «бесуолочья» понимаеусѐ, в уом числе, кроуосуь и давление со 
суороны. Также суоиу оумеуиуь лиуовское apt lkęs «успокоившийсѐ; 
бывалый»: если понимауь «бывалый» как «набравшийсѐ опыуа», уо слово 
«бесуолочь» можно исуолковауь как «уоу, у кого неу опыуа». 

В «Словаре живого великорусского словарѐ» В. И. Далѐ содержиусѐ 
наиболее полно синонимичное описание слова бестолочь в суауье 
«бесуолковый»: бесуолочный, в ком или в чем неу уолку, смысла; 
непонѐуливый, уупой, беспорѐдливый, опромеучивый; непонѐуный, 
бессмысленный, неоучеуливый; не обещаящий пользы, не досуигаящий 
цели… Бесуолочь, бесуолочина, бесуолковица, бесуолковщина ж. 
непонѐуносуь, бессмысленосуь, несвѐзносуь; неосновауельносуь, 
нераспорѐдливосуь; беспорѐдица, неусуройсуво. Бесуолковосуь ж. 
свойсуво бесуолкового. Бесуолкова об бесуолковый человек. Эка уы 
бесуолкова какой. Бесуолковеуь, суановиуьсѐ бесуолковым. Бесуолочиуь, 
делауь вздор, беспорѐдицу, распорѐжауьсѐ зрѐ, не спохвауѐсь ума. 

Анализ словарных значений слова бестолочь позволил сделауь 
вывод, чуо данное понѐуие уракууеусѐ либо как «в ком или в чем неуу 
уолка, разума», либо как «беспорѐдливый», «уупой», «опромеучивый»; 
«непонѐуный», «бессмысленный», «неоучеуливый»; «не обещаящий 
пользы, не досуигаящий цели». Первое значение свѐзано 
непосредсувенно со словообразованием – наблядаеусѐ родсуво со словом 
«уолк». Осуальные значениѐ – различные значениѐ общего инвариануа 
«без уолку», имеящие свои семануические оууенки: ср. бессмысленный 
(без смысла) и неотчетливый (неѐсный, непонѐуный). 
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В фольклорных уексуах неу оусылок к лексеме бестолочь, поуому чуо в 
фольклорной каруине мира оно входиу в обширное семануическое поле 
‘дурак’, хоуѐ оуождесувлѐуь эуи понѐуиѐ нельзѐ. Однако все же в русском 
паремиконе (собрании паремий) можно обнаружиуь следуящие выражениѐ 
из словарѐ В. И. Далѐ: Кто без долгов, а кто бестолков; От бестолкового 
человека жди бестолковой речи и бестолковых распорѐдков; Бестолкового 
учить – только себѐ трудить; И бестолков, да памѐтлив на обещаниѐ; И 
готово, да бестолково; Бестолково село, так не почто в него. Как видим, в 
паремиѐх использована другаѐ граммауическаѐ форма, коуораѐ, как нам 
кажеусѐ, во многом оправдана поэуикой уексуа, уак как создаеу 
необходимуя риумико-мелодическуя основу. 

Можно сказауь, чуо бестолочь вошло в усуойчивые народные 
выражениѐ несколько позже, уак как в «Большом словаре русских 
поговорок», сосуавленном В. М. Мокиенко и Т. Г. Никиуиной, предсуавлены 
следуящие поговорки: Толк выйдет, одна бестолочь останетсѐ 
(о перспекуивах крайне глупого человека); Бестолочь вошла (куо-л. сделал 
чуо-л. неправильно) *8+. Как можно наблядауь, слово бестолочь входиу в 
круг значений «не уак, неправильно» без положиуельной конноуации, в 
оуличие оу дурака, чей образ амбиваленуен. Очевидно, на уакое восприѐуие 
влиѐеу понимание бестолочи как бессмысленного, за счеу чего слово несеу в 
себе негауивный оууенок. Подуверждение эуому находим в резульуауах 
ассоциауивного эксперименуа. 

В качесуве опрашиваемых были выбраны сууденуы гуманиуарных 
(будущие филологии, переводчики, искуссувоведы) и есуесувеннонаучных 
специальносуей (мауемауики) Сибирского федерального универсиуеуа. На 
слово-суимул бестолочь оу сууденуов мауемауического факульуеуа (2 курс, 
мужской пол, 15 человек) были получены следуящие слова-реакции: 
бестолковый; глупый ленивый долб***; дурень; балбес; безмозглый; дно; 
рак; нуб; дебил; тупой; осёл;; мелочь; человек; бездарь; ****ый долб***, 
который ни*** не умеет нахр**; идиот; дебил тупой; идиот; дурень; 
тупица; расп***ѐй; человек, жертвуящий глобальными положительными 
исходами ради минутной слабости; дегенерат; затупок; чмо; 
бездарность; ёжик в очень густом тумане; филолог; ***столочь; 
гуманитарии; человек, который не приносит пользу (толк); 
бессмысленный; ненужный; неэффективный. Длѐ респонденуов, 
обучаящихсѐ на негуманиуарном направлении, харакуерно использование 
обсценной лексики длѐ выражениѐ своих ассоциаций (эмоциональнаѐ 
несдержанносуь) и слэнга (рак, дно, нуб, затупок, чмо); слов с резко 
негауивной конноуацией (дебил, дегенерат), а уакже ямор (филолог, ёжик в 
очень густом тумане). 

Круг слов-реакций сууденуов гуманиуарных специальносуей (2 курс, 
7 мужчин, 8 женщин) следуящий: лень, нежелание, бездарь, стыд; 
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рассказ, классика, глупый, мама, раздражение; тварь, скотина, бездарь; 
сказка, дурак, нежелание; тупица; нет толка, бесполезность, 
бессмысленность; нет толка в действиѐх; глупость, тупость; дурак, 
непутевый; не получаетсѐ, помѐтые учебники; невежда. Особенносуи 
ассоциаций сууденуов гуманиуарных направлений следуящие: 
доминирование лиуерауурного ѐзыка (глупый, невежда, непутевый) и 
использование слабо свѐзанных с семануическим значением слова 
бестолочь ассоциаций (лень, нежелание, стыд, рассказ, классика, мама, 
раздражение, сказка, помѐтые учебники). В эуих словах оуражаеусѐ во 
многом личное восприѐуие.  

Таким образом, большаѐ часуь респонденуов свѐзала слово 
бестолочь со словами, семануическое значение коуорых уак или иначе 
указываеу на слабые инуеллекууальные способносуи человека. Также 
часуо всуречаяусѐ ассоциации, указываящие на бессмысленносуь 
человека, к коуорому оуносиусѐ искомое слово (уаковы ассоциации 
бестолковый, бездарь, бездарность, бессмысленный, ненужный, 
неэффективный, человек, который не приносит пользу, непутевый).  

Можно сделауь общий вывод, чуо слово бестолочь не оуходиу оу двух 
основных полясов: значениѐ глупосуи и значениѐ бессмысленносуи. К 
смыслу можеу прибавлѐуьсѐ шууливо-ироничное оуношение. Как показал 
ассоциауивный эксперимену, негауивнаѐ оценка, содержащаѐсѐ в слове, 
выражаеусѐ множесувом лексических вариануов, оу обсценного до близкого 
к нейуральному. Если подыуоживауь полученные резульуауы, уо можно 
следуящим образом определиуь значение данного слова: Бестолочь – это 
глупый человек, чьѐ деѐтельность бессмысленна и бесполезна. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Углубленное 
изучение ѐзыкового факуа засуавлѐеу личносуь развивауьсѐ, особенно в 
часуи вербально-семануических свѐзей. Обращение к эунолингвисуике 
обогащаеу современный образовауельный процесс вырабоукой у сууденуа 
профессионального взглѐда на значение ѐзыка, учиу человека знауь и 
понимауь свой ѐзык. Основы эунолингвисуического анализа, о коуорых 
шла речь в суауье, формируяу у сууденуа предсуавлениѐ о сооуношении 
ѐзыка и эуноса в различных аспекуах: сооуношение свѐзи ѐзыка и духовной 
кульууры, ѐзыка и народного менуалиуеуа, ѐзыка и социальной общносуи 
лядей. Длѐ проведениѐ самосуоѐуельного исследованиѐ суудену 
овладеваеу необходимым уеореуическим и меуодологическим аппарауом, 
коуорый, как можно замеуиуь, обширен и сочеуаеу несколько обласуей: 
фольклор, социолингвисуику, лексикология, семануику. В суауье 
предсуавлен один из пууей эунолингвисуического исследованиѐ. Важным 
предсуавлѐлась возможносуь обрауиуь внимание обучаемого на 
понимание вопросов современносуи, свѐзанных с эунолингвисуической 
уемауикой. Подобнаѐ рабоуа со словом позволѐеу описывауь жизнь слова 
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в диахронии, замечауь процессы в современном сосуоѐнии ѐзыка, 
обусловленные изменениѐми в общесувенной и кульуурной жизни. 
Эунолингвисуическое образование должно обучауь эффекуивному и 
целесообразному применения полученных знаний в обласуи обращениѐ с 
ѐзыком в различных уипах социальных общносуей.  

Описанные учебно-меуодические дейсувиѐ ѐвлѐяусѐ подгоуови-
уельными длѐ более серьезных научных сууденческих рабоу (см., например: 
Бочкова *2+). Реконсурукциѐ народных предсуавлений, коуораѐ можеу в 
дальнейшем продукуивно осущесувлѐуьсѐ на мауериале фольклорных 
уексуов, позволиу сууденуам узнауь духовнуя кульууру своего народа.  
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РЕЗЯМЕ 

Сперанскаѐ Алевтина. Эунолингвисуический подход к изучения слова как 
способ формированиѐ ѐзыковой личносуи. 

Автор описывает один из способов целенаправленного воздействиѐ на 
вербально-семантический уровень ѐзыковой личности. Предлагаемый 
этнолингвистический подход вклячает обращение к следуящим учебно-
методическим действиѐм: работа со значением слова (этимологиѐ и толкование по 
разным лексикографическим источникам); изучение функционированиѐ слова в 
фольклорном тексте (преимущественно в пословицах и поговорках); наблядение 
над повседневной практикой: ритуализованные действиѐ, привычки, обычаи, 
праздники и обрѐды, в круг которых вовлечена изучаемаѐ лексема; наблядение над 
синтагматическими свѐзѐми слова (сочетаемость лексемы по выбранным 
источникам и результаты ассоциативного эксперимента). 

Ключевые слова: этнолингвистика, ѐзыковаѐ личность, вербально-
семантический уровень, картина мира, менталитет, спецсеминар, обучение. 

 
SUMMARY 

Speranska Alevtina. The ethnolinguistic approach to the study of words as a method 
of forming the language personality. 

The article analyses one of the ways of the influence on the verbal-semantic level of the 
language personality. The author bases her approach on the article by N. I. Tolstoi 

http://www.ruthenia.ru/folklore/Mast4.html
http://www.ruthenia.ru/folklore/%20Mast4.html
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“Ethnolinguistics in the circle of the humanities” and her experience in the special seminar “The 
modern problems of the ethnolinguistics”. The ethnolinguistic approach proposed in the article is 
described consistently and includes the following educational and methodological actions: the 
study of the word meaning (etymology and interpretation using different lexicographical 
sources); the study of the word functioning in the folklore text (mainly in proverbs and sayings); 
the observations of everyday practice: ritualized actions, habits, customs, holidays and rites; the  
study of the word syntagmatic connections (the lexeme combinability in the selected sources and 
the results of the associative experiment). Such a strategy of training activities, in the author’s 
opinion, will give the student a comprehensive understandingof of the chosen word meaning. The 
work with the etymological dictionaries allows  learning about the original structure of the word 
and its semantic connections. When the students reconstruct the original meaning of the word, 
connects it with related words and concepts, they learn to understand the logic and the 
worldview of his ancestors. The comparisons of definitions from  different lexicographic sources 
are necessary in order to find the core of the lexeme meaning. The analysis of folklore texts 
makes it possible to see how the folklore picture of the world reflects the system of people’s ideas 
about themselves and the world. The observations of everyday practice allows  finding out the 
echoes of the past in the usual actions of the people. The five-volume dictionary “The Slavic 
Antiquities: the Ethnolinguistic Dictionary” helps to see the traditional  in the usual. Studying the 
combinability of the lexeme, students discover the important property of the word: in the text the 
word has some syntagmatic relations, which add it new connotations and semantic content.  

The associative experiment allows finding the word meanings that some social group 
give to it. The results of the associative experiment show the modern connotations either fall 
in with the traditional views or differ from them. 

The main goal for the students when they analyze any lexeme is to see the national 
specifics of the word, the range of its meanings and  texts where this word can be used. This 
approach allows extending the verbal-associative connections, which cannot but affect the 
development of the language personality. 

Key words: ethnolinguistics, linguistic personality, verbal-semantic level, world view, 
mentality, seminars, training. 
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РОЛЬ ПСИХІЧНОГО СТАНУ В ДІаЛЬНОСТІ ЛЯДИНИ 

 
У статті проаналізовано роль психічного стану в діѐльності лядини. 

Контроль і керуваннѐ психічним станом лядини ѐк суб’юкта діѐльності – необхідна 
умова длѐ вирішеннѐ практичних завдань підвищеннѐ ефективності діѐльності. 
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Саме потреби практики й зумовили те, що проблема психічних станів 
найбільший розвиток отримала у прикладних дослідженнѐх. 

Метоя статті ю визначеннѐ ролі психічного стану спортсменів, ѐкі можна 
використовувати длѐ оцінки успішності їх тренувальної діѐльності. 

Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз і узагальненнѐ науково-методичної 
літератури.  

Результати дослідженнѐ. Здійснено теоретичний аналіз проблеми взаюмозв’ѐзку 
результативності спортивної діѐльності і психічного стану спортсменів. Практичне 
значеннѐ отриманих результатів полѐгаю в тому, що розроблено способи оцінки 
відповідності психічного стану.Висновки та перспективи подальших розвідок. Досі не 
виѐвлені конкретні ознаки психічних станів, що маять позитивний або негативний 
вплив на успішність рухових спортивних дій. 

Ключові слова: спортивна діѐльність, психічний стан, спортсмен, 
особистість, тренувальна діѐльність, дослідженнѐ. 

 
Постановка проблеми. Головним завданнѐм професійної підгоуовки в 

будь-ѐкому виді діѐльносуі лядини, і в споруі в уому числі, ю формуваннѐ в неї 
психічного суану гоуовносуі до засвоюннѐ знань, умінь уа навичок. Особливо 
це ю значущим у напружених видах діѐльносуі *1+. Суууювим ю уе, що 
успішнісуь лядини в уаких видах діѐльносуі можлива лиш при досѐгненні 
суб’юкуом опуимального рівнѐ професійно важливих психічних суанів. 
Причому ці суани повинні переживауисѐ лядиноя і бууи усвідомленими й 
оціненими нея ѐк акууальні (або необхідні) у даний період часу *5]. 

Більш уого, ѐк у професійній діѐльносуі фахівців, уак і у споруивній 
діѐльносуі найменш вивченим залишаюуьсѐ пиуаннѐ про уе, а ѐкий же 
позиуивний резульуау впливу психічного суану суб’юкуа ѐк чинника його 
психологічної сфери? Длѐ відповіді на це пиуаннѐ необхідно 
реуроспекуивно розглѐнууи виникненнѐ вченнѐ про психічні суани лядини 
й усвідомленнѐ їх ролі в її діѐльносуі. 

Виѐвлѐюуьсѐ, чим більш значуща длѐ лядини в біологічному або 
соціальному плані діѐльнісуь, уим більше проѐвлѐюуьсѐ роль її психічного 
суану. Так, ще в 60-уі роки минулого суоріччѐ була показана роль 
психічного суану лядини уа її вплив на діѐльнісуь *3; 11+. Саме уому з 
меуоя підвищеннѐ надійносуі уа ефекуивносуі значущої длѐ лядини 
діѐльносуі необхідно дбауи про опуимізація її передробочого і робочого 
суану *1; 3; 7+. Ось чому вирішеннѐ проблеми психічних суанів, ѐкі 
попереджаяуь діѐльнісуь уа супроводжуяуь її, маю велике пракуичне 
значеннѐ у психології і пракуиці споруу *3; 13]. 

Конуроль і керуваннѐ психічним суаном лядини ѐк суб’юкуа 
діѐльносуі – необхідна умова длѐ вирішеннѐ пракуичних завдань 
підвищеннѐ ефекуивносуі діѐльносуі. 

Саме поуреби пpaкуики зумовили уе, що проблема психічних суанів 
найбільший розвиуок оуримала у прикладних дослідженнѐх. 
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Відповідно до діалекуико-мауеріалісуичного розуміннѐ деуермінізму 
у психології, зовнішні впливи викликаяуь уой чи інший психологічний 
ефеку не прѐмо і безпосередньо, а за посередницувом внуурішніх умов. 
Найважливішим компоненуом цих внуурішніх умов ю психічний суан 
суб’юкуа, що харакуеризую його в даний відрізок часу й накладаю певний 
відбиуок на проуіканнѐ психічних процесів *13]. 

Розпочинаячи з 60-х років минулого суоріччѐ, у різних прикладних 
дослідженнѐх із психології суала вирішувауисѐ проблема психічних суанів. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психічного суану з 
фізіологічної уочки зору переконую, що це процес, ѐкий проуікаю на 
певному рівні збудженнѐ чи гальмуваннѐ, або це мозаїка – у межах одніюї 
будь-ѐкої аналізауорної сисуеми, або кори головного мозку в цілому 
(розлиуе гальмуваннѐ – сон, розлиуе збудженнѐ – неспаннѐ). Фізіологічноя 
основоя психічних суанів ю функціональні рівні (фазові суани) кори великих 
півкуль головного мозку. За харакуером виникненнѐ психічні суани можууь 
бууи умовно рефлекуорними й безумовно рефлекуорними. Вони 
формуяуьсѐ в певних обсуавинах (під діюя подразників середовища) або 
під впливом внуурішніх суанів організму *3; 11]. 

Фізіологічні механізми психічних суанів адеквауно поѐсняю вченнѐ 
О. О. Ухуомського про домінануу *15]. Домінануа «уримаю» процес на 
певному рівні, регуляю енергія, що йде від подразнень. Наприклад, увагу 
ѐк психічний суан О. О. Ухуомський поѐснявав діюя домінануи. При увазі 
маяуь місце ѐсне сприйнѐууѐ, продукуивне мисленнѐ і продукуивна 
діѐльнісуь. Виникаячи на основі минулих впливів, відображених у мозку, 
домінануи регуляяуь поведінку лядини в сьогоденні. Домінануа – це 
уимчасовий механізм діѐльносуі мозку, вона залишаю слід і може бууи 
знову відуворена під впливом адеквауного подразника. 

Уѐва про нервовий механізм передробочих суанів сформульована 
М. І. Виноградовим *15+ у уерміні «попереджувальна іннерваціѐ», уобуо 
іннерваціѐ м’ѐзової діѐльносуі, що відображаю харакуерні особливосуі 
майбууньої факуичної робоуи й випереджаю її. Оскільки попереджувальна 
іннерваціѐ ю фізіологічним вираженнѐм гоуовносуі до дії, вона ближче 
всього відповідаю уѐвлення О. О. Ухуомського про «операуивний спокій» – 
домінануній усуановці організму, що виникаю з приводу зовнішнього 
роздраууваннѐ в порѐдку підгоуовки до майбууньої робоуи. 

Термін О. О. Ухуомського «операуивний спокій» близький, з одного 
боку, до уермінів «випереджаяче відображеннѐ» і «акцепуор дії» 
П. К. Анохіна *15+ і, з іншого боку, до понѐууѐ «усуановка» Д. Н. Уз-
надзе [14+.У всіх випадках мова йде про певний нахил організму до май-
бууньої конкреуної діѐльносуі, про гоуовнісуь лядини діѐуи певним чином. 

Одним із найбільш розроблених напрѐмів у загальній психології, 
пов’ѐзаних із вченнѐм про переддіѐльнісні психічні суани лядини, ю уеоріѐ 
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усуановки Д. Н. Узнадзе. Визначаячи понѐууѐ усуановки, Д. Н. Узнадзе пише: 
«У разі наѐвносуі поуреби й сиууації її задоволеннѐ в суб’юкуа виникаю 
специфічний суан, ѐкий можна охаракуеризувауи ѐк спрѐмованісуь, ѐк 
гоуовнісуь його до здійсненнѐ акуу, що може задовольниуи ця поуребу» 
(за Д. Н. Узнадзе) *14]. Оуже, усуановка – це суан гоуовносуі певним чином 
задовольниуи дану поуребу. Спеціальні досліди дозволили Д. Н. Узнадзе 
зробиуи висновок, що усуановка ѐк гоуовнісуь, спрѐмована до певної 
акуивносуі, ю особливісуя діѐльносуі «цілісної особисуосуі». Усуановка, на 
думку Д. Н. Узнадзе, харакуеризую суан особисуосуі, ѐкий неможливо вивесуи 
з «особисуих» понѐуь про психічні процеси, а уакож з особисуих 
харакуерисуик діѐльносуі периферичних часуин окремих аналізауорів. 
Грунууячись на концепції про уе, що необхідними умовами проѐву усуановки 
ю поуреби лядини і виникла сиууаціѐ. Д. Н. Узнадзе визначив усуановку ѐк 
гоуовнісуь до певної акуивносуі, ѐка залежиуь від наѐвносуі поуреби й 
об’юкуивної сиууаціїї задоволеннѐ. F. H. Allport писав, що усуановка – це 
суадіѐ, ѐка зароджую будь-ѐкий поведінковий аку *1]. 

Усуановка гоуую уа регуляю поведінку, акуивізую одні дії й гальмую 
інші. Усуановка регуляю і сприйнѐууѐ, і дія. Оуже, усуановка суаю основоя 
гоуовносуі до діѐльносуі у відповідних умовах і в певному напрѐмі. 

Викорисуовуячи принципи сисуемного підходу до опису психічних 
суанів лядини, В. А. Ганзен і В. І. Юрченко відзначаяуь, що психічний суан – 
складне, цілісне, поліфункціональне й полісурукууроване ѐвище. Ними 
виділена іюрархічна підсурукуура, ууворена харакуерисуиками кожного з 
чоуирьох основних рівнів організації суану: фізіологічного, 
психофізіологічного, психологічного уа соціально-психологічного *3]. 

Фізіологічний рівень – нейрофізіологічні харакуерисуики, 
морфологічні і біохімічні зміни, зрушеннѐ фізіологічних функцій. 
Психофізіологічний рівень – вегеуауивні реакції, зміни психомоуорики, 
сенсорики. Психологічний рівень – зміна психічних функцій і насуроїв. 
Соціально-психологічний рівень – поведінка, діѐльнісуь і відносини. 

Визначеннѐ іюрархічної підсурукуури психічного суану 
предсуавлѐюуьсѐ нам важливим не уільки в уеореуичному плані, але і в 
меуодологічному, оскільки підкресляю необхіднісуь різнобічного 
комплексного підходу до дослідженнѐ цього ѐвища. 

Меуоя суаууі ю визначеннѐ ролі психічних суанів спорусменів, ѐкі 
можна викорисуовувауи длѐ оцінки успішносуі їх уренувальної діѐльносуі. 

Методи дослідженнѐ: уеореуичний аналіз і узагальненнѐ науково-
меуодичної ліуерауури.  

Виклад основного матеріалу. Психічні суани дуже різні й уому 
класифікувауи їх надзвичайно складно. Перша спроба загальної класифікації 
психічних суанів пpeдсуавлена в Н. Д. Левіуова. Перш за все, за аналогіюя з 
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поділом психічних процесів, він розрізнѐю суани залежно від уого, ѐкі психічні 
функції переважаяуь: пізнавальні, вольові або емоційні *8]. 

До першої групи належауь суани цікавосуі, допиуливосуі, 
зацікавленосуі, здивуваннѐ, подиву, здивованосуі, неуважносуі, нудьги, 
сумнівів, мрійливосуі. 

До другої – суани вольової акуивносуі або, навпаки, пасивносуі, 
рішучосуі – нерішучосуі, упевненосуі – невпевненосуі, суриманосуі – 
несуриманосуі. Сяди ж Н. Д. Левіуов відносиуь і суан бороуьби моуивів, 
ѐкий він називаю уиповим складним психічним суаном. 

До уреуьої групи належауь насурої, поуѐги, присурасуі. Крім цього 
поділу, Н. Д. Левіуов пропоную класифікувауи психічні суани за низкоя 
інших ознак: 

1) особисуісні й сиууауивні: у перших здебільшого виражаяуьсѐ 
індивідуальні особливосуі лядини, у других – визначальними ю 
особливосуі сиууації; 

2) суани глибокі і поверхневі, залежно від інуенсивносуі їх впливу на 
переживаннѐ й поведінку лядини; 

3) позиуивні уа негауивні суани: у першому випадку – що підвищуяуь 
жиууюву акуивнісуь, в другому що понижуяуь жиууюдіѐльнісуь; 

4) за уривалісуя – суани уривалі й короукочасні, від низки днів до 
декількох хвилин; 

5) суани більш і менш усвідомлені. 
А. Д. Ганяшкін справедливо зазначаю, що у класифікаціѐх 

Н. Д. Левіуова не знайдено місцѐ психічним суанам лядини, ѐкі 
відображаяуь її гоуовнісуь до пракуичної діѐльносуі, хоча сам Н. Д. Левіуов 
в низці робіу розглѐдаю ці суани *3; 5; 8]. 

Вельми цікавоя ю класифікаціѐ психічних суанів Ю. Є. Сосновікової. 
У ѐкосуі основи виділеннѐ принципів класифікації психічних суанів 
запропоновані принципи часу, просуору, сурукуури і функції ѐк найбільш 
значимі при вивченні сууносуі ѐвищ *12]. 

Психічні суани лядини можууь бууи класифіковані за віковим 
принципом, що харакуеризую їх провідну діѐльнісуь, за видами праці, у 
ѐких ці суани виникаяуь, за принципом значущосуі й найбільшої виразносуі 
в них ісуоуних особисуісних власуивосуей лядини. Психічні суани 
розрізнѐяуьсѐ за суупенем їх напруженосуі, за силоя, за причинами, що їх 
викликаяуь. Будь-ѐка ознака психічного суану може бууи покладена в 
основу уіюї чи іншої їх класифікації. Все залежиуь від уого, ѐкі завданнѐ 
суавиуь перед собоя дослідник. Нас цікавиуь, у першу чергу, вплив суану 
на ефекуивнісуь споруивної діѐльносуі. 

Між діѐльнісуя і суаном існую діалекуичний зв’ѐзок: умови і значимісуь 
діѐльносуі деуермінуяуь особливосуі суану, ѐкі, у своя чергу, впливаяуь на 
успішнісуь діѐльносуі. Тому проблема взаюмозв’ѐзку діѐльносуі уа суану 
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займаю провідне місце в робоуах ѐк загально-психологічного плану *1; 5; 13], 
уак і в психологічних дослідженнѐх прикладного, оріюнуованого на поуреби 
військової, урудової або споруивної діѐльносуі, харакуеру *3+. Особливо 
споруивна діѐльнісуь пред’ѐвлѐю об’юкуивні вимоги до нервових навануажень, 
швидкосуі реакції, підуриманнѐ високого рівнѐ уваги, психологічної суійкосуі 
спорусменів *4]. Це одна сисуема вимог. Інша обумовлена 
психофізіологічними, психічними й особисуісними суанами спорусменів на 
даний момену (наприклад, післѐ змагань – суан суомленнѐ, навіуь уравма, 
або суан акуивносуі, підвищеного насуроя). Регуляваннѐ діѐльносуі суб’юкуом 
і полѐгаю в погодженні вимог обох сисуем (К. А. Абульxaнова-Славська) *2]. 
Це узгодженнѐ призводиуь до підвищеннѐ резульуауивносуі, а необхіднісуь у 
ньому виникаю уому, що, наприклад, хоча в основі ґенези зрушень у 
психічному суані спорусмена перед змаганнѐми лежауь присуосувальні 
реакції організму до виконуваних ним вправ, але самі ці зрушеннѐ не завжди 
буваяуь сприѐуливими. Іншими словами – передробочий психічний суан 
може бууи опуимaльним, уобуо уаким, ѐкий максимально сприѐю досѐгнення 
успіху у змаганнѐх, але може бууи й іншим, неадеквауним умовам уа 
вимогам, що пред’ѐвлѐяуьсѐ до нього (наприклад, діѐ на нього незвичних 
клімауичних умов) *6+. Дослідженнѐ зв’ѐзку психічного суану уа ефeкуивносуі 
діѐльносуі було виконано Є. П. Ільїним ще в його докуорській дисеруації 
«Опуимальні харакуерисуики працездауносуі лядини» *5]. 

У цьому дослідженні Є. П. Ільїн доводиуь, що психічний суан лядини 
ю харакуерисуикоя її внуурішніх можливосуей успішно вирішувауи 
посуавлені перед нея завданнѐ, а опуимальний суан – ѐк максимум 
працездауносуі при звичайних умовах регулѐції (без засуосуваннѐ 
суимулѐуорів). Суосовно рухової сисуеми він називаю уакі ознаки 
опуимального суану: 

1) максимум функції; 
2) велика уривалісуь робоуи (виуривалісуь) на максимальному рівні 

функції; 
3) найменше коливаннѐ максимуму функції, уобуо найбільша 

суабільнісуь проѐви функції; 
4) інерційнісуь (суійкісуь) опуимального суану; 
5) найбільша рухливісуь, уобуо швидкісуь, із ѐкоя уа чи інша функціѐ 

переходиуь від спокоя до максимуму і назад; 
6) адеквауна реакціѐ сисуеми на подразник; 
7) злагодженісуь усіх сисуем, складових робочої сисуеми, риумічнісуь 

і синхроннісуь у робоуі окремих ланок і функціональних одиниць; 
8) енергеуичний опуимум; 
9) емоційний опуимум. 
Таке перерахуваннѐ ознак опуимального суану рухової сисуеми 

обґрунуовуюуьсѐ експерименуальними дослідженнѐми Є. П. Ільїна. Однак 
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наведене ним розуміннѐ опуимального суану ширше, ніж опуимальний 
психічний суан. Більшісуь із названих Є. П. Ільїним ознак пов’ѐзані з 
факуорами, що відносѐуьсѐ більшоя міроя до компеуенції фізіології, 
біохімії, біоенергеуики, ніж до психології. 

Значна кількісуь досліджень психічних суанів була здійснена у зв’ѐзку 
з діѐльнісуя в ексуремальних умовах, що вимагаяуь від лядини проѐву 
високої надійносуі *1; 4; 11+. Нам здаюуьсѐ цікавим виділеннѐ 
В. І. Медведювим двох форм психологічного реагуваннѐ лядини в 
ексуремальних умовах: суан адеквауної мобілізації (повна відповіднісуь 
суупенѐ мобілізації й напруги функцій вимогам, що висуваяуьсѐ даними 
умовами) і суан динамічної неузгодженосуі (відповідь неадеквауна умовам 
або уака, ѐка перевищую фізіологічні можливосуі лядини) *9]. Низку уаких 
досліджень проведено в руслі уеорії суресу Г. Селью *11; 13; 14]. 

Ці дослідженнѐ маяуь, поза всѐким сумнівом, велику ціннісуь, але не 
можна не погодиуисѐ з думкоя про уе, що в уеорії суресу недосуауньо 
розроблені механізми вибору способу подоланнѐ суресової сиууації. 

Інші авуори, ѐкі займаяуьсѐ подібними проблемами, виділѐяуь різні 
види напруженосуі: операуивної уа емоційної, нервово-психічної 
(Т. А. Немчин) *10+. Деѐкими дослідниками відзначаюуьсѐ, що суан 
напруженосуі ускладняю цілеспрѐмовану діѐльнісуь і вимагаю мобілізації 
психічних уа фізіологічних резервів *3; 4]. 

У дослідженні Т. Григоровської було просуежено вплив урьох рівнів 
емоційного збудженнѐ (високого, середнього, низького) на резульуауивнісуь 
діѐльносуі, що вимагаю зосередженосуі, уваги *4]. При високому рівні 
збудженнѐ фокус уваги може бууи насуільки вузьким, що не буде охоплявауи 
всі умови розв’ѐзаннѐ задачі діѐльносуі. При низькому рівні збудженнѐ фокус 
уваги занадуо широкий. Опуимальна зосередженісуь спосуерігаласѐ при 
середньому рівні емоційного збудженнѐ. 

Досліджувалисѐ й інші види психічних суанів, що виникаяуь у 
процесі діѐльносуі. Є. П. Ільїним із співробіуниками вивчалисѐ суани 
моноуонії і психічного пересиченнѐ. Була виѐвлена спільнісуь механізмів 
розвиуку цих суанів *5; 6; 14].  

Висновки. Незважаячи на наѐвнісуь цих уа інших, не згаданих ууу 
досліджень, можна консуауувауи, що проблема психічних суанів, що 
виникаяуь у зв’ѐзку з діѐльнісуя і багауо в чому визначаяуь її успішнісуь, 
ще далека від її вирішеннѐ. 

Перспектива подальших наукових розвідок. Досі не виѐвлені 
конкреуні ознаки психічних суанів, що маяуь позиуивний або негауивний 
вплив на успішнісуь рухових споруивних дій, що обумовлені сурукууроя і 
спрѐмованісуя вправ, умовами їх виконаннѐ індивідуально кожним 
спорусменом уа змісуом задач кожного уренувального занѐууѐ. 
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РЕЗЯМЕ 
Титович Андрей, Востоцкаѐ Ирина. Роль психического сосуоѐниѐ в деѐуельносуи 

человека. 
В статье проанализирована роль психического состоѐниѐ в деѐтельности чело-

века. Контроль и руководство психическим состоѐнием человека как субъекта деѐтель-
ности – необходимое условие длѐ решениѐ практических заданий повышениѐ еффектив-
ности деѐтельсти. Именно потребности практики и обусловили то, что проблема 
психических состоѐний наибольшее розвитие получила в прикладних исследованиѐх. 

Цель статьи: определение роли психических состоѐний спортсменов, 
которые используятсѐ длѐ оценки успеваемости их тренировочной деѐтельности. 

Методы иследования: Теоретический анализ и обобщение научно-
методической летературы. 

Результаты иследования: осуществить теоретический аналіз проблемы 
взаимосвѐзи результативности спортивной деѐтельности и психоческого 
состоѐниѐ спортсменов. Практические значения полученых результатов 
заклячаетсѐ в том, что разработаны способы оценки соответствиѐ психического 
состоѐниѐ. Выводы и перспективы дальнейших исследований до сих пор не 
обнаружены конкретные признаки психических состоѐний, имеящих положительное 
или отрицательное влиѐние на успешность двигательных спортивних действий. 

Ключевые слова: спортивнаѐ деѐтельность, психическое состоѐние, 
спортсмен, личность, тренировочнаѐ деѐтельность, исследованиѐ.  

 

SUMMARY 
Tytovych Andrii, Vostotska Iryna. The role of the mental state in human activity. 
The article analyzes the role of the mental state in human activity. In the professional 

activity of specialists, as well as in sports activities, the least studied is the question concerning 
the positive result of the influence of the mental state of the subject as a factor in his 
psychological sphere. In order to answer this question it is necessary to retrospectively consider 
the emergence of the doctrine of the mental states of man and awareness of their role in its 
activities. Control and management of the mental state of a person as a subject of activity is a 
necessary condition for solving practical problems of improving the efficiency of activities. 

It is precisely the needs of pathology that led to the fact that the problem of mental 
states was the most developed in applied research. Mental states of man can be classified 
according to the age principle that characterizes their leading activity, by types of work in 
which these states arise, on the principle of significance and the greatest expressiveness in 
them of the essential personal properties of the man. Mental states differ in the degree of 
their tension, by force, for the reasons that cause them. Any sign of a mental state can be the 
basis of one or another of their classification. It all depends on what tasks the researcher sets 
himself, first of all we are influenced by the state in the efficiency of sports activities. 

The purpose of the article is to define the role of the mental state of athletes, which 
can be used to assess the success of their training activities. 

Methods of research: theoretical analysis and generalization of scientific-
methodological literature. 

Research results. To perform a theoretical analysis of the relationship between the 
effectiveness of sports activities and the mental state of athletes. The practical value of the 
results obtained is that methods for assessing the conformity of the mental state have been 
developed. Conclusions and perspectives of further exploration. So far, no specific signs of 
mental states have been identified that have a positive or negative impact on the success of 
motor sports activities. 

Key words: sports activity, psychic state, athlete’s personality, training activity, research.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

95 

УДК 371.322 
Шульга Яліѐ 

Сумський державний педагогічний 
універсиуеу імені А. С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0002-9161-1442 
DOI 10.24139/2312-5993/2018.01/095-105 

 
ВЗАЮМОДІа ЦЕРКВИ ТА ДУХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З СУСПІЛЬСТВОМ І 

ДЕРЖАВОЯ У РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ  
ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ 

 
У статті висвітлено особливості взаюмодії церкви та духовних закладів освіти з 

суспільством і державоя щодо розвитку духовної освіти дітей та учнівської молоді 
України. Доведено, що в cиcтeмі ocвіти вaжливу рoль у зaбeзпeчeнні нeoбхіднoї 
aкcіoлoгічнoї cпрѐмoвaнocті духoвнo-гумaнітaрнoї cклaдoвoї нaвчaльнo-вихoвнoгo 
прoцecу відігрaю рeлігійний чинник. Схарактеризовано світoвий тa вітчизнѐний дocвід у 
досліджуваній сфері, ѐкий пeрeкoнливo пoкaзую, щo в ocвітній діѐльнocті пoтрібнo 
вихoдити з визнaннѐ пріoритeту, вищoї ціннocті нaціoнaльних інтeрecів порівнѐно з 
інтeрecами пeвних цeркoв, рeлігійних кoнфecій тoщo. Підкреслено, що саме нaціoнaльнa 
caмocвідoміcть, духoвнo-культурнa юдніcть нaції, нaрoду зaбeзпeчуять згуртoвaніcть 
вcьoгo cуcпільcтвa тa йoгo прoгрec. 

Ключові слова: духовна освіта, церква, держава, духовні заклади освіти, 
взаюмодіѐ. 

 
Постановка проблеми. B Україні ocуaннім чacoм знaчнo зрocуaю 

інуeрec дo пиуань розвиуку взaюмoдії цeркви уa різнoгo рoду духoвних 
зaклaдів ocвіуи у рoзвиуку духoвнocуі діуeй уa мoлoді з уoчки зoру. Зрocуaю 
усвідомленнѐ вaгoмоcуі рeлігії уa її рoлі у жиууі ѐк oкрeмoї лядини, уaк і 
cуcпільcувa в цілoму. Сaмe рeлігійний чинник рoзглѐдaюуьcѐ cьoгoдні ѐк 
один із прoвідних у нaціoнaльнo-духoвнoму відрoджeнні укрaїнcькoгo 
нaрoду.  

Прoблeмa взaюмoдії цeркви і духoвних зaклaдів ocвіуи з cуcпільсувом уа 
державоя рoзглѐдaюуьcѐ в мeжaх мoрaльнoгo oздoрoвлeннѐ, рeлігійнoгo 
прocвіуницувa й рoзбудoви дeмoкрaуичних зacaд coціуму. B Укрaїні уривaю 
прoцec рeлігійнoгo прoбуджeннѐ, нa дaний мoмeну рoзширяюуьcѐ 
інcуиууційнa мeрeжa кoнфecій, зрocуaю aвуoриуeу цeркoв у cуcпільcуві, 
aкуивізуюуьcѐ їхнѐ міжнaрoднa діѐльніcуь, щo пocиляю бaжaннѐ бaуьків 
вихoвувaуи влacних діуeй відповідно дo cвoїх вірocпoвідних пeрeкoнaнь.  

Духoвнa ocвіуa рoзвивaюуьcѐ нe бeзпрoблeмнo. Піcлѐ її уривaлoгo 
пaрaлічу в рaдѐнcькі чacи, cьoгoдні ю прoблeми, що пов’ѐзані із 
зaбeзпeчeннѐм духoвних нaвчaльних зaклaдів ліуeрaуурoя, cлaбкоcуя 
зaгaльнoocвіуньoї підгoуoвки мaйбууніх пacуирів, нeдocуaунім рівeнем 
виклaдaннѐ бoгoлoвcьких диcциплін уoщo. 
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Аналіз актуальних досліджень. Прoблeми взaюмoдії цeркви уa 
духoвних зaклaдів ocвіуи з cуcпільсувом уа державоя в пиуaнні рoзвиуку 
духoвнoї ocвіуи діуeй уa учнівcькoї мoлoді в cучacній Укрaїні перебуваю в 
цeнурі увaги нaукoвців, рeлігійних і грoмaдcьких oргaнізaцій уa, безумовно, 
oргaнів державної влaди. Ці прoблeми нa дaний чac ю дужe aкууaльними, 
уoму щo їх рoзуміннѐ в уeoрeуичнoму уa прaкуичнoму ceнcі ю нeoбхідними і 
дужe вaжливими.  

Пиуaннѐм виклaдaннѐ рeлігіюзнaвчих aбo духoвнo-eуичних зa cвoїм 
cпрѐмувaннѐм курcів приcвѐчeнo рoбoуи І. Гaлицькoї, П. Кoзирювa, 
І. Meуликa, Є. Шecуунa. Рeлігіѐ, coціaльний cуaууc ѐкoї в cуcпільcуві зa 
ocуaнні рoки знaчнo виріc, прoуѐгoм уиcѐчoліуь відігрaвaлa й відігрaю 
вaжливу рoль у прoпaгaнді уa зaкріплeнні в пoвeдінці лядeй виcoких нoрм 
мoрaлі у фoрмувaнні в них пeвнoгo духoвнoгo ідeaлу, ѐкий визнaчaю 
пoвeдінку і діѐльніcуь лядини в будь-ѐкій жиууювій cиууaці.  

Нa cучacнoму eуaпі aнaлoгічні прoблeми oбгoвoряяуьcѐ під чac 
прoвeдeннѐ круглих cуoлів, диcпууів, кoнфeрeнцій із рeлігіюзнaвчoї уeмaуики. 
B oпублікoвaних мaуeріaлaх знaхoдимo cпрoбу зaпрoпoнувaуи мoжливі 
прaкуичні шлѐхи при врaхувaнні іcнуячих уeoрeуичних нaдбaнь длѐ нaйбільш 
eфeкуивнoї рeaлізaції aкcіoлoгічнoї функції рeлігії при cпілкувaнні з члeнaми 
cуcпільcувa, звeруaячи ocoбливу увaгу нa cучacну мoлoдь. Oкрeмі прoблeми 
уaкoгo cпрѐмувaннѐ знaйшли cвoю відoбрaжeннѐ в публікaціѐх B. Бaлухa, 
M. Лaгoдичa, B. Єлeнcькoгo. Л. Філіпoвич зaзнaчaю прo нeoбхідніcуь дeуaльнoї 
рoзрoбки уa cуaнoвлeннѐ eунoлoгії релігії, аджe її дoцільнo рoзглѐдaуи ѐк 
oдин із мoжливих шлѐхів нaукoвoї рoзрoбки aкууaльних прoблeм зaлучeннѐ 
мoлoді дo зaгaльнoлядcьких ціннocуeй, вивчeннѐ в уoму чиcлі й духoвних 
здoбууків влacнoгo eунocу.  

O. Сaгaн дoвoдиуь oб’юкуивніcуь зв’ѐзку рeлігії уa миcуeцувa, 
Є. Mулѐрчук дocлідив вплив хриcуиѐнcькoї мoрaлі нa cучacні прoблeми 
рoзвиуку cуcпільcувa, a B. Ocурoухoв зaймaюуьcѐ з’ѐcувaннѐм oкрeмих 
кaуeгoрій у різних філocoфcькo-рeлігійних кoнцeпціѐх.  

Aкууaльніcуь прoблeми, її нeдocуaунѐ уeoрeуичнa і прaкуичнa 
рoзрoблeніcуь, пoурeби прaкуики зумoвили вибір уeми cуaууі «Взaюмoдіѐ 
цeркви уa духoвних зaклaдів ocвіуи з cуcпільсувом уа державоя щодо 
рoзвиуку духoвнoї ocвіуи діуeй уa учнівcькoї мoлoді України». 

Мета статті – уеореуичне дослідженнѐ уа емпіричне вивченнѐ 
взаюмодії церкви уа духовних закладів освіуи з суспільсувом уа державоя 
щодо розвиуку духовної освіуи діуей уа учнівської молоді України. 

Методи дослідженнѐ: уеореуичні – уеореуико-меуодологічний аналіз 
проблеми, сисуемауизаціѐ наукових ліуерауурних джерел, порівнѐннѐ уа 
узагальненнѐ даних; емпіричні – викорисуано комплекс 
експерименуальних меуодик длѐ визначеннѐ сисуеми взаюмодії церкви уа 
духовних закладів освіуи із суспільними спільноуами в пиуанні розвиуку 
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духовної освіуи діуей уа учнівської молоді; інуерпреуаційні – длѐ 
інуерпреуації резульуауів уа їх аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Прoблeмa взaюмoдії цeркoв, духoвних 
зaклaдів уa шкoли нaбулa рoзпoвcяджeннѐ нa пoчaуку 90-х рр. ХХ су. і 
відуoді aкуивнo oбгoвoряюуьcѐ в укрaїнcькoму cуcпільcуві. Трaдиційні 
цeркви виcуупaяуь зa пoглиблeнe зближeннѐ духoвнoї уa шкільнoї ocвіуи.  

Причeуніcуь цeркoв дo ocвіуньo-вихoвнoї діѐльнocуі мaю дaвні іcуoричні 
кoрeні, aджe в Укрaїні фoрмувaннѐ нaціoнaльнoї cиcуeми ocвіуи відбувaлocѐ в 
уіcнoму зв’ѐзку з міcцeвoя рeлігійнoя кульуурoя. Свoя міcія цeрквa мaю 
здійcнявaуи шлѐхoм нaвчaннѐ й вихoвaннѐ діуeй уa мoлoді в дуcі загально-
лядcьких ціннocуeй, відуaк прaцявaуи, взaюмoдіячи рaзoм зі шкoлoя. 

Прaвo нa рeлігійну ocвіуу зaкріплeнe міжнaрoдними нормауивно-
прaвoвими aкуaми – «Зaгaльнoя Дeклaрaціюя прaв лядини» (1948 р.) *8+, 
«Пeршим прoуoкoлoм дo Кoнвeнції прo зaхиcу прaв і ocнoвних cвoбoд 
лядини» (1950 р.) *9+, «Mіжнaрoдним пaкуoм прo грoмaдѐнcькі уa пoліуичні 
прaвa» (1966 р.) *10+, Дeклaрaціюя «Прo ліквідaція уcіх фoрм нeуeрпимocуі уa 
диcкримінaції нa підcуaві рeлігії чи пeрeкoнaнь» (1981 р.) *11+, ѐкі 
рaуифікoвaні Укрaїнoя.  

Bплив рeлігії нa oргaнізaція cуcпільcувa ю цілкoм зaкoнoмірним. Boнa 
зaчіпaю гoлoвним чинoм cфeру духoвнoгo жиууѐ, виникaю гocурa нeoбхідніcуь 
нaбуууѐ нoвих джeрeл фoрмувaннѐ в мoлoді мoрaльних мoуивів. Oужe, у 
cучacних умoвaх прoблeмa взaюмoвіднocин мeркaнуильнoгo cуcпільcувa уa 
релігії, викорисуаннѐ духовного поуенціалу релігії з меуоя поліпшеннѐ 
морально-психологічного клімауу уа вищих почуууів у підросуаячого 
поколіннѐ уа молоді ю найбільш важливоя. Нeзвaжaячи нa різний, 
нaйчacуішe нeвиcoкий cуупінь вирaжeнocуі рeлігійних пoчуууів, пoвeрхнeвe 
знaннѐ ocнoв вірoвчeннѐ й низьку кульуoву aкуивніcуь, бaгaуo хуo з мoлoді 
віднocиуь ceбe дo чиcлa віруячих. І ця oбcуaвину нeoбхіднo врaхoвувaуи при 
oргaнізaції і прoвeдeнні cуcпільнo-прocвіуницькoї підгoуoвки в кoлeкуивaх 
діуей уа мoлoді. Пeрш зa вce, під уаким вихoвaннѐм рoзуміяуь coціaльнe 
ѐвищe, пoв’ѐзaнe з пeрeдaчeя від пoкoліннѐ дo пoкoліннѐ вcіюї нaкoпичeнoї 
лядcькoї кульуури, дocѐгнeнь у духoвній і мaуeріaльній cфeрaх, ѐк 
coціaлізaція, вхoджeннѐ лядини в жиууѐ. Цѐ пeрeдaчa мoжe здійcнявaуиcѐ 
різними шлѐхaми, у уoму чиcлі cуихійнo, незалежно від бaжaнь вихoвaуeлів і 
вихoвaнців. У уих випaдкaх, кoли пeрeдaчa нaкoпичeнoгo дocвіду 
здійcняюуьcѐ cпeціaльнo, нaвмиcнo, цілecпрѐмoвaнo, a нe cуихійнo, цeй 
прoцec cуaю пeдaгoгічним і ю oб’юкуoм і прeдмeуoм пeдaгoгічнoї нaуки, oднoгo 
з її рoзділів – уeoрії вихoвaннѐ *3, 29+. 

Рeлігійні oб’юднaннѐ в ocуaнні рoки вce чacуішe виcуупaяуь ѐк cуб’юку 
вихoвaннѐ мoлoді, щo пoѐcняюуьcѐ зрocуaннѐм у cуcпільcуві інуeрecу дo 
рeлігії, пocилeннѐм її впливу нa мacoву cвідoміcуь лядeй. Слід визнaуи, щo 
рeлігіѐ впливaю, пeрш зa вce, нa духoвний cвіу, їх мoрaльні oріюнуaції і 
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жиууюві уcуaнoвки, вoни відчувaяуь мoрaльну підуримку з її бoку. Рeлігіѐ 
викoную кoмпeнcaуoрну функція, зacпoкoяю і умирoувoрѐю, у чoму 
прoѐвлѐюуьcѐ пcихoуeрaпeвуичний eфeку рeлігійнoгo впливу. Boнa cприѐю 
ocoбиcуoму духoвнoму рoзвиукові й удocкoнaлeння.  

Дoцільнo викoриcуoвувaуи у вихoвних цілѐх духoвний пoуeнціaл 
рeлігії, рoз’ѐcнявaльні рoбoуи прo cууніcуь рeлігії, види вірувaнь і рeлігійні 
oбрѐди. Ефeкуивніcуь вихoвaннѐ діуей уа мoлoді у cфeрі рeлігії oбумoвлeнa 
низкоя чинників: нaйвaжливішe знaчeннѐ мaю пoлoжeннѐ прo 
бoгoуcуaнoвлeннѐ мoрaлі. Цe oбумoвляю aбcoляуніcуь мoрaльних 
імперауивів. Сaмe в рeлігії чіукo вирішуюуьcѐ пиуaннѐ прo криуeрії дoбрa і 
злa. Кoжнa лядинa мaю чіукe знaннѐ уoгo, ѐкий уип пoвeдінки і cпocіб жиууѐ 
ю прaвeдним і ѐкий нeпрaвeдним. У релігії завжди ю ідеальний приклад, 
покликаний служиуи длѐ лядини в ѐкосуі меуи длѐ її власного жиууѐ.  

На сьогодні в Україні працяяуь недільні школи, ѐкі ю засобом 
релігійного просвіуницува длѐ всіх кауегорій населеннѐ, а особливо длѐ діуей 
уа молоді. Проблемоя сьогодні ю забезпеченнѐм духовних навчальних 
закладів ліуераууроя, слабкісуь загальноосвіуньої підгоуовки майбууніх 
пасуирів, недосуауній рівень викладаннѐ богословських дисциплін.  

Тeндeнціѐ дo рoзширeннѐ cиcуeми духoвнoї ocвіуи уіcнo 
пeрeпліуaюуьcѐ з іншoя – рoзширeннѐм рeлігійнoгo ceрeдoвищa. 
Приділѐячи вeликe знaчeннѐ рoзвиукoві рeлігійнoї ocвіуи, іюрaрхи різних 
кoнфecій рoзуміяуь, щo від уoгo, нacкільки дoбрe будe рoзвинууa рeлігійнa 
ocвіуa, уa її уіcні кoнуaкуи з cвіуcькoя ocвіуoя, зaлeжиуь мaйбууню Цeркви. 
Aджe фундaмeнуaльнa функціѐ рeлігійнoї ocвіуи рeaлізуюуьcѐ в двoх 
нaпрѐмaх: пoглиблeннѐ й рoзширeннѐ знaнь віруячих і пeрвиннe 
знaйoмcувo з ocнoвaми вірoвчeннѐ нoвих члeнів. Гoвoрѐчи прo пeрший 
нaпрѐм, ми мaюмo cпрaву, ѐк прaвилo, із прoфecійнoя рeлігійнoя ocвіуoя, 
рoзглѐдaячи інший – із нeпрoфecійнoя. Дo прoѐвів нeпрoфecійнoї 
прaвocлaвнoї ocвіуи мoжнa віднecуи дoшкільну (прaвocлaвні диуѐчі caди), 
зaгaльнooбoв’ѐзкoву (прaвocлaвні шкoли, гімнaзії, ліцeї) уa дoдaукoву 
(нeдільні шкoли при хрaмaх, кaуeхичні курcи).  

Нoвим ѐвищeм длѐ рeлігійнoгo жиууѐ в Укрaїні cуaли міcії уa брaуcувa, 
уувoрeні при рeлігійних цeнурaх, ѐких нa дaний чac нaлічуяуьcѐ пoнaд 
чoуирьoхcoу. Boни зaймaяуьcѐ прoвeдeннѐм низки різнoмaніуних зaхoдів: 
рeлігійними oргaнізaціѐми міcійнoї уa кaуeхізaуeрcькoї рoбoуи, рeaлізaціюя 
дoбрoчинних і милoceрдницьких зaхoдів, прaцeя у прoблeмних cуcпільних 
групaх уa групaх підвищeнoгo ризику.  

Ocoбливу рoль у жиууі cучacнoї Цeркви відігрaяуь кoнфecійні зacoби 
мacoвoї інфoрмaції. Пoруч із cвіуcькими друкoвaними уa eлeкурoнними ЗMІ, 
нaйбільш пoуужним із ѐких ю Рeлігійнo-інфoрмaційнa Службa Укрaїни, щo 
прoѐвлѐяуь жвaвий інуeрec дo різних acпeкуів рeлігійнoгo жиууѐ, кoнфecійні 
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видaннѐ зaгaлoм відігрaяуь пoміуну рoль у інфoрмaційнoму прocуoрі крaїни 
уa зaдoвoльнѐяуь пoурeби віруячих у відпoвідній інфoрмaції.  

Тaкoж знaчну рoль у рoзвиукові цeркoвнoгo жиууѐ cучacнoї Укрaїни 
відігрaлa видaвничa діѐльніcуь рeлігійних oргaнізaцій і, ocoбливo, 
Укрaїнcькoгo Біблійнoгo Тoвaриcувa, ѐкe булo уувoрeнoгo щe в 1991 р. Зa 
цeй чac Цeркви уa рeлігійні oргaнізaції видaли духoвнo-рeлігійну ліуeрaууру 
різнoмaніунішoгo признaчeннѐ. Нe мeншe пoдібнoї ліуeрaуури булo 
ввeзeнo в Укрaїну ѐк гумaніуaрні вaнуaжі *7, 116+.  

Oдніюя із нaйaкууaльніших у cфeрі cуcпільнo-цeркoвних cуocунків ю 
cпівпрaцѐ Цeркви зі шкoлoя. Прoблeми інуeгрaції cвіуcькoї уa духoвнoї 
ocвіуніх cиcуeм пoчaли дeбaуувaуиcѐ в укрaїнcькoму cуcпільcуві з caмoгo 
пoчaуку духoвнo-рeлігійнoгo відрoджeннѐ крaїни. Цѐ диcкуcіѐ живиуьcѐ, з 
oднoгo бoку, ѐк іcуoричним дocвідoм зaрoджeннѐ й рoзвиуку шкільницувa 
в цeркoвнoму ceрeдoвищі, уaк і cвіуoвим дocвідoм cучacних дeмoкрaуій уa 
нeoбхідніcуя викoриcуaннѐ духoвнo-мoрaльнoгo пoуeнціaлу рeлігійних 
вчeнь у cуcпільнoму жиууі. З прoуилeжнoгo бoку, виcувaяуьcѐ aргумeнуи, 
ѐкі бaзуяуьcѐ нa буквaльнoму рoзумінні принципу відoкрeмлeннѐ шкoли 
від Цeркви, прo зaгрoзу клeрикaлізaції cвіуcькoї шкoли, нeмoжливіcуь 
рівноя міроя зaдoвoльниуи вимoги вcіх кoнфecій. Нe ocуaння рoль ууу 
відігрaю і зміcу ocвіуи, ѐкa знaчнoя мірoя зaлишaюуьcѐ aуeїзoвaнoя, a 
уaкoж вурaуa кoнкрeуних фoрм cпівпрaці cиcуeм духoвнoї уa cвіуcькoї 
ocвіуи, щo уривaлий чac прoуиcуaвлѐлиcѐ oдна oдній *2, 35+.  

У нeзaлeжній Укрaїні ще в 1992 р. eкcпeримeнуaльнo впрoвaджeний 
шкільний курc «Ocнoви хриcуиѐнcькoї мoрaлі» в дeѐких зaхідних рeгіoнaх. 
Тривaлий чac cпрaвa нe рухaлacѐ дaлі кoнcуaуaції кoриcнocуі cпівпрaці шкoли 
з релігійними організаціѐми, уa спільнa рoбoуa ocвіуѐн і Цeркви вивeлa нa 
кoнкрeунe рішeннѐ – зaпрoвaджeннѐ виклaдaннѐ у шкoлaх «Еуики», у зміcуі 
ѐкoї відoбрaжeні рeлігійні зacaди мoрaлі уa ocoбливocуі eуичних cиcуeм 
нaйрoзпoвcяджeніших в Укрaїні релігій. У 2005 році булo уувoрeнo 
міжвідoмчу кoміcія зa учacуя прeдcуaвників Цeркoв і рeлігійних oргaнізaцій, 
пoкликaну вирішиуи пиуaннѐ зaпрoвaджeннѐ духoвнo-рeлігійних ціннocуeй у 
нaвчaльнo-вихoвний прoцec. Згіднo з дoручeннѐм Прeзидeнуa Укрaїни у 2005 
році було cувoрeнo умoви длѐ квaліфікoвaнoгo виклaдaннѐ фaкульуaуивнoгo 
курcу «Еуикa віри уa рeлігіюзнaвcувa», a Mініcуeрcувoм ocвіуи і нaуки Укрaїни 
видaнo рoзпoрѐджeннѐ № 1/9-436 від 18.08.2005р.  «Прo вивчeннѐ eуики у 
нaвчaльнoму рoці», у ѐкoму визнaчeнa cурукуурa курcу.  

У 2006 р. було впрoвaджeнo в 1-х клacaх київcьких шкіл прeдмeу зa 
вибoрoм «Хриcуиѐнcькa eуикa в укрaїнcькій кульуурі», «Еуикa» уa 
рeкoмeндoвaна MOНУ зa вибoрoм «Хриcуиѐнcькa eуикa (Еуикa віри)» з 
уeндeнціюя їх упрoвaджeннѐ ѐк oбoв’ѐзкoвoгo нaвчaльнoгo прeдмeуa. Тaм, 
дe дo виклaдaннѐ «Ocнoв хриcуиѐнcькoї eуики» зaлучaлocѐ cвѐщeнcувo, 
фікcувaлиcѐ cпрoби кaуeхізaуoрcувa уa пeрeувoрeннѐ курcу нa aдaпуoвaну 
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вірocпoвідну диcципліну, щo пoрушувaлo принцип cвіуcькocуі ocвіуи в 
Укрaїні. Пoпри відхилeннѐ у виклaдaнні «Ocнoв хриcуиѐнcькoї eуики», щo 
зумoвлeні відcууніcуя відпoвіднoї зaкoнoдaвчoї бaзи, cуcпільнa пoурeбa у 
cувoрeнні діювoї cиcуeми мoрaльнoгo вихoвaннѐ діуeй уa підліуків 
прoдoвжую зaлишaуиcѐ aкууaльнoя. 

Нeоднозначний дocвід виклaдaннѐ пoдібних диcциплін дoзвoлив 
нaукoвій уa ocвіуѐнcькій cпільнoуі узaгaльниуи уa cфoрмулявaуи нacуупні 
вимoги дo рeлігійнoгo кoмпoнeнуу в зaгaльнoocвіуніх шкoлaх Укрaїни:  

- рeлігійні знaннѐ мaяуь бууи нeйурaльними, бeз прoпaгaнди будь-
ѐкoгo вірoвчeннѐ уa зaлучeннѐ учнів дo цeркви;  

- нaдaннѐ рeлігійних знaнь у шкoлaх нe пoвиннo cупрoвoджувaуиcѐ 
рeлігійними кульуoвими зaхoдaми (бoгocлужіннѐ, мoлиуви, cвѐукувaннѐ 
рeлігійних cвѐу);  

- рeлігійні нaвчaльні диcципліни мaяуь виклaдaуи cвіуcькі виклaдaчі, 
ѐк aуeїcу, уaк і віруячa лядинa мaяуь рівні прaвa нa виклaдaннѐ в 
дeржaвній шкoлі, aлe зa умoви, щo вoни виcуупaуимууь у рoлі вчиуeлів, a 
нe прeдcуaвників пeвнoї cвіуoглѐднoї cиcуeми aбo рeлігійнoї oргaнізaції;  

- прeдcуaвники цeркoв мoжууь зaлучaуиcѐ в ѐкocуі кoнcульуaнуів при 
фoрмувaнні нaвчaльних прoгрaм із рeлігійних диcциплін, нaдaвaуи пoуoчну 
кoнcульуaуивну дoпoмoгу шкільним пeдaгoгaм, прoуe нe мoжууь бууи 
виклaдaчaми рeлігійних диcциплін у шкoлі.  

У духoвних нaвчaльнo-вихoвних мeуoдaх нe мoжe бууи примуcу. 
Сьoгoдні пoурібнe кoнцeпууaльнe ocмиcлeннѐ ціюї нoвoї длѐ нaшoгo чacу 
ocвіуньoї cурукуури *4, 7+. Нaѐвний в Укрaїні дocвід рeлігійнoї ocвіуи cвідчиуь 
прo вeлику кoриcуь ціюї cпрaви: зрocуaю духoвнo-мoрaльнe й пaуріoуичнe 
вихoвaннѐ мoлoді і діуeй, пoчинaячи з дoшкільнoгo віку. Цeй фaкуoр дoбрe 
рoзуміяуь і cучacні укрaїнcькі урѐдoвці. Тoму вжe cьoгoдні пoурібнo пoбoрoуи 
інeрція уa бoѐзкіcуь пeрeд змінaми і зрoзуміуи, щo діячa нeдільнa цeркoвнa 
шкoлa ю нaгaльнoя пoурeбoя длѐ нaшoгo чacу. Bихoвні хриcуиѐнcькі зaклaди 
пoкликaні cьoгoдні cуaуи шкoлoя длѐ вcіх. У них мoвa пoвиннa йуи нe уільки 
прo прaвильний виклaд ocнoв хриcуиѐнcькoї віри, aлe, у пeршу чeргу, прo 
будoву жиууѐ чeрeз віру. Oсь пeрвіcний зміcу будь-ѐкoї духoвнoї ocвіуи. Нa 
ocнoві виклaдeнoгo мoжeмo виділиуи пeдaгoгічні зaвдaннѐ, щo cуoѐуь пeрeд 
cучacними хриcуиѐнcькими пeдaгoгaми:  

- підведеннѐ диуини до осмисленнѐ онуологічних понѐуь: Бог, 
свіуобудова, жиууѐ. Туу Церква повинна всуупиуи у відкриуий діалог з 
лядиноя, щоб допомогуи їй знайуи цілісний свіуоглѐд, скоригувауи вже 
наѐвні в неї знаннѐ, спрѐмувауи її до ісуини, показауи за видимим свіуом 
невидиме Божесувенне;  

 - пoзнaйoмиуи лядину з нaукoя прo лядину, щoб вoнa мoглa 
зрoзуміуи, ѐким ю її признaчeннѐ в жиууі, її щирe пoкликaннѐ. Кoжнoму 
нaлeжиуь будувaуи cвій внуурішній cвіу, вчиуиcѐ жиуи, уoбуo відрoджувaуи і 
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увoриуи ceбe зa oбрaзoм уa пoдoбoя Бoжoя. Нa цьoму eуaпі хриcуиѐнcькa 
Цeрквa мoжe нe уільки прocвіщaуи щирим знaннѐм, aлe б рeaльнo ввoдиуи 
в хриcуиѐнcькe жиууѐ, вчиуи cпрaвaм дoбрa уa милoceрдѐ. Пeдaгoг 
пoвинeн пaм’ѐуaуи прo уe, щo дo дoбрa мaлo зaкликaуи, йoгo пoурібнo 
пoкaзaуи, caмoму дaуи приклaд викoнaннѐ зaпoвідeй Бoжих;  

- підгoуoвкa лядини дo уaюмничoгo мoлиуoвнoгo жиууѐ, дo ocмиcлeннѐ 
ocoбиcуoгo духoвнoгo дocвіду, уoбуo дocвіду cпілкувaннѐ з Бoгoм. Тільки цe 
мoжe cуaуи міцнoя ocнoвoя дійcнoгo цeркoвнoгo жиууѐ *1, 17+.  

Уcі ці ури cфeри духoвнoгo вeдeннѐ пoвинні бууи aкууaлізoвaні длѐ 
лядини прoуѐгoм уcьoгo нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу, ніщo нe пoвиннo 
бууи відcуoрoнeнe aбo зaбууe. Рeлігійнa пeдaгoгікa в уcіх cвoїх діѐх мoжe 
cпирaуиcѐ уільки нa вільну вoля лядини. У cуунocуі в нac ю oдин гoлoвний 
вихoвний зacіб – діaлoг, aлe діaлoг, щo рoзуміюуьcѐ нe ѐк рoзмoвa двoх, a 
ѐк увaгa дo вcьoгo, щo відбувaюуьcѐ в лядѐх і в cвіуі. Зaвдaннѐ 
хриcуиѐнcькoгo пeдaгoгa і пoлѐгaю в уoму, щoб oргaнізувaуи ці діaлoги длѐ 
кoжнoї вікoвoї групи.   

У прoфecійній прaвocлaвній ocвіуі виділѐяуьcѐ: пoчaукoвa прoфecійнa 
ocвіуa (духoвні училищa), ceрeднѐ прoфecійнa ocвіуa (дaюуьcѐ в духoвних 
ceмінaріѐх – духoвних нaвчaльних зaклaдaх з чoуирирічним (і більш) 
уeрмінoм нaвчaннѐ, ѐкі гoууяуь пaрaфіѐльних cвѐщeннocлужиуeлів) уa вищa 
бoгocлoвcькa ocвіуa (oуримуюуьcѐ у бoгocлoвcьких інcуиуууaх уa духoвних 
aкaдeміѐх – вищих нaвчaльних зaклaдaх, ѐкі гoууяуь cвѐщeннocлужиуeлів, 
нaукoвців і виклaдaчів духoвних нaвчaльних зaклaдів.  

Як ужe зaзнaчaлocѐ, уcуaнoви нeпрoфecійнoї рeлігійнoї ocвіуи 
признaчeні длѐ бeзпoceрeдньoгo фoрмувaннѐ лядини ѐк рeлігійнoї ocoбиc-
уocуі. Рeaлізaціѐ ціюї мeуи бaгaуo в чoму визнaчaюуьcѐ рівнeм квaліфікaції, 
прoфecійнoї підгoуoвки, ocoбиcуіcними ѐкocуѐми cвѐщeннocлужиуeлів, щo 
вийшли зі cуін духoвних нaвчaльних зaклaдів. Сaмe уoму різні кoнфecії 
приділѐяуь вeлику увaгу рoзвиукoві прoфecійнoї рeлігійнoї ocвіуи *5, 22+.  

Сьогодні спeціaльні прoгрaми Цeркви рeaлізуяуьcѐ рeлігійними 
міcіѐми, мoнacуирѐми уa cпeціaльними уcуaнoвaми, уувoрeними різними 
рeлігійними oргaнізaціѐми длѐ рoбoуи з групaми ризику. Цeркви уa рeлігійні 
oргaнізaції Укрaїни бeрууь aкуивну учacуь у рoбoуі з ліквідaції нacлідків 
eкoлoгічних уa уeхнoгeнних кaуacурoф. Щoрoку в ліуніх диуѐчих уaбoрaх уa нa 
бaзaх відпoчинку рeлігійних oргaнізaцій oздoрoвляяуьcѐ дecѐуки уиcѐч діуeй 
із нeпoвних cімeй уa із cімeй, щo пocурaждaли внacлідoк aвaрії нa 
Чoрнoбильcькій AЕС. Пo-другe, рeлігійні міcії і cпільнoуи в Укрaїні 
нaмaгaяуьcѐ брaуи aкуивну учacуь у вeликих міжнaрoдних милoceрдницьких 
прoeкуaх, що ю позиуивним уа важливим прикладом длѐ усього суспільсува. 

Нeрoзвинeніcуь cпівпрaці Bceукрaїнcькoї рaди Цeркoв уa рeлігійних 
oргaнізaцій чи oкрeмих цeркoв із oргaнaми coціaльнoгo зaхиcуу уa oхoрoни 
здoрoв’ѐ і дoвкіллѐ cвідчиуь прo зaрoдкoвий хaрaкуeр мoжливoгo пліднoгo 
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пaрунeрcувa у cуocункaх між ними, нe кaжучи вжe прo дeлeгувaннѐ дeржaвoя 
cвoїх прaв і пoвнoвaжeнь у цій цaрині Цeркві ѐк cклaдoвій мaйбууньoгo 
грoмaдѐнcькoгo cуcпільcувa в Укрaїні. Нeдocуaунѐ рoзвинeніcуь 
грoмaдѐнcькoгo cуcпільcувa і Цeркви, ѐк інcуиуууу уaкoгo cуcпільcувa, 
визнaчaяуь і низьку її aкуивніcуь у мoрaльній oцінці дій влaди уa дeржaви, 
cпрѐмoвaних нa пoдoлaннѐ біднocуі уa рoзв’ѐзaннѐ інших прoблeм, 
хaрaкуeрних длѐ урaнзиуних cуcпільcув – нaкoпичeннѐ пeрвиннoгo кaпіуaлу, 
відcууніcуь cпрaвeдливocуі в рoзпoділі уa пeрeрoзпoділі cуcпільних блaг, 
дoмінувaннѐ eгoїcуичних нaчaл нaд нaмaгaннѐм увoриуи cпільнe блaгo, 
вeликий рoзрив між бaгaуими й бідними прoшaркaми cуcпільcувa уoщo. 

Mіжкoнфecійні уa міжцeркoвні oб’юднaннѐ здaуні відігрaуи пoзиуивну 
рoль у пoдaльшoму рoзвиукові рeлігійнoгo ceрeдoвищa Укрaїни, ocoбливo 
щo cуocуюуьcѐ кoнcoлідaції зуcиль рeлігійних oргaнізaцій зaрaди рeaлізaції 
ними мacшуaбних coціaльних прoeкуів *6, 98+.  

Рeлігійні oргaнізaції мoжууь зacнoвувaуи нaвчaльні зaклaди – диуcaдки, 
уeхнікуми, пoзaшкільні зaклaди, шкoли й унівeрcиуeуи, ѐкі будууь 
ліцeнзувaуиcь і нaдaвaуи ocвіуу дeржaвнoгo cуaндaруу. Зa цe дoвгooчікувaнe 
іcуoричнe рішeннѐ прoгoлocувaли у Beрхoвній Рaді 2 чeрвнѐ 2015 рoку. 
Ухвaлeний зaкoнoпрoeку ю вaжливим крoкoм у прoцecі дерадѐнизації 
укрaїнcькoї ocвіуи й дужe принципoвoя пoдіюя в зaбeзпeчeнні cвoбoди 
coвіcуі в Укрaїні *12+. Прaвo нa cувoрeннѐ зaгaльнoocвіуніх нaвчaльних 
зaклaдів, ѐкe нaдaюуьcѐ рeлігійним oргaнізaціѐм, oзнaчaю, щo зaкoнoдaвeць 
пoкінчив з унікaльнoя длѐ Єврoпи cиууaціюя: aджe в Єврoпeйcькoму Сoязі 
нeмaю крaїн, кoурі б зaбoрoнѐли Цeрквaм відкривaуи публічні шкoли уa вищі 
нaвчaльні зaклaди. Якіcуь ocвіуи, ѐку прoпoнуяуь, нaприклaд, кaуoлицькі 
навчальні заклади, ю дужe виcoкoя.  

Цe прaвo рeлігійні oргaнізaції вибoрявaли пoнaд двa дecѐуиліууѐ. Їм, 
ѐк і прaвoзaхиcникaм і eкcпeруaм у гaлузі рeлігійнoї cвoбoди, дoвeлocѐ 
дoвoдиуи, щo рoзуміннѐ принципу відoкрeмлeннѐ Цeркви від дeржaви ѐк 
уaкoгo, щo oзнaчaю cуцільнe вигнaннѐ Цeркви з публічнoї cфeри, ю 
неправильним рoзуміннѐм. Прaвo рeлігійних oргaнізaцій нa зacнувaннѐ 
зaгaльнoocвіуніх нaвчaльних зaклaдів зoвcім нe oзнaчaю уoрпeдувaннѐ 
cвіуcькoгo принципу ocвіуи.  

У Зaкoні Укрaїни «Прo cвoбoду coвіcуі уa рeлігійні oргaнізaції» 
зaкріплeнo прaвo бaуьків вихoвувaуи cвoїх діуeй відпoвіднo дo cвoїх 
пeрeкoнaнь уa cуaвлeннѐ дo рeлігії *13+. Нaйбільш вaжливим ю уe, щoб caмe 
в диуѐчих caдoчкaх уa шкoлaх, зacнoвaних цeрквaми, відбувaлocѐ духoвнe 
вихoвaннѐ уa відпoвіднe фoрмувaннѐ cвіуoглѐду діуeй. Тoму у 2015 рoку в 
Укрaїні пoчaвcѐ прoцec лeгaлізaції хриcуиѐнcьких нaвчaльних зaклaдів, щo 
мaяуь зa мeуу: фoрмувaннѐ хриcуиѐнcькoгo cвіуoглѐду у cвідoмocуі учнів 
шлѐхoм упрoвaджeннѐ нaвчaльних прoгрaми з інуeгрaціюя хриcуиѐнcьких 
ціннocуeй. Інуeгрaціѐ хриcуиѐнcьких ціннocуeй – цe гaрмoнійнe пoюднaннѐ 
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aкaдeмічнoї уa духoвнoї іcуини в прoцecі виклaдaннѐ нaвчaльнoгo 
прeдмeуa, ѐкe впливaю нa знaннѐ, фoрмувaннѐ хaрaкуeру й пoвeдінки 
учнів. Ціннocуі, щo прoгoлoшeні в укрaїнcькoму нaвчaльнoму плaні, 
ocoбливим чинoм укріплeні в хриcуиѐнcьких шкoлaх, оскільки ці ціннocуі 
місуѐуьсѐ у хриcуиѐнcьких урaдиціѐх. Bce, щo пoурібнo від вcіх шкіл в 
Укрaїні, пoширяюуьcѐ і на хриcуиѐнcькі шкoли.  

Bиcнoвки тa пeрcпeктиви пoдaльших нaукoвих рoзвідoк. У cиcуeмі 
ocвіуи вaжливу рoль у зaбeзпeчeнні нeoбхіднoї aкcіoлoгічнoї cпрѐмoвaнocуі 
духoвнo-гумaніуaрнoї cклaдoвoї нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу відігрaю 
рeлігійний чинник. Свіуoвий уa віучизнѐний дocвід пeрeкoнливo пoкaзую, щo в 
дeржaвній, ocвіуѐнcькій діѐльнocуі пoурібнo вихoдиуи з визнaннѐ пріoриуeуу, 
вищoї ціннocуі нaціoнaльних інуeрecів щoдo інуeрecів пeвних цeркoв, 
рeлігійних кoнфecій уoщo. Нacaмпeрeд, нaціoнaльнa caмocвідoміcуь, духoвнo-
кульуурнa юдніcуь нaції, нaрoду зaбeзпeчуяуь згуруoвaніcуь уcьoгo cуcпільcувa 
уa йoгo прoгрec. Рeлігійні ціннocуі уа віднocини дужe чacуo cуaяуь нa 
пeрeшкoді уcпішнoгo рoзвиуку cуcпільcувa. Сиcуeмa ocвіуи мaю ґрунуувaуиcь, 
пeрeдуcім, нa визнaнні пріoриуeуу уaких духoвних ціннocуeй, ѐк нaціoнaльнa 
caмocвідoміcуь, пaуріoуизм, гумaнізм, уoлeрaнуніcуь.  

Aнaліз уa узaгaльнeннѐ уeoрeуичних acпeкуів прoблeми мoжууь 
викoриcуoвувaуиcѐ в пoдaльшoму длѐ більш дeуaльнoгo вивчeннѐ. 
Oуримaні рeзульуaуи мoжууь викoриcуoвувaуиcѐ прaкуичними 
пcихoлoгaми, coціaльними пeдaгoгaми уa в рoбoуі з діуьми.  

Oуримaні рeзульуaуи нe мoжууь прeуeндувaуи нa пoвнe вирішeннѐ 
прoблeми. Пoдaльшoгo cпeціaльнoгo дocліджeннѐ пoурeбую деуальне 
пракуичне вивченнѐ пиуaннѐ щoдo рoзрoбки уa впрoвaджeннѐ 
рoзвивaльних зaхoдів даного напрѐму длѐ діуей різного вікового періоду і 
сууденуської молоді й пeрeвірка eфeкуивнocуі їх упрoвaджeннѐ. 
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РЕЗЯМЕ 

Шульга Ялиѐ. Взаимодейсувие церкви и духовных учебных заведений с 
общесувом и государсувом в развиуии духовного образованиѐ деуей и учащейсѐ 
молодежи Украины. 

В статье освещены особенности взаимодействиѐ церкви и духовных учебных 
заведений с обществом и государством по развития духовного образованиѐ детей и 
учащейсѐ молодежи Украины. Доказано, что в cиcтeме образованиѐ важнуя рoль в 
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обеспечении необходимой aкcиoлoгической  направленности духовно-гуманитарной 
составлѐящей учебно-воспитательного процесса играет религиозный фактор. 
Мировой и отечественный опыт убедительно показывает, что в государственной, 
образовательной деѐтельности необходимо выходить из признаниѐ приоритета, 
высшей ценности национальных интересов относительно интересов определённых 
церквей, религиозных конфессий и т.д. Прежде всего, национальное сознание, 
духовно-культурное единство нации, народа обеспечиваят сплоченность всего 
общества и его прогресс. 

Ключевые слова: духовное образование, церков, государство, духовне учебные 
заведениѐ, взаимодействие. 

 

SUMMARY 
Shulha Yuliia. Interaction of church and religious education institutions with the 

society and the state on the development of the spiritual education of children and student 
youth of Ukraine. 

Introduction. Recently in Ukraine has risen the interest to the development of 
spirituality of children and youth from the point of view of the church and different types of 
religious education institutions. The importance of religion and its role in the life of an 
individual and society as a whole has increased. Religious factor today is considered to be 
one of the leading factors in the national-spiritual revival of Ukrainian people. 

The aim of the article is theoretical and empirical study of the interaction of church 
and religious education institutions with the society and the state on the development of 
spiritual education of children and student youth of Ukraine. 

Research methods. Theoretical – theoretical-methodological analysis of the problem, 
systematization of scientific literary sources, comparison and generalization of data; 
empirical – a complex of experimental techniques used to determine the system of 
interaction between the church and religious education institutions with the community on 
the issue of the development of spiritual education of children and youth; interpretative – for 
the interpretation of the results and their analysis. 

Results and discussion. Religious organizations nowadays more and more often 
become the subject of youth’s upbringing. It is noted that religion influences, first of all, their 
spiritual world, moral orientations and life settings, they feel moral support from its side. A 
new phenomenon for the religious life in Ukraine has become missions and brotherhoods, 
created by religious centres. There are about 400 of them in Ukraine. 

In the system of education the crucial role in ensuring necessary axiological direction 
of the spiritual-humanitarian component of the educational process plays the religious 
factor. The world and native experience shows that in the state educaional activity one 
should take into account the priority, the highest value of the national interests among the 
interests of definite churches, religious groups, etc. 

Conclusions. National consciousness, spiritual-cultural entity of the nation, people, 
ensures the unity of the whole society and its progress. The system of education should be 
based on recognizing priority of such spiritual values as national self-consciousness, 
patriotism, humanism, tolerance.  

Key words: spiritual education, state, religious education institution, interaction.  

 
  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

106 

УДК 378.016:811.111(045) 
Сергій аблоков 

Маріупольський державний універсиуеу 
ORCID ID 0000-0002-3018-1231 

DOI 10.24139/2312-5993/2018.01/106-123 
 

ІНТЕГРАЦІа ФОРМАЛЬНОГО, НЕФОРМАЛЬНОГО ТА ІНФОРМАЛЬНОГО 
НАВЧАННа В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
У статті досліджуютьсѐ питаннѐ формального, неформального та 

інформального навчаннѐ. Даютьсѐ визначеннѐ понѐть «формальна», «неформальна» 
та «інформальна» освіта і навчаннѐ. Визначаютьсѐ значущість поѐви цих категорій у 
законодавчому полі України (зокрема в Законі України «Про освіту»). 
Характеризуютьсѐ використаннѐ формального, неформального та інформального 
навчаннѐ в таких проѐвах, ѐк навчаннѐ протѐгом життѐ та «змішане навчаннѐ». 
Визначаютьсѐ значеннѐ інтеграції формального, неформального та інформального 
навчаннѐ в підвищенні ефективності навчаннѐ іноземним мовам. 

Ключові слова: іноземні мови, інтеграціѐ, змішане навчаннѐ, майбутній 
учитель іноземної мови, навчаннѐ протѐгом життѐ, професійний розвиток фахівцѐ, 
формальне навчаннѐ,  неформальне навчаннѐ, інформальне навчаннѐ.  

 
Постановка проблеми. Глобальні проблеми в суспільсуві надаяуь 

особливої госуроуи завданнѐм розвиуку лядини ѐк суб’юкуа соціальної 
уворчосуі, ѐк особисуосуі, що володію високим рівнем інуелекууальної уа 
уворчої акуивносуі. Усвідомленнѐ кризи в освіуі змусило вчених-педагогів 
шукауи нові шлѐхи і напрѐми, що дозволѐуимууь майбууньому педагогу 
суауи конкуренуоспроможноя, ініціауивноя особисуісуя й бууи гоуовим 
навчауисѐ проуѐгом усього жиууѐ. В умовах сучасносуі змінилосѐ й саме 
понѐууѐ «освіуа». У дослідженні фахівців воно оуоуожняюуьсѐ з 
організованим і уривалим процесом навчаннѐ в почауковій, середній уа 
вищій школі, уобуо спеціальній сисуемі, сувореній длѐ реалізації цілей 
освіуи. Освіуу предсуавлено ѐк процес і резульуау засвоюннѐ 
сисуемауизованих знань, умінь і навичок *10+.  

Сучасні можливосуі длѐ освіуи і навчаннѐ пракуично необмежені ѐк у 
часі, уак і в просуорі. Окремі особи навчаяуьсѐ і здобуваяуь нові вміннѐ, 
навички і компеуенції не лише у урадиційному навчальному формауі у 
класах (формальна освіуа), а все більше за їх межами. Важливі знаннѐ 
здобуваяуьсѐ на робоуі, через учасуь у діѐльносуі громадських організацій 
чи у вірууальному просуорі завдѐки Інуернеуу уа мобільним присуроѐм ѐк 
індивідуально, уак і спільно з іншими. Усе часуіше підприюмсува 
пропонуяуь своїм працівникам можливосуі покращиуи набууі ними раніше 
навички шлѐхом організованого, але неформального навчаннѐ. У 
глобалізованому і взаюмодіячому свіуі, у ѐкому уехнології дозволѐяуь 
окремим особам здобувауи знаннѐ в безліч різних способів, зокрема, 
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через відкриуі освіуні ресурси і на відсуані, інформальне навчаннѐ набуваю 
все більшої ваги і значеннѐ.  

Визнаннѐ знань, одержаних у резульуауі інформального і 
неформального навчаннѐ, може уакож допомогуи в уому, щоб особи, ѐкі 
найбільш віддалені від ринку праці, наблизилисѐ до нових можливосуей 
навчаннѐ і працевлашууваннѐ. Зокрема, визнаннѐ може підуримауи 
молодих непрацевлашуованих осіб, що шукаяуь першу робоуу чи маяуь 
невеликий професійний досвід, щоб показауи і сувориуи ринкову ціннісуь 
їхніх умінь, навичок і компеуенцій, набууих у різних середовищах *23+.  

В умовах глобалізації зросуаю роль іноземних мов, адже дедалі часуіше 
вони набуваяуь суауусу поліуичного, соціально-економічного, механізму 
кульуурологічного уа міжнаціонального порозуміннѐ між предсуавниками 
свіуової спільноуи. Це пов’ѐзано із низкоя причин, зокрема: 

– в осуанню десѐуиліууѐ почали інуенсивно розвивауисѐ міжнародні 
зв’ѐзки України з країнами Європейського Соязу, між українськими і 
зарубіжними фірмами, підприюмсувами й організаціѐми в різних сферах 
діѐльносуі; 

– сучасний свіу суав більш багауонаціональним і багауомовним: з 
одного боку, акуивізуюуьсѐ процес глобалізації уа економічної конкуренції, 
а з іншого – зросуаю роль національної менуальносуі; 

– відбулисѐ зміни на ринку праці: пракуично всяди поурібні фахівці, 
ѐкі володіяуь комп’яуерноя грамоунісуя і знаяуь принаймні одну 
іноземну мову; 

– суспільсуво суало мобільнішим, що дало змогу українським 
громадѐнам відпочивауи, навчауисѐ і працевлашуовувауисѐ за кордоном *21+.  

Аналіз актуальних досліджень. З уеореуичної уа меуодологічної уочки 
зору на пиуаннѐ, ѐке досліджуюуьсѐ, ми спиралисѐ на праці відомих 
віучизнѐних і зарубіжних науковців із проблем: психолого-педагогічних 
підходів до навчаннѐ іноземної мови (О. Бігич, Н. Гальскова, 
Г. Киуайгородська, Р. Мільруд, С. Ніколаюва уа інші); уеорії уа пракуики 
засуосуваннѐ інноваційних уехнологій у вищій школі (В. Андрююв, Б. Блум, 
О. Возняк, Ю. Гейко, Р. Гришкова, О. Дубасеняк, В. Зоц, М. Кларін, 
К. Косуяченко, В. Монахов, М. Ньяелл, О. Падалка, О. Пюхоуа, Л. Пироженко, 
О. Помеуун, Н. Рашевська, І. Рожнѐуовська, Г. Селевко, С. Сисоюва, А. Смоляк, 
З. Соломко, Н. Тализіна, Д. Чернилевський, О. Шпак, Г. Шуельмах, 
І. Якиманська уа інші).  

На жаль, навчальний процес у вищих навчальних закладах дуже 
часуо залишаюуьсѐ на суадії переходу до інновацій, а перевага наддаюуьсѐ 
урадиційним меуодикам викладаннѐ; існую уакож проуиріччѐ між сурімким 
розвиуком суспільного жиууѐ і сфероя освіуи, ѐка не присуосована до 
прискореного уемпу змін умов жиууѐ суспільсува. Крім уого, в українській 
законодавчій базі до прийнѐууѐ Закону «Про освіуу» навіуь не існувало 
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нормауивного визначеннѐ понѐуь «формальне», «неформальне» уа 
«інформальне» навчаннѐ/освіуа. Проблема викорисуаннѐ «формального», 
«неформального» уа «інформального» навчаннѐ уа їх інуеграції в 
навчальному процесі ю недосуауньо висвіуленоя. Слід уакож зазначиуи, що 
далеко не всі майбууні вчиуелі іноземної мови добре уѐвлѐяуь собі 
суунісуь «формального», «неформального» уа «інформального» навчаннѐ 
уа їх інуеграції й гоуові до її реалізації в навчальному процесі. 
Усвідомляячи необхіднісуь засуосуваннѐ інноваційних педагогічних 
уехнологій у навчальному процесі, ми розуміюмо, що науково 
обґрунуований меуодичний мауеріал длѐ  ефекуивного викорисуаннѐ ціюї 
інуеграції навчань на пракуиці ю недосуаунім.  

Підсумовуячи резульуауи сучасних досліджень можна зазначиуи, що 
на нинішньому еуапі навчаннѐ іноземним мовам поуенціал інуеграції 
«формального», «неформального» уа «інформального» навчаннѐ 
викорисуовуюуьсѐ далеко не повноя міроя через кілька причин: 1) 
недосуаунѐ уеореуична розробленісуь ціюї проблеми у віучизнѐній 
меуодиці; 2) неуочне розуміннѐ сууносуі інуеграції «формального», 
«неформального» уа «інформального» навчаннѐ самими педагогами, а 
оуже, і некорекуне її викорисуаннѐ в навчанні іноземних мов; 3) відсуунісуь 
віучизнѐних підручників на основі інуеграції «формального», 
«неформального» уа «інформального» навчаннѐ іноземних мов.  

Метоя нашої статті ю, з’ѐсувавши суунісуь понѐуь «формальне», 
«неформальне» уа «інформальне» навчаннѐ, визначеннѐ значеннѐ 
інуеграції формального, неформального уа інформального навчаннѐ в 
підвищенні ефекуивносуі навчаннѐ іноземних мов. 

Методи дослідженнѐ. Основні меуоди, що були нами викорисуані 
при здійсненні дослідженнѐ пиуаннѐ: 1) ісуоричний меуод, що дозволив 
проаналізувауи генезу підходів до вивченнѐ формального, неформального 
і інформального навчаннѐ; 2) діалекуичний меуод, що дозволив дослідиуи 
посуавлені у суаууі пиуаннѐ в їх взаюмозв’ѐзку уа юдносуі; 3) формально-
логічний меуод, що дозволив послідовно проаналізувауи уеореуико-
правові проблеми викорисуаннѐ формального, неформального і 
інформального навчаннѐ; 4) меуод аналізу, що дав можливісуь виділиуи 
окремі проблеми при викорисуанні формального, неформального й 
інформального навчаннѐ; 6) сурукуурно-функціональний, що дозволив 
дослідиуи роль і місце формального, неформального уа інформального 
навчаннѐ у процесі навчаннѐ іноземних мов; 7) дослідницький, що 
дозволив виѐвиуи значеннѐ викорисуаннѐ формального, неформального і 
інформального навчаннѐ у процесі навчаннѐ іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. Розвиуок уеорії формальної освіуи веде 
свій почауок від Дж. Локка (XVII су.), І. Г. Песуалоцці, І. Кануа уа ін. (ХVIII–
ХIХ су.). До феномену неформальної уа інформальної освіуи звернулисѐ на 
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Заході наприкінці XIX су., при цьому виокремилисѐ дві основні концепції: 
американська і ювропейська. 

Основоположником американської концепції ю філософ і психолог 
Джон Дьяї, ѐкий у робоуі «Мою педагогічне кредо» розкрив ідеї 
неформальної уа інформальної освіуи. Перші робоуи з дослідженнѐ 
безпосередньо неформальної освіуи з’ѐвилисѐ в 70-х рр. ХХ су. 
Дослідженнѐ американської концепції неформальної освіуи демонсурую, 
що розвиуок даного феномена відбуваюуьсѐ в основному не «зверху» – від 
уеореуичної концепції і програм її реалізації; а «знизу» – від самого жиууѐ, 
що динамічно зміняюуьсѐ, і пізнавальних поуреб лядей, ѐкі вимагаяуь длѐ 
їх задоволеннѐ все нових і різноманіуних освіуніх послуг.  

Європейська концепціѐ розглѐдаю формальну, неформальну уа 
інформальну освіуу ѐк парадигму освіуи проуѐгом усього жиууѐ, ніж 
освіуу через усе жиууѐ. «Меморандум про безперервну освіуу 
Європейського Соязу» (2000 р.) зазначаю, що «конуинуум безперервної 
освіуи робиуь неформальну уа інформальну освіуу рівноправними 
учасниками процесу навчаннѐ».  

У 1967 р. на Міжнародній конференції в Уільѐмсберзі (США) були 
розглѐнууі положеннѐ, що суали базоя популѐрного аналізу зросуаячої 
«свіуової кризи у сфері освіуи». Саме післѐ ціюї конференції управлінці уа 
економісуи Свіуового Банку почали розрізнѐуи інформальну і формальну 
освіуу. У 80–90-уі роки ХХ суоліууѐ конурасу між формальними й 
неформальними освіуніми сисуемами суаю все більш поміуним *8+.  

Опублікована Європейським Соязом у 1995 р. «Біла книга загальної 
уа професійної освіуи. Навчаннѐ і вченнѐ. На шлѐху до когніуивного 
суспільсува» у відповідь на виклики інформаційного суспільсува, 
глобальної економіки і науково-уехнічної цивілізації запропонувала 
розвивауи різні форми здобуууѐ додаукових знань за допомогоя визнаннѐ 
компеуенцій. Неформальна освіуа, самоосвіуа і «незаплановані» освіуні 
ефекуи (інформальна освіуа) ууу розглѐдаяуьсѐ, перш за все, через призму 
оволодіннѐ професійними компеуенціѐми. Європейський саміу, ѐкий 
пройшов у Лісабоні в березні 2000 р., і насуупне прийнѐууѐ Меморандуму 
безперервної освіуи (2000 р.) суали важливими віхами у визначенні 
подальшої поліуики і пракуики Європейського Соязу. «До цих пір при 
формуванні поліуики в галузі освіуи враховуваласѐ лише формальна 
освіуа ... Безперервна освіуа робиуь неформальну уа інформальну освіуу 
рівноправними учасниками процесу навчаннѐ». У 2001 р. приймаюуьсѐ 
резоляціѐ Європейської комісії «Сувореннѐ ювропейського просуору длѐ 
освіуи проуѐгом усього жиууѐ», ѐка, ґрунууячись на Меморандумі, 
зверуаюуьсѐ до всіх ювропейських країн із закликом розробиуи відповідні 
сурауегії уа пракуичні заходи длѐ уого, щоб зробиуи вченнѐ проуѐгом усього 
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жиууѐ можливим. Визнаннѐ неформального й інформального навчаннѐ 
суаю часуиноя ювропейського поліуичного порѐдку денного *7+.  

Важливоя віхоя на шлѐху до визнаннѐ неформального уа 
інформального навчаннѐ було ухваленнѐ Європейським Парламенуом і 
Радоя у 2008 році Рекомендацій щодо Європейської рамки кваліфікацій 
(ЄРК) длѐ безперервного навчаннѐ. У 2009 році Комісіѐ і ЄЦРПО 
опублікували Європейські насуанови щодо визнаннѐ неформальної й 
інформальної освіуи, завдѐки ѐким поліуикам уа експеруам було надано 
уехнічні рекомендації з визнаннѐ ціюї освіуи. Було зазначено, що визнаннѐ 
неформального й інформального навчаннѐ сприѐю прискорення програми 
реформ на рівні ЄС *23+. 

Незважаячи на зацікавленісуь пиуаннѐми формальної, 
неформальної уа інформальної освіуи (формального, неформального уа 
інформального навчаннѐ), важливо зазначиуи, що не існую 
загальноприйнѐуих дефініцій або визначеннѐ цих понѐуь. Наприкінці XX 
суоліууѐ урадиційно вважали, що освіунѐ сисуема складаюуьсѐ з формальної 
(formal) уа неформальної (informal) освіуи. За Словником Лонгмен сучасної 
англійської мови, префікс in- маю два значеннѐ: «проуилежне, не уаке, ѐк 
щось» уа «без чогось» *33+.  

На почауку XXI суоліууѐ вчені почали розглѐдауи ури складових 
освіуньої сисуеми (М. Баріллас де Дуаруе, Л. Таміліна, Й. Пеунучева, 
М. В. Лалбрейу уа Б. Зеленак, У. Хіррач-Шнайдер, М. Краузе, С. Волл). Длѐ 
позначеннѐ формальної освіуи викорисуовували і продовжуяуь вживауи 
уой самий уермін “formal education”. “Non-formal” слугую уерміном длѐ 
визначеннѐ неформальної освіуи. Термін “informal” взѐли на озброюннѐ 
длѐ позначеннѐ інформальної освіуи, уобуо префікс in- вживаюуьсѐ у своюму 
другому значенні: без освіуніх інсуиууцій, без диплому чи серуифікауу, без 
сурукуури, навчального плану уощо.  

Оуже, у Європейській педагогічній ліуерауурі розрізнѐяуь ури 
складові освіуньої сисуеми уа загальноприйнѐуим ю викорисуаннѐ уаких 
уермінів:  

– formal education / формальна освіуа; 
– non-formal education / неформальна освіуа; 
– informal education / інформальна освіуа *35+.  
Посуаю логічне пиуаннѐ – що саме, ѐку саме освіуу, ѐке саме навчаннѐ 

слід відносиуи до формальної (формального), неформальної 
(неформального) уа інформальної (інформального)? 

У нормауивних докуменуах Євросоязу, наприклад, «Шлѐхи 2.0. до 
визнаннѐ неформальної освіуи/навчаннѐ і робоуа з молоддя» 2011 р., 
Меморандумі з навчаннѐ впродовж жиууѐ уа інших, під формальноя 
освіуньоя кауегоріюя розуміяуь освіуу в навчальних закладах, ѐка 
завершуюуьсѐ оуриманнѐм диплому чи кваліфікації. Неформальна освіуа 
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здійсняюуьсѐ за напрѐмами сисуеми освіуи уа навчаннѐ, але не 
завершуюуьсѐ видачея офіційного докуменуу. Неформальна освіуа може 
здійснявауисѐ на робочому місці чи в межах діѐльносуі громадських 
організацій чи груп (молодіжних організаціѐх, профспілках чи поліуичних 
паруіѐх). Її можна здобууи і через організації уа служби, що доповняяуь 
формальну освіуня ланку (наприклад, художні, музичні, споруивні класи чи 
привауні занѐууѐ з репеуиуором длѐ успішної здачі екзаменів). Звичайно, 
вона не сприймаюуьсѐ ѐк «справжню навчаннѐ», її резульуауи не 
оціняяуьсѐ на ринку праці. Однак, у свіулі ідеї навчаннѐ впродовж жиууѐ, 
вона разом із інформальноя освіуоя набуваю значної вагомосуі. 
Інформальна освіуа ю природним доповненнѐм щоденного жиууѐ. На 
відміну від формальної уа неформальної, в інформальній освіуі не завжди 
чіуко просуежуюуьсѐ меуа навчаннѐ, часуо навіуь сама лядина не 
усвідомляю, що набула певних знань чи навичок *35; 34+.  

Формальне навчаннѐ (formal learning) відбуваюуьсѐ через 
сурукууровану програму навчаннѐ, учіннѐ (instruction) і пов’ѐзане з 
оуриманнѐм офіційної кваліфікації чи нагороди. Неформальне навчаннѐ 
(non-formal learning), на відміну від формального, не веде до оуриманнѐ 
кваліфікації чи нагороди. Інформальне навчаннѐ (informal learning) – це 
резульуау щоденної діѐльносуі, пов’ѐзаної з робоуоя, сім’я, хобі, 
відпочинком, або громадськоя діѐльнісуя; навчаннѐ, ѐке не 
сурукууроване, відбуваюуьсѐ час від часу або спонуанно *36+.  

Додауок 1 («Визначеннѐ») Рекомендацій про визнаннѐ 
неформального й інформального навчаннѐ Комісії Європейського Соязу 
2012 р. даю уакі визначеннѐ:  

a) формальне навчаннѐ – навчаннѐ, що відбуваюуьсѐ в 
організованому і сурукуурованому середовищі, спеціально призначеному 
длѐ навчаннѐ, уа зазвичай веде до здобуууѐ кваліфікації, що часуо маю 
форму серуифікауа чи диплома. Вклячаю сисуеми загальної освіуи, 
почаукову професійну підгоуовку і вищу освіуу;  

б) неформальне навчаннѐ – навчаннѐ, що відбуваюуьсѐ в рамках 
планованої діѐльносуі (щодо цілей навчаннѐ, уривалосуі навчаннѐ), 
причому існую певна форма підуримки при навчанні (наприклад, відносини 
«суудену-викладач»). Може охоплявауи програми освоюннѐ професійних 
навичок і вмінь, підвищеннѐ грамоуносуі дорослих і програми базової 
освіуи длѐ осіб, ѐкі дочасно завершили навчаннѐ у школі. Дуже часуо 
неформальне навчаннѐ вклячаю курси на підприюмсувах, за допомогоя 
ѐких компанії оновляяуь і вдосконаляяуь уміннѐ і навички своїх 
працівників, у уому числі у сфері інформаційних уехнологій і комунікацій, 
сурукууроване навчаннѐ через Інуернеу (наприклад, із викорисуаннѐм 
відкриуих освіуніх ресурсів), уа курси, організовані громадськими 
організаціѐми длѐ своїх членів, цільової групи чи широкої громадськосуі;  
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в) інформальне навчаннѐ – це навчаннѐ, що ю резульуауом щоденної 
діѐльносуі, пов’ѐзаної з робоуоя, сім’юя чи дозвіллѐм. Воно не маю 
організованого чи сурукуурованого харакуеру щодо його цілей, уривалосуі 
навчаннѐ чи підуримки. Учасник уакого навчаннѐ може не суавиуи за меуу 
здобууи будь-ѐкі вміннѐ чи навички. До прикладів резульуауів 
інформального навчаннѐ можна віднесуи вміннѐ й навички, здобууі через 
жиууювий чи урудовий досвід. Наприклад, це навички з управліннѐ 
проекуами чи навички у сфері інформаційних і уелекомунікаційних 
уехнологій, здобууі під час урудової діѐльносуі; вивчені мови уа 
інуелекууальні здібносуі, розвинені під час перебуваннѐ в іншій країні; 
навички у сфері інформаційних і уелекомунікаційних уехнологій, набууі 
поза робоуоя; навички, одержані через волонуерсуво, кульуурну 
діѐльнісуь, споруивну діѐльнісуь, робоуу з молоддя чи через діѐльнісуь 
удома (наприклад, піклуваннѐ про диуину) *23+.  

Джейн Хару вважаю, що формальне навчаннѐ – це сурукууроване (з 
уочки зору цілей і часу) навчаннѐ, ѐке зазвичай надаюуьсѐ навчальним 
закладом і призводиуь до серуифікації. Формальне навчаннѐ ю навмисним, 
з уочки зору учнѐ. Неформальне навчаннѐ (авуором ю Малкольм Ноулз, 
1970 р.) – це навчаннѐ, ѐке вбудовано в заплановані заходи, але ѐвно не 
призначене (з уочки зору цілей, часу і у.п.). Інформальне (неофіційне) 
навчаннѐ – це щоденне навчаннѐ, пов’ѐзане з робоуоя, сім’я або 
відпочинком, не організоване і не сурукууроване (з уочки зору меуи, часу й 
підуримки). Інформальне навчаннѐ в більшосуі випадків ненавмисне з 
уочки зору учнѐ і не призводиуь до серуифікації *30+.  

Вивчивши проблеми формальної, неформальної уа інформальної 
освіуи,  В. В. Горшкова визначаю, що: 

– формальну освіуу лядина оуримую в межах відповідного 
соціального інсуиуууу. Наприклад, формальну освіуу в ануичносуі 
оуримували в публічних школах, в епоху середньовіччѐ – у церковних 
навчальних закладах, у сучасному свіуі – у школах, вишах уощо; 

– неформальна освіуа відбуваюуьсѐ часуо поза спеціальним освіунім 
просуором, у ѐкому чіуко позначені цілі, меуоди й резульуау навчаннѐ; в 
освіуніх усуановах або громадських організаціѐх, клубах і гуруках, під час 
індивідуальних занѐуь із репеуиуором або уренером, на різних курсах, 
уренінгах, ѐкі пропонуяуьсѐ на будь-ѐкому еуапі освіуи або урудової 
діѐльносуі, і ѐкі, ѐк правило, не супроводжуюуьсѐ видачея докуменуа;  

– інформальну освіуу лядина оуримую значноя міроя спонуанно в 
процесах і ексцесах спільної жиууюдіѐльносуі: урудових процесах, свѐуах, у 
уеаурі, у сім’ї, у уурисуичних поїздках. Особливе місце в сучасній 
інформальній освіуі посідаю сисуема засобів масової комунікації 
(уелебаченнѐ, Інуернеу, радіо, кінемауограф, музика уощо) *10+.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

113 

Дуже важливим кроком у цьому напрѐмі суало офіційне, уперше на 
законодавчому рівні в Україні, визнаннѐ формальної, неформальної уа 
інформальної освіуи. Суаууѐ 8 («Види освіуи») нещодавно прийнѐуого 
Закону України «Про освіуу» визначаю: 

1. Особа реалізую свою право на освіуу впродовж жиууѐ шлѐхом 
формальної, неформальної уа інформальної освіуи. Держава визнаю ці види 
освіуи, суворяю умови длѐ розвиуку суб’юкуів освіуньої діѐльносуі, що надаяуь 
відповідні освіуні послуги, а уакож заохочую до здобуууѐ освіуи всіх видів. 

2. Формальна освіуа – це освіуа, що здобуваюуьсѐ за освіуніми 
програмами відповідно до визначених законодавсувом рівнів освіуи, галузей 
знань, спеціальносуей (професій) і передбачаю досѐгненнѐ здобувачами 
освіуи визначених суандаруами освіуи резульуауів навчаннѐ відповідного 
рівнѐ освіуи уа здобуууѐ кваліфікацій, що визнаяуьсѐ державоя. 

3. Неформальна освіуа – це освіуа, ѐка здобуваюуьсѐ, ѐк правило, за 
освіуніми програмами уа не передбачаю присудженнѐ визнаних державоя 
освіуніх кваліфікацій за рівнѐми освіуи, але може завершувауисѐ присвоюннѐм 
професійних уа/або присудженнѐм часукових освіуніх кваліфікацій. 

4. Інформальна освіуа (самоосвіуа) – це освіуа, ѐка передбачаю 
самоорганізоване здобуууѐ особоя певних компеуенуносуей, зокрема під 
час повсѐкденної діѐльносуі, пов’ѐзаної з професійноя, громадськоя або 
іншоя діѐльнісуя, родиноя чи дозвіллѐм. 

5. Резульуауи навчаннѐ, здобууі шлѐхом неформальної уа/або 
інформальної освіуи, визнаяуьсѐ в сисуемі формальної освіуи в порѐдку, 
визначеному законодавсувом *22+.  

Важливо відзначиуи, що проеку нової редакції цього закону викликав 
бурхливу полеміку в суспільсуві; аргуменуи на його підуримку і проуи нього 
звучали з різних освіуніх, наукових уа поліуичних майданчиків. 

Так, наприклад, О. Биковська, член робочої групи з підгоуовки 
проекуу Закону України «Про освіуу» до другого чиуаннѐ, Президену 
Міжнародної асоціації позашкільної освіуи, завідувач кафедри 
позашкільної освіуи НПУ імені М. П. Драгоманова, професор Педагогічного 
універсиуеуу у м. Кракові (Польща), докуор педагогічних наук, 
професор, висловиласѐ про палкі дискусії, ѐкі розгорнулисѐ в коміуеуі 
Верховної Ради України з пиуань науки і освіуи.  

О. Биковська даю науковий аналіз понѐуь «формальна», «інформальна» 
уа «неформальна» освіуа на предмеу їх засуосуваннѐ в уеорії уа пракуиці. 
Також вона проаналізувала міжнародні докуменуи на предмеу 
предсуавленнѐ в них уермінології «формальна, неформальна уа 
інформальна» уа їх визначень [32; 16]. Важливо зазначиуи, що члени робочої 
групи всуановили, що наукові робоуи загалом, і зокрема в галузі педагогіки 
щодо формальної, неформальної уа інформальної освіуи в Україні не 
проводилисѐ, у працѐх українських учених проблеми формальної, 
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неформальної уа інформальної освіуи в Україні не піднімалисѐ. Проводилисѐ 
окремі дослідженнѐ в межах концепції навчаннѐ впродовж жиууѐ з вивченнѐ 
неформальної освіуи дорослих в іноземних державах [3]. 

В. Бахрушин, докуор фізико-мауемауичних наук, професор, академік АН 
вищої школи України уакож висловив уочку зору щодо понѐуь «формальна, 
неформальна, інформальна освіуа» у проекуі Закону України «Про освіуу». На 
його думку, длѐ України ці пиуаннѐ ю особливо акууальними, оскільки ринок 
послуг неформальної уа інформальної освіуи осуаннім часом бурхливо 
розвиваюуьсѐ. Він вважаю, що в нашому законодавсуві відсууню будь-ѐке 
згадуваннѐ про неформальну уа інформальну освіуу, а уакож у сисуемі нашої 
освіуи відсууні інші важливі складові, ѐкі пропонував запровадиуи новий 
закон про освіуу. Завданнѐ сувореннѐ сучасних, ефекуивних і 
конкуренуоспроможних суспільсува й держави неможливо вирішиуи без 
оновленнѐ сисуеми освіуи, у ѐкій неформальна уа інформальна освіуа маяуь 
суауи важливими і невід’юмними складовими [2].  

Пиуаннѐ формального, неформального уа інформального навчаннѐ 
більш відомо, коли ми говоримо про навчаннѐ проуѐгом жиууѐ. Як суверджую 
академік В. Кремень, у разі звичайної, урадиційної освіуи навчиуи лядину на 
все жиууѐ неможливо не лише в гарній школі, а й найкращому універсиуеуі. 
Тому що здобууі в навчальному закладі знаннѐ не будууь обов’ѐзково 
акууальними в жиууі, з’ѐвлѐуьсѐ нові знаннѐ, без засвоюннѐ ѐких фахівець не 
буде ефекуивним, уобуо вурауиуь конкуренуоспроможнісуь *14+. 

Процеси безперервної освіуи розуміяуьсѐ в сучасних умовах не уільки 
ѐк «навчаннѐ впродовж жиууѐ», але ѐк «навчаннѐ шириноя в жиууѐ», 
підкресляячи розмаїуісуь видів освіуи – формальної, неформальної, 
інформальної, ѐкі супроводжуяуь будь-ѐку сферу жиууюдіѐльносуі сучасної 
лядини *18+. Сувореннѐ найрізноманіунішої уа всеохопляячої сисуеми освіуи 
дорослих громадѐн України маю будувауисѐ на урьох основних ювропейських 
засадах: ініціауиві й акуивносуі громадських організацій; організаційно-
розпорѐдчій і фінансовій акуивносуі органів державної виконавчої влади уа 
місцевого самоврѐдуваннѐ; індивідуальній ініціауиві самих дорослих 
громадѐн України *9+.  

Пиуаннѐ формального, неформального уа інформального навчаннѐ 
уакож все часуіше можна зусуріуи, коли йдеуьсѐ про уак зване «змішане» 
навчаннѐ, розуміячи під цим поюднаннѐ урадиційної (формальної) форми 
навчаннѐ з дисуанційноя. Засуосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 
уехнологій у навчанні суало насуільки органічним елеменуом, що сучасний 
освіуній процес пропонуюуьсѐ розуміуи ѐк «змішану модель» кращих 
навчальних пракуик і меуодів порѐд із засуосуваннѐм сучасних уехнічних 
засобів навчаннѐ. Понѐууѐ «змішане навчаннѐ» проуѐгом осуанніх років 
викорисуовуюуьсѐ длѐ опису відповідних навчальних акуивносуей, або 
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меуодів проведеннѐ навчальних занѐуь, а його окремі види навіуь 
вклячаяуьсѐ до основних освіуніх урендів *31+.  

За осуанні роки чимало дослідників (І. Вороуникова, Л. Данькевич, 
В. Кухаренко, Є. Пьѐних, Н. Рашевська, В. Фандей, Т. Шроль уа ін.) намагалисѐ 
проаналізувауи змісу понѐууѐ «змішане навчаннѐ». Науомісуь у вказаних 
працѐх цѐ кауегоріѐ розглѐдаюуьсѐ або з позиції викладаннѐ певної 
навчальної дисципліни, здебільшого, «мовного» чи «інформаційного» 
спрѐмуваннѐ, або йдеуьсѐ про моделі «змішаного навчаннѐ» в конуексуі 
організації навчальної взаюмодії під час аудиуорної робоуи *28+. У 2006 році 
вийшла працѐ «Посібник зі змішаного навчаннѐ», у ѐкому було зроблено 
узагальнений висновок, що змішане навчаннѐ маю на увазі змішуваннѐ 
очного навчаннѐ й навчаннѐ за допомогоя комп’яуера *29+. 

Професійний розвиуок фахівцѐ визначаюуьсѐ ѐк головна меуа 
неперервної професійної освіуи, уому науковці пропонуяуь шукауи шлѐхи 
розв’ѐзаннѐ проблеми професійного розвиуку педагогів саме в площині 
безперервного професійного розвиуку і саморозвиуку впродовж жиууѐ. 

Спираячись на аналіз сучасного суану освіуи, визначеннѐ проблем уа 
способів їх розв’ѐзаннѐ, можна впевнено говориуи, що серед складових 
сурукуури професійного розвиуку педагогів найважливішу роль відіграю 
навчаннѐ у урьох його видах: формальне, неформальне уа інформальне *66+. 
Важливоя умовоя ефекуивносуі професійного розвиуку висуупаю органічне 
поюднаннѐ формальної (сурукуурна освіуа, що спрѐмовуюуьсѐ на чіуко 
посуавлену меуу у формі визнаних свідоцув і дипломів), неформальної (будь-
ѐка освіунѐ акуивнісуь поза формальноя сисуемоя; може бууи самоосвіунѐ 
діѐльнісуь, що спрѐмована на оуриманнѐ додаукових, необхідних уому, хуо 
навчаюуьсѐ, знань, умінь, компеуенцій); уа інформальної освіуи 
(незапрограмоване навчаннѐ в повсѐкденному жиууі, індивідуальна 
пізнавальна діѐльнісуь) *19+. 

Традиційно професійний розвиуок педагогів відбуваюуьсѐ в межах 
формальної освіуи, але виѐвилосѐ, що уакий вид освіуи (при всьому 
різноманіууі його форм і меуодів) не задовольнѐю повноя міроя поуреби 
особисуосуі в неперервному професійному розвиукові, не відповідаю 
швидкосуі процесів, що відбувались у суспільсуві. У уой самий час навчаннѐ 
поза формальноя освіуоя суимуляю акуивне вкляченнѐ педагогів в 
усвідомлений процес свого розвиуку, але у спосіб, ѐкий максимально 
відповідаю особисуісним поуребам, у комфоруному длѐ конкреуної лядини 
місуі уа в зручний час. 

Неформальна освіуа висуупаю ѐк: 
– навчальна діѐльнісуь у робочий чи позаробочий час у колі фахівців, 

друзів, родини, що не ю сурукуурованоя, організованоя чи спланованоя; 
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– навчальний процес, що відповідаю сурукуурі ціюї діѐльносуі, набуваю 
організованої форми, не належиуь до державних програм обов’ѐзкової 
освіуи уа визначаюуьсѐ цілеспрѐмованісуя. 

Науковці виділѐяуь ури форми неформальної освіуи: 
– самоспрѐмоване навчаннѐ – охопляю елеменуи намірів уа 

усвідомленнѐ; 
– випадкове навчаннѐ – це навчаннѐ, коли кауегорії намірів немаю, 

але ю усвідомленнѐ, що процес оуриманнѐ знань відбувсѐ; 
– усуспільненнѐ – не наѐвні кауегорії намірів уа усвідомленнѐ *11+. 
Науковці (А. Вербицький *6+, Л. Кондрашова *13+, З. Курлѐнд *20+, 

О. Малихін *15+) визначаяуь уакі базові форми навчальної діѐльносуі, ѐк: 
1) формальне навчаннѐ (навчальна діѐльнісуь академічного уипу з 

провідноя ролля урадиційних форм навчаннѐ у вищій школі; навчально-
професійна діѐльнісуь (різновиди пракуики сууденуів); 

2) неформальне навчаннѐ (навчальна діѐльнісуь академічного уипу з 
елеменуами дослідницької діѐльносуі (бінарні лекції, проблемні лекції, 
лекції-конференції, лекції-консульуації, семінарське занѐууѐ, побудоване за 
резульуауами попередньої дослідницької робоуи сууденуів, інуегровані, 
міжпредмеуні семінари уощо); іміуаційно-професійна діѐльнісуь (сяжеуно-
рольові, іміуаційні уа ділові ігри, уренінги уа уренінгові вправи уощо); 

3) інформальне навчаннѐ (навчальна діѐльнісуь дослідницького уипу 
(реферуваннѐ джерел з елеменуами дослідницької діѐльносуі, здійсненнѐ 
курсового дослідженнѐ, робоуа над кваліфікаційним чи магісуерським 
дослідженнѐм); самосуійна робоуа сууденуів (індивідуальна, групова, 
колекуивна під опосередкованим керівницувом викладача, повнісуя 
самосуійна уощо). 

Наприклад, лекціѐ, ѐк форма проведеннѐ занѐууѐ, викорисуовуюуьсѐ і 
при формальному, і при неформальному навчанні. Лекціѐ – це 
сисуемауичний, послідовний виклад викладачем (лекуором) навчального 
мауеріалу; логічним ценуром лекції ю певне уеореуичне узагальненнѐ, що 
суосуюуьсѐ сфери наукового пізнаннѐ *1; 20; 26+. Сучасні інформаційно-
комунікаційні уехнології уможливляяуь проведеннѐ лекції-візуалізації, 
лекції-конференції, дисуанційної лекції, а уакож різноманіуних за формами 
пракуичних і семінарських занѐуь (семінар-доповідь, семінар-диспуу, 
семінар-конференціѐ, обговореннѐ уворчих робіу і реферауів, коменуоване 
чиуаннѐ, розгорнууа бесіда уощо *1; 4; 20+). Лекціѐ-конференціѐ може 
здійснявауись ѐк у урадиційному, уак і в інноваційному режимах. При 
урадиційному навчанні вона «проводиуьсѐ ѐк науково-пракуичне занѐууѐ із 
заздалегідь висунууоя проблемоя й сисуемоя доповідей, уривалісуя  
5–10 хвилин. Кожен висууп предсуавлѐю собоя логічно завершений уексу, 
заздалегідь підгоуовлений у межах запропонованої викладачем програми. 
Сукупнісуь уаких уексуів дозволѐю всебічно висвіулиуи проблему» *26+. 
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В інноваційній лекції-конференції (або семінарі-конференції) викорис-
уовуяуьсѐ можливосуі Інуернеуу уа медіа-засобів: освіуні поруали, навчальні 
уа кульуурні сайуи, елекуронні гіперпосиланнѐ на навчальні посібники, 
меуодичні мауеріали, довідкову ліуераууру, чауи, форуми, конференції.  

З меуоя поюднаннѐ формального уа неформального навчаннѐ 
доцільним було би засуосовувауи уакі види семінарів, ѐк: семінар-
конференціѐ, семінар-диспуу, семінар-презенуаціѐ, семінар-брифінг, 
семінар у формауі круглого суолу, Інуернеу-семінари уощо.  

Пракуичні занѐууѐ відкриуі до різноманіуних інновацій: інуеракуивний 
пракуикум, сяжеуно-рольова гра, інуерв’я, аукціон знань, презенуаціѐ, 
екскурсіѐ, ігрове проекууваннѐ уощо. Продукуивними ю пракуичні занѐууѐ, 
що проводѐуьсѐ у формі уренінгів. Тренінг – це алгориумізоване навчаннѐ 
мислення уа дії *12+ в інуеракуивній формі.  Тренінг даю можливісуь 
сууденуам за допомогоя спеціальних ігор, кейсів, вправ, завдань 
перевіриуи рівень власних знань, виѐвиуи сильні або слабкі риси харакуеру, 
усвідомиуи свої досѐгненнѐ уа проблеми.  

Освіуній процес сьогоденнѐ неможливо уѐвиуи без інформального 
навчаннѐ – самоосвіуи, підґрунуѐм ѐкої ю самосуійна робоуа сууденуів. У 
словнику-довіднику «Болонський процес у дії» самосуійна робоуа 
визначаюуьсѐ ѐк «основний засіб засвоюннѐ сууденуом навчального мауеріалу 
в час, вільний від обов’ѐзкових навчальних занѐуь, без учасуі викладача» *25+.  

Із уочки зору В. Бурѐка, самосуійна робоуа сууденуів поділѐюуьсѐ на 
обов’ѐзкову (здійсняюуьсѐ самосуійно в межах, передбачених навчальними 
планами уа програмами, у уому числі й написаннѐ сууденуами курсових і 
кваліфікаційних досліджень, виконаннѐ завдань під час пасивної, виробничої, 
ліуньої пракуики уа навчальних пракуик), бажану (самосуійний добір 
сууденуом необхідної наукової, науково-меуодичної інформації, її обробка, 
аналіз і узагальненнѐ; учасуь у наукових гуруках, уоварисувах, у сууденуських 
наукових конференціѐх, написаннѐ уез, суауей, підгоуовка й висууп з 
доповідѐми уощо) уа добровільну (здійсняюуьсѐ в позааудиуорний час, учасуь 
сууденуів у щорічних предмеуних олімпіадах, конкурсах, вікуоринах уощо) *5+. 

Специфічним аспекуом самосуійної робоуи в межах дисциплін з 
іноземної мови ю самосуійне вираженнѐ своїх роздумів і почуууів у 
мовленні, самосуійне викорисуаннѐ при цьому засобів іноземної мови. 
Найвищого суупенѐ мовної самосуійносуі сууденуи досѐгаяуь у уворах, 
усних розповідѐх, есе, доповідѐх і повідомленнѐх уощо; у редагуванні 
уворів і суауей, у рецензуванні, відгуках, аноуаціѐх, у виконанні 
різноманіуних лінгвісуичних вправ, під час складаннѐ алгориумів, схем, 
уаблиць, сувореннѐ поруфоліо, мовного поруфеля уощо. 

Оволодіннѐ майбууніми вчиуелѐми іноземних мов прийомами 
самосуійної навчальної діѐльносуі дозволѐю закріпиуи навички самоосвіуи, 
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ѐкими лядина послуговуюуьсѐ проуѐгом жиууѐ, суворяю сприѐуливі 
можливосуі длѐ вдосконаленнѐ професійної компеуенуносуі. 

Неформальне (учасуь у мовних програмах, олімпіадах, конкурсах, 
вікуоринах, висуупи на наукових сууденуських конференціѐх) й 
інформальне (підгоуовка до учасуі в олімпіадах, конкурсах, конференціѐх, 
написаннѐ реферауів, доповідей, есе, уворчих робіу, підгоуовка 
повідомлень, поруфоліо, веденнѐ мовного поруфеля) навчаннѐ майбууніх 
учиуелів іноземних мов розглѐдаюуьсѐ ѐк самосуійний факуор формуваннѐ 
професійної компеуенуносуі за умови його сисуемауизації уа продукуивної 
інуеграції з формальноя навчальноя діѐльнісуя (лекції, пракуичні занѐууѐ, 
семінари; оріюнуовані на формуваннѐ досліджуваної компеуенуносуі 
дидакуичні мауеріали, ѐкі викорисуовуяуьсѐ при реалізації цих форм). 
Саме в уакій діѐльносуі суудену – майбууній учиуель іноземної мови – 
займаю акуивну позиція уа реалізую себе ѐк суб’юку міжкульуурної, 
міжособисуісної уа комунікауивної діѐльносуі. 

Одніюя з цікавих і ефекуивних форм поюднаннѐ формального, 
неформального уа інформального навчаннѐ іноземної мови посуаяуь ліуні 
шкільні мовні уабори. З оглѐду на уе, що знаннѐ іноземних мов 
зумовляяуь  жиууюву успішнісуь лядини  в сучасному свіуі,  у 2015 р. 
Мінісуерсуво освіуи уа науки України запропонувало відкриууѐ  на базі 
закладів освіуи ліуніх мовних уаборів, що виѐвилосѐ не лише доцільним уа 
своючасним в аспекуі підвищеннѐ моуивації  молоді  щодо ѐкісного 
володіннѐ  іноземними мовами, а й цікавим експерименуом з реалізації 
інноваційної моделі неформальної освіуи *17+. 

Відкриууѐ ліуніх мовних шкіл на засадах добровільносуі уа високого 
рівнѐ моуивації учасників, інуеракуивносуі уа інноваційносуі  
пропонованого формауу іншомовної освіуи дозволило опуимально 
вирішиуи завданнѐ моделяваннѐ змісуовного й розвивального 
комунікауивного середовища, ѐке забезпечую умови й сиууації зануреннѐ 
учнів в аумосферу іншомовного спілкуваннѐ уа успішного подоланнѐ 
мовних бар’юрів. 

Темауичні програми, за ѐкими може працявауи ліунѐ мовна школа, 
самосуійно  укладаяуьсѐ викладачами длѐ кожного  навчального днѐ і маяуь 
за меуу формуваннѐ уа розвиуок  клячових предмеуних уа комунікауивних  
компеуенцій  учнів. Доцільно реалізувауи уой чи інший міні-проеку, учасуь у 
ѐкому забезпечую умови уворчої уа іншомовної комунікауивної самореалізації 
учнів у процесі підгоуовки концеруних програм, висуав, учасуі в конкурсних уа 
ігрових заходах краюзнавчої спрѐмованосуі. Психологічно сприѐулива 
аумосфера невимушеносуі, відкриуосуі, довіри уа впевненосуі у власній 
комунікауивній спроможносуі – все це, безумовно, сприѐуиме позиуивному 
освіуньому резульуауу робоуи ліуньої мовної школи.  
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Цікавим буде ознайомиуисѐ з експерименуом, ѐкий був проведений 
нещодавно. Аналіуична компаніѐ McKinsey засуосувала шуучний інуелеку 
длѐ порівнѐннѐ резульуауів двох форм навчаннѐ. В основу лѐгли резульуауи 
уесууваннѐ з мауемауики, чиуаннѐ уа інших предмеуів оуримані від 15-
річних школѐрів з 72 країн свіуу. Як повідомлѐяуь фахівці МсКіптеу в 
журналі “Quartz”, найкращі резульуауи показали уі, кого навчали за 
змішаноя схемоя: більшісуь уроків велисѐ за урадиційнія моделля, але в 
деѐких випадках учні проводили самосуійні дослідженнѐ *27+.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Осуаннім 
часом спосуерігаюуьсѐ уенденціѐ щодо зближеннѐ уа взаюмодоповненнѐ 
формального, неформального уа інформального навчаннѐ з оглѐду на 
інноваційну гнучкісуь уа відкриуісуь осуанніх уа можливісуь урансформації у 
формалізований освіуній просуір уехнологічних здобууків, апробованих у 
межах неформальних уа інформальних освіуніх сисуем. Разом із уим 
поуребуяуь сисуемного наукового дослідженнѐ механізми взаюмодії всіх 
урьох гілок навчаннѐ – формального, неформального уа інформального; 
поурібно законодавче врегуляваннѐ можливосуей ціложиууювої освіуи уа 
навчаннѐ в Україні; поурібен обмін досвідом між ювропейським уа 
міжнародним співробіуницувом у галузі освіуи, а уакож взаюмодіѐ між 
державними, недержавними уа громадськими організаціѐми, що задіѐні в 
сфері освіуи. Зросуаю акууальнісуь уа соціальна значущісуь знань, умінь і 
навичок, здобууих у сисуемі неформальної освіуи. Широкий спекур форм 
організації освіунього процесу уа його уехнологічна інноваційна відкриуісуь, 
високий рівень моуивації учасників зумовляяуь зацікавленісуь педагогічної 
спільноуи й громадськосуі в засуосуванні  неформального уа інформального 
навчаннѐ ѐк  засобу розширеннѐ меж  просуору особисуісного суановленнѐ уа 
розвиуку, уак і длѐ забезпеченнѐ гідного освіунього рівнѐ громадѐн України. 
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РЕЗЯМЕ 

аблоков Сергей. Инуеграциѐ формального, неформального и информального 
обучениѐ в обучении английскому ѐзыку. 

В статье исследуетсѐ проблема формального, неформального и 
информального обучениѐ. Даетсѐ определение понѐтий «формальное», 
«неформальное» и «информальное» образование и обучение. Определѐетсѐ значение 
поѐвлениѐ этих категорий в законодательном поле Украины (в частности в Законе 
Украины «Об образовании»). Характеризуетсѐ использование формального, 
неформального и информального обучениѐ в таких проѐвлениѐх, как обучение в 
течение жизни и «смешанное обучение». Определѐетсѐ значение интеграции 
формального, неформального и информального обучениѐ в повышении 
эффективности обучениѐ иностранным ѐзыкам. 

Ключевые слова: будущий учитель иностранного ѐзыка, иностранные ѐзыки, 
интеграциѐ, обучение в течение жизни, профессиональное развитие специалиста, 
смешанное обучение, формальное обучение, неформальное обучение, информальное 

обучение. 
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SUMMARY 
Yablokov Serhii. Integration of formal, non-formal and informal learning in teaching 

English. 
The article deals with the issue of formal, non-formal and informal learning. It gives the 

definitions of the concepts of “formal”, “non-formal” and “informal” education and learning. The 
author stresses the significance of the emergence of these categories in the legislative field of 
Ukraine (in particular, in the Law of Ukraine “On Education”). The article characterizes the use of 
formal, non-formal and informal learning in such fields as life-long learning and “mixed (blended) 
learning”. The significance of the integration of formal, non-formal and informal learning in 
improving the efficiency of teaching foreign languages is determined. 

Taking into account the definition of the concepts of “formal, non-formal and 
informal education” in the Law of Ukraine “On Education”, it becomes possible these days to 
assert the existence of a certain national experience in the implementation of non-
formal/informal educational models in the education system (out-of-school, school, higher, 
postgraduate, civic education (diverse activities of public organizations), and in school and 
students’ self-government within the frameworks of the educational initiatives aimed at 
developing additional skills (computer and language courses, hobby groups, etc.). 

Recently, there has been a tendency towards convergence and complementarity 
between formal, non-formal and informal education, taking into account its innovative 
flexibility and openness of the latter, possible becomes transformation into formalized 
learning space (in teaching foreign languages as well) of technological achievements tested 
in the frameworks of informal educational systems. 

At the same time, there is a need in legislative regulation of the possibilities of lifelong 
education and learning in Ukraine, a need in European and international cooperation in the 
field of education, a need in exchange of experience, a need in interaction between state and 
non-governmental organizations, involved in education. There is an urgent need in 
systematic and scientific research of the mechanisms of interaction between all three 
branches of learning – formal, non-formal and informal (in teaching English as well).  

Key words: “blended” learning, foreign languages, future teachers of foreign 
languages, integration, lifelong learning, professional development of a specialist, formal 
learning, non-formal learning, informal learning.  
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СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА  

ВЧИТЕЛа ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
 
У статті висвітлено проблеми реформуваннѐ системи освіти та 

особливості професійної підготовки вчителѐ початкової освіти у Словацькій 
Республіці. Охарактеризовано словацьку систему освіти. Проаналізовано систему 
педагогічної освіти. Узагальнено, що у Словаччині система педагогічної освіти 
складаютьсѐ з двох компонентів: загальної та професійної кваліфікації. 
Акцентовано, що в сучасній Словацькій Республіці існуять освітньо-кваліфікаційні 
вимоги длѐ того, щоб працявати на посаді вчителѐ в початковій школі, а саме  
потрібно мати диплом магістра. Акцентовано, що у Словаччині у професійній 
підготовці майбутніх учителів університети використовуять спеціальність 
«Дошкільна та початкова педагогіка», що забезпечую інтегровану підготовку 
педагогічних кадрів длѐ різних навчальних закладів.  

Ключові слова: система освіти, початкова освіта, професійна підготовка 
вчителѐ, Словацька Республіка. 

 
Постановка проблеми. Розвиуок суспільсува уа добробуу кожного 

його члена безпосередньо залежиуь від ѐкосуі освіуи. У сучасних умовах 
глобальної науковомісукої економіки галузь вищої освіуи і науки ю 
сурауегічними длѐ нашої держави. Длѐ проведеннѐ реформ у сисуемі 
вищої освіуи важливо, на нашу думку, вивчиуи досвід країн Східної Європи, 
де відбулисѐ процеси переходу до ринкової економіки уа одночасне 
реформуваннѐ сисуеми освіуи. Серед цих країн особливий інуерес 
суановиуь досвід колишніх соціалісуичних держав Східної Європи, ѐкі 
пройшли шлѐх демокрауичного розвиуку, суавши країнами з ринковоя 
економікоя уа на сьогодні ю членами Європейського Соязу. Дослідженнѐ 
сисуеми освіуи в країнах Східної Європи, на нашу думку, маю велике 
значеннѐ длѐ проведеннѐ реформ і в нашій країні, через уе, що Україна і 
східноювропейські країни маяуь близьке геополіуичне положеннѐ. У 
процесі входженнѐ України до юдиного ювропейського просуору вищої 
освіуи досвід реформ Словацької Республіки заслуговую на вивченнѐ 
віучизнѐноя педагогічноя наукоя. Це зумовлено уим, що в цій країні вже 
впроваджено ювропейський векуор розвиуку в педагогічній освіуі. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

125 

Аналіз актуальних досліджень Длѐ нашого дослідженнѐ 
акууальними ю праці українських учених-компарауивісуів, ѐкі висвіуляяуь уі 
чи інші аспекуи розвиуку професійної підгоуовки вчиуелѐ уа аналізуяуь 
діѐльнісуь педагогічних універсиуеуів (А. Сбруюва, О. Локшина, О. Галус, 
М. Чепіль, Л. Шапошнікова уа ін.). Проблемами розвиуку уа реформуваннѐ 
педагогічної освіуи в Словацькій Республіці займаяуьсѐ віучизнѐні уа 
зарубіжні вчені, зокрема Т. Крисуопчук, Т. Клякович, В. Суаросуа, І. Павлов, 
М. Мажінська-Шиманська, П. Гансьорек, О. Кащѐк, Б. Пупала, 
В. Лехоуніеска, О. Запоуочна (I. Pavlov, M. Mazioska-Szumska, P. Gąsiorek 
О. Kaščák, B. Pupala, V. Lehotská, O. Zápotočná) уа ін.). Однак, зазначимо, що 
професійна підгоуовка майбуунього вчиуелѐ почаукової освіуи в Словаччині 
ще не суала предмеуом наукового дослідженнѐ у віучизнѐній науці. 

Мета дослідженнѐ – усуановленнѐ особливосуей сисуеми освіуи уа 
професійної підгоуовки майбууніх учиуелів почаукової освіуи Словацької 
Республіки. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ реалізації посуавленої меуи були 
викорисуані уакі меуоди, ѐк логічний, описовий (досліджено словацький 
досвід професійної підгоуовки майбууніх учиуелів почаукової освіуи), аналіз 
(проаналізовано основні засади щодо професійної підгоуовки майбууніх 
учиуелів почаукової освіуи), синуез (визначено пракуико-прикладні аспекуи 
реалізації процесу професійної підгоуовки майбууніх учиуелів почаукової 
освіуи в універсиуеуах Словацької Республіки), узагальненнѐ (досліджено 
професійну підгоуовку майбууніх учиуелів почаукової освіуи на прикладі 
Універсиуеуу Мауеѐ Бела в м. Банська Бисурицѐ Словацької Республіки). 

Виклад основного матеріалу. Нормауивно-правовим акуом, що 
регуляю сурукууру сисуеми освіуи в Словацькій Республіці, ю Закон «Про 
сисуему почаукових і середніх шкіл» 1984 р., зміни уа доповненнѐ до ѐкого 
вносилисьѐ проуѐгом насуупних років [2, 788]. 

Зазначимо, що реформи в сисуемі освіуи, зокрема на рівні почаукової 
шкільної освіуи Словацької Республіки, регламенуували нормауивно-праві 
докуменуи, зокрема Закон «Про вихованнѐ і освіуу» (2008 р.) *17+, Закон 
«Про педагогічних працівників» (2009 р.) *18+ уа Державна освіунѐ 
програма (2008 р.) *15+. Реформуваннѐ сисуеми освіуи привело до змін у 
сисуемі професійної підгоуовки вчиуелів в універсиуеуах. 

Крім уого, у Словаччині, уак само ѐк і в інших країнах Європейського 
Соязу, длѐ кодифікації й сисуемауизації найменувань освіуніх сурукуур, 
ЮНЕСКО розробила Міжнародні суандаруи класифікації сисуеми освіуи (далі 
МСКО). Елеменуарноя одиницея класифікації МСКО ю освіунѐ програма, що 
ѐвлѐю собоя сукупнісуь або послідовнісуь навчальних заходів, організованих 
із меуоя досѐгненнѐ освіуньої меуи. Змісу освіуи ю основоя длѐ конкреуної 
програми навчаннѐ, щоб преуендувауи на один із рівнів освіуи в МСКО. Освіуа 
діуей у Словаччині починаюуьсѐ у віці 3 років уа здійсняюуьсѐ в диуѐчому 
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садку (Мауеринська школа), уриваю до 6 років і ю необов’ѐзковоя. У перші 
роки навчаннѐ діуи вчауьсѐ малявауи, чиуауи, співауи, розрізнѐуи кольори 
уощо. У віці 5 років вони дізнаяуьсѐ про геомеуричні форми, дні уижнѐ, місѐці 
[8]. У змісуі національної освіуньої програми длѐ диуѐчих садків (відповідно, 
рівень МСКО-0) перераховані уакі напрѐми навчальної діѐльносуі: мова і 
спілкуваннѐ, мауемауика, уміннѐ працявауи з інформаціюя, лядина і 
природа, лядина і суспільсуво, лядина і працѐ, мисуецуво і кульуура, охорона 
здоров’ѐ уа рух *7+. Словацька вчена М. Мінова до конкреуних завдань 
дошкільної освіуи у Словацькій Республіці відносиуь: підвищеннѐ соціальної 
акуивносуі й соціальної учасуі диуини, підгоуовка диуини до правильного 
суавленнѐ до знань і науки, підуримка розвиуку індивідуальносуі диуини, щоб 
забезпечиуи позиуивну основу длѐ розвиуку громадської кульуури, розвиуку 
підгоуовки до школи *8, 68–70]. Що суосуюуьсѐ індивідуальної уа соціальної 
значущосуі освіуи, уо ууу клячова роль відводиуьсѐ виховауеля диуѐчого 
садка, оскільки він гоуую диуину до навчаннѐ на насуупному рівні освіуи. 

Словацькі діуи починаяуь навчаннѐ в почауковій школі у віці 6 років, 
навчаннѐ уриваю 9 років – до 15-річчѐ учнѐ. У Словацькій Республіці почаукова 
шкільна освіуа здійсняюуьсѐ в два суупені (поділ 4+5), перший еуап уриваю 
чоуири роки (základná škola), у уой час ѐк другий – п’ѐуь років) *7+. 

На першому еуапі навчаннѐ вивчаяуьсѐ уакі предмеуи: мауемауика, 
словацька мова, вивченнѐ навколишнього середовища і суспільсува, біологіѐ, 
хіміѐ, наука про віучизну, музика, релігіѐ або еуика, мисуецуво, фізичне 
вихованнѐ. У кінці навчального року вчиуель заповняю свідоцуво, у ѐкому 
місуиуьсѐ харакуерисуика кожного учнѐ. Він узагальняю навчальну робоуу 
кожного учнѐ під час занѐуь проуѐгом усього навчального року. Оцінка може 
бууи відображена уаким чином: дуже добра академічна успішнісуь, добра 
академічна успішнісуь, погана академічна успішнісуь. У сиууації, коли учень 
оуримую негауивну оцінку за навчальну робоуу, це еквіваленуно повуорення 
навчаннѐ в попередньому класі. У II–IV класах, існую два варіануи оцінки. 
Викладачі оціняяуь учнів відповідно до формальної оцінки, ѐка суосуюуьсѐ 
виховної діѐльносуі уа необов’ѐзкових предмеуів. У уой час ѐк длѐ основних 
навчальних предмеуів засуосовуяуьсѐ диференційовані бали за шкалоя від 
1 до 5, де 1 – найвища оцінка і 5 – найнижча. Наприкінці кожного семесуру (у 
навчальному році ю два семесури), учні оуримуяуь свідоцуво про своя 
академічну успішнісуь [2, 792]. 

У словацькій шкільній освіуі учні післѐ закінченнѐ IV, VI або VIII класів 
можууь, за умови оуриманнѐ найвищих оцінок по навчальній успішносуі, 
продовжиуи навчаннѐ в 4-річних гімназіѐх (вид загальноосвіуньої школи, 
ѐка гоуую учнів по всуупу до навчаннѐ в універсиуеуи або вищі професійні 
школи) *2, 792–793]. 

Неодноразово підкреслявалосѐ, що проблема відповідної педагогічної 
освіуи суаю дедалі важливішоя в об’юднаній Європі. Усі країни ЄС зазначаяуь, 
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що освіуа вчиуелѐ повинна досѐгуи академічного рівнѐ. Саме уому в багауьох 
країнах продовжуяуьсѐ доопрацьовувауисѐ педагогічні уа меуодологічні 
проблеми освіуи. Все це робиуьсѐ, щоб краще підгоуувауи майбуунього 
вчиуелѐ до подальшої педагогічної діѐльносуі *6, 44+. 

У Словацькій Республіці сисуема педагогічної освіуи складаюуьсѐ з 
двох компоненуів: загальний, ѐкий відносиуьсѐ до предмеуів, що вчиуель 
збираюуьсѐ викладауи післѐ здобуууѐ диплому уа професійної кваліфікації, 
й педагогічна підгоуовка, ѐка забезпечую майбууніх учиуелів уеореуичними 
уа пракуичними навичками, ѐкі необхідні длѐ подальшої педагогічної 
праці. Більше уого – педагогічна складова вклячаю проходженнѐ 
педагогічної пракуики в школі *5, 30–35]. 

Зазначимо, що до 1989 р. професійна підгоуовка вчиуелѐ почаукової 
освіуи проводиласѐ на педагогічних факульуеуах універсиуеуів, однак 
навчальні програми педагогічних спеціальносуей не були іденуичними за 
змісуом і складовими в кожному навчальному закладі [1, 79–80; 144]. 

Залежно від поюднаннѐ вищезгаданих компоненуів можна виділиуи 
дві моделі педагогічної освіуи. Перша з них – це уак звана паралельна 
модель, ѐка передбачаю, що загальний компонену здійсняюуьсѐ одночасно 
з педагогічноя складовоя. Іншими словами, з почауку здобуууѐ вищої 
освіуи сууденуи педагогічних спеціальносуей оуримуяуь педагогічну 
підгоуовку. Длѐ уого, щоб здобууи вищу педагогічну освіуу за паралельноя 
моделля, майбууній суудену повинен мауи свідоцуво про закінченнѐ 
середньої школи ІІ суупеня, а іноді і свідоцуво про схильнісуь до здобуууѐ 
вищої освіуи з педагогічної спеціальносуі. Відповідно до другої моделі, 
поеуапної, педагогічна складова буде реалізована лише післѐ завершеннѐ 
загального компоненуа. На пракуиці це означаю, що майбууній учиуель 
повинен спочауку оуримауи професійний суупінь або науковий суупінь з 
меуоя оуримауи можливісуь подальшої підгоуовки до педагогічної 
професії. У цьому випадку педагогічна підгоуовка ю окремим еуапом. У 
Словацькій Республіці викорисуовуяуь паралельну модель длѐ навчаннѐ 
на всіх рівнѐх освіуи ѐк юдину форму здобуууѐ кваліфікації *4, 23–25]. 

У більшосуі країн Європейського Соязу, щоб навчауи школѐрів на 
рівні почаукової освіуи, учиуелі повинні мауи диплом зі суупенем бакалавр, 
ѐкий здобуваюуьсѐ у вищих навчальних закладах проуѐгом 3–4 років. У 
Словацькій Республіці, щоб працявауи в почауковій школі, учиуель 
повинен мауи вищу освіуу (зі суупенем магісур). Окрім курсів із психології, 
дидакуики уа меуодів навчаннѐ, професійна підгоуовка вклячаю шкільну 
педагогічну пракуику. Обсѐг педагогічної підгоуовки може визначауисѐ 
індивідуальними навчальними планами вищих навчальних закладів, ѐкщо 
вони маяуь повну авуономія *4, 26+. 

У Словацькій Республіці під час професійної підгоуовки майбууніх 
учиуелів почаукової освіуи особливий акцену робиуьсѐ на загальну уа 
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психолого-педагогічну освіуу, наприклад: поюднаннѐ уеореуичних і 
меуодологічних знань (знаннѐ основного навчального плану, суандаруів 
освіуи) уа проходженнѐ пракуики; навчаннѐ з двох або більше суміжних 
дисциплін (предмеуна інуеграціѐ); упровадженнѐ акуивних меуодів 
навчаннѐ, моуиваціѐ учнів, предмеуні інновації; вибір відповідних шкіл уа 
вчиуелів-насуавників длѐ проходженнѐ пракуики і часу пракуики, оплауа 
вчиуелів-насуавників; реальний аналіз проходженнѐ пракуики в 
універсиуеуі уа в школі; відповідна організаціѐ учбово-пракуичної 
майсуерні, дидакуичний план, самовдосконаленнѐ *10, 74–75]. 

Додауковоя обов’ѐзковоя часуиноя професійної підгоуовки 
словацького вчиуелѐ ю пракуична підгоуовка, ѐка відбуваюуьсѐ на подальшому 
місці робоуи (уак звана шкільна пракуика). Вона ю безкошуовноя і, ѐк 
правило, уриваю кілька уижнів. Крім уого, вона конуроляяуьсѐ насуавником 
(зазвичай вчиуелем зі школи, у ѐкій вона проводиуьсѐ) уа підлѐгаю 
періодичній оцінці іншими викладачами. Професійну підгоуовку вчиуелѐ 
почаукової освіуи в Словацькій Республіці здійсняяуь за спеціальнісуя 
«Дошкільна уа почаукова освіуа» уа її обсѐг складаю 200 навчальних годин, 
розрахований, ѐк правило, на 2 роки *5, 33–35+. Так, наприклад, на 
педагогічному факульуеуі (Pedagogicka fakulta) Універсиуеуу Мауеѐ Бела в 
м. Банська Бисурицѐ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) проведеннѐ 
педагогічної пракуики відбуваюуьсѐ з другого семесуру, проуѐгом одніюї 
навчальної години один раз на уиждень. Суудену вчиуьсѐ шлѐхом прѐмого 
спосуереженнѐ реального освіунього середовища в диуѐчому садку або в 
почауковій школі, маю можливісуь порівнявауи й аналізувауи конкреуні 
ѐвища навчальної діѐльносуі в різних педагогічних сиууаціѐх. З чеуверуого 
семесуру сууденуи починаяуь уимчасову викладацьку пракуику в почауковій 
школі з урьох годин на уиждень. Меуоя педагогічної пракуики ю об’юднаннѐ 
уеореуичних знань із педагогічноя пракуикоя в почауковій школі. Сууденуи 
оуримуяуь досвід у проведенні освіуніх заходів у ѐкосуі помічника вчиуелѐ 
школи. Насуупним видом пракуики ю безперервна педагогічна пракуика. На 
педагогічному факульуеуі Універсиуеуу Мауеѐ Бела в м. Банська Бисурицѐ 
сууденуи вибираяуь школу і викладаяуь уам п’ѐуь уижнів, проуѐгом сьомого 
семесуру. Сууденуи навчаяуьсѐ засуосовувауи знаннѐ дидакуики в конкреуних 
шкільних умовах. Вони вивчаяуь умови уа способи плануваннѐ, реалізації й 
оціняваннѐ навчального процесу. Щоденна пракуика вимагаю щоденного 
співробіуницува між універсиуеуом, сууденуом, учиуелем уа учнем. Пракуика 
розпочинаюуьсѐ з першого знайомсува, у ході ѐкого сууденуи 
ознайомляяуьсѐ з особливосуѐми класу, освіуньоя програмоя школи і її 
навчально-виховноя специфікоя. Сууденуи співпрацяяуь із діуьми, 
дізнаяуьсѐ про клас, вивчаяуь шкільну докуменуація (освіуня програму, 
річний навчальний план, уемауичні плани, внуурішні правила школи, оціночні 
лисуи). У ході реалізації цього виду педагогічної пракуики обов’ѐзком 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

129 

сууденуа ю спосуерігауи за робоуоя вчиуелѐ уа учнів длѐ подальшого 
реуельного педагогічного аналізу. Вони записуяуь свої спосуереженнѐ в 
конспекуах, ѐкі поуім обговоряяуьсѐ під час навчаннѐ в універсиуеуі *12+. 

Майбууні вчиуелі почаукової школи повинні оуримауи пракуичний 
досвід, а поуім успішно захисуиуи магісуерську дипломну робоуу і скласуи 
підсумковий державний екзамен [9, 70]. 

У дисеруаційному дослідженні Т. Клякович зазначено, що на 
сьогодні за спеціальнісуя «Дошкільна уа почаукова педагогіка» провадѐуь 
підгоуовку фахівців на всіх педагогічних факульуеуах універсиуеуів 
Словаччини *1, 141+. 

Так, наприклад, в Універсиуеуі Мауеѐ Бела на кафедрі дошкільної уа 
почаукової освіуи (predškolskej pedagogiky) пропонуяуь програми з 
професійної підгоуовки на рівнѐх: 1 рівень – дошкільна уа почаукова освіуа, 
рівень бакалавр (Predškolska a elementarna pedagogika Bc.) уа 2-го рівнѐ: 
освіуа вчиуелів почаукових класів, рівень магісур (Učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie Mgr.) [12]. 

Випускник 1 суупеня спеціальносуі «Дошкільна уа почаукова 
педагогіка» маю право працявауи з діуьми дошкільного уа молодшого 
шкільного віку. Вони маяуь право реалізовувауи освіуні програми з 
окремими групами діуей. 

Випускник 2 суупеня спеціальносуі «Вчиуель почаукової школи» маю 
право займауи посаду вчиуелѐ в почауковій школі. 

Зазначимо, що в сучасній Словацькій Республіці існую освіуньо-
кваліфікаційна вимога, відповідно до ѐкої, длѐ уого, щоб працявауи на посаді 
вчиуелѐ у почауковій школі поурібно мауи диплом магісура, цим 
підкресляюуьсѐ суспільно-важлива роль учиуелѐ в країні. Цѐ вимога ю 
прийнѐуноя в ювропейському порівнѐльному конуексуі длѐ закладів освіуи на 
рівні ISCED2, однак, на жаль, у багауьох країнах ЄС длѐ робоуи на посаді 
вчиуелѐ цілком досуауньо здобууи бакалаврський рівень вищої освіуи *13, 33+. 

Наприклад, у Словацькій Республіці за спеціальнісуя 1.1.5 «Дошкільна 
уа почаукова педагогіка» на педагогічних факульуеуах універсиуеуів 
проводѐуь професійну педагогічну підгоуовку на освіуньому рівні бакалавр, а 
длѐ магісуерського рівнѐ запроваджені розрізнені навчальні програми 
«Учиуель почаукової школи», «Дошкільна педагогіка» *3, 126+. Навчальна 
спеціальнісуь «Дошкільна уа почаукова педагогіка» відповідаю акууальній 
уенденції в сисуемі педагогічної освіуи Європейського Соязу, а саме з меуоя 
інуегрованої підгоуовки вчиуелів длѐ шкіл різних, завданнѐм ѐкої ю 
наближеннѐ педагогічних «субпрофесій» *11, 97]. 

Висновки. На основі аналізу реформуваннѐ сисуеми освіуи уа пракуики 
професійної підгоуовки вчиуелѐ почаукової освіуи у Словацькій Республіці 
можна сформулявауи рекомендації щодо розвиуку уа вдосконаленнѐ 
сисуеми професійної підгоуовки вчиуелѐ почаукової освіуи в Україні: 
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– процеси реформуваннѐ сисуеми освіуи повинні привесуи до змін у 
сисуемі професійної підгоуовки вчиуелів в універсиуеуах, зокрема 
запровадиуи зміни у змісуі професійної підгоуовки (упровадиуи нові 
навчальні програми, зважаячи на оновленнѐ програм длѐ почаукової школи); 

–  у навчальні плани педагогічних факульуеуів доцільно запровадиуи 
обов’ѐзкову пракуичну педагогічну підгоуовку, ѐка відбуваюуьсѐ на 
подальшому місці робоуи сууденуів спеціальносуі «Почаукова освіуа»; 

–  при можливосуѐх (економічних, соціальних, демографічних) запрова-
диуи освіуньо-кваліфікаційну вимогу, відповідно до ѐкої, длѐ уого, щоб пра-
цявауи на посаді вчиуелѐ в почауковій школі, поурібно мауи диплом магісура; 

– у професійній підгоуовці майбууніх учиуелів доцільно ввесуи об’юд-
нану спеціальнісуь «Дошкільна уа почаукова освіуа», що забезпечиуь інуег-
ровану підгоуовку педагогічних кадрів длѐ різних навчальних закладів країни. 

Запропоновані рекомендації, на нашу думку, можууь сприѐуи 
розвиукові уа вдосконалення сисуеми професійної підгоуовки майбууніх 
учиуелів почаукової освіуи уа підвищення ѐкосуі освіуи в Україні. 
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РЕЗЯМЕ 

Биницкаѐ Екатерина. Сисуема образованиѐ и профессиональнаѐ подгоуовка 
учиуелѐ начального образованиѐ в Словацкой Республике. 

В статье отображены проблемы реформированиѐ системы образованиѐ и 
особенности профессиональной подготовки учителѐ начального образованиѐ в 
Словацкой Республике. Охарактеризована словацкаѐ система образованиѐ. 
Проанализирована система педагогического образованиѐ. Подитожено, что в 
Словакии система педагогического образованиѐ состоит из двух компонентов: 
общей и профессиональной квалификации. Акцентировано, что в современной 
Словацкой Республике существует образовательно-квалификационные требованиѐ 
длѐ того, чтобы занимать должность учителѐ начальной школы, а именно нужно 
иметь диплом магистра. Акцентировано, что в Словакии в профессиональной 
подготовке будущих учителей университеты используят специальность 
«Дошкольнаѐ и начальнаѐ педагогика», что обеспечивает интегрированнуя 
подготовку педагогических кадров длѐ различных учебных заведений. 

Ключевые слова: система образованиѐ, начальное образование, 
профессиональнаѐ подготовка учителѐ, Словацкаѐ Республика. 

 
SUMMARY 

Binytska Kateryna. System of education and professional training of the primary 
education teacher in Slovak Republic. 

The article deals with the study of the problem of reforming the system of education 
and the peculiarities of professional training of the teacher of primary education in Slovak 
Republic. The Slovak normative-legal documents regulating the reform process in the 
educational system, in particular at the level of primary school education have been 
mentioned. The author describes the system of education in Slovak Republic. The system of 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

132 

pedagogical education has been characterized, and it is determined that in Slovakia the 
parallel model of professional training of the teacher has been used. 

It is generalized that in Slovak Republic the system of pedagogical education consists of 
two components, in particular: general, which relates to subjects that the teacher intends to 
teach after obtaining the diploma and professional qualification, and pedagogical preparation 
that provides the future teachers with the theoretical and practical skills, necessary for work as a 
teacher. Depending on the combination of the above mentioned components, two models of 
pedagogical education can be distinguished. The first of these is the so-called parallel model, 
which assumes that the general component is implemented simultaneously with the pedagogical 
component. Accordingly, the second model, the phased one, assumes that the pedagogical 
component will be realized only after the completion of the general component. 

It is noted that in the modern Slovak Republic there is educational-qualification 
requirement that, in order to work as a teacher in primary school, it is necessary to have a 
Master’s degree, this emphasizes the socially important role of a teacher in the country. In 
addition to courses in psychology, didactics and teaching methods, professional training 
includes school pedagogical practice. The volume of pedagogical training can be determined 
by the individual curricula of the higher education institutions, if they have complete 
autonomy. Thus, during the professional training of the future primary school teachers at the 
universities, special emphasis is placed on general and psychological-pedagogical education. 
The article analyzes the process of professional training of the primary school teacher by the 
example of Matej Bel University. 

The article emphasizes that in Slovakia, in professional training of the future teachers 
at the universities they use the specialty “Preschool and Primary Pedagogy”. This corresponds 
to the general trend in the system of pedagogical education of the European Union, namely, 
the integrated training of pedagogical staff for various education institutions. 

Key words: educational system, primary education, professional training of the 
teacher, Slovak Republic. 
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КЛЯЧОВІ  КОНЦЕПТИ МЯНХЕНСЬКОЇ МОДЕЛІ ОБДАРОВАНОСТІ 
 
Статтѐ присвѐчена проблемам обдарованості, зокрема  тому, ѐк  їх 

розв’ѐзуять німецькі вчені,  автори Мянхенської моделі обдарованості. Зазначена 
модель підлѐгаю  аналізу в аспектах її  теоретичної і практично-прикладної значущості. 
Окрема увага приділена методології наукових досліджень у галузі обдарованості, а 
також значення результатів цих досліджень длѐ педагогічної практики. 

Ключові слова: Мянхенська модель обдарованості, розвиток обдарованих 
учнів, педагогічний процес. 

 

Постановка проблеми. Упродовж  ХХ суоліууѐ між предсуавниками 
різних наукових шкіл уривала інуенсивна дискусіѐ щодо природи 
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обдарованосуі й уалануу. Так, учені – предсуавники  генеуичної психології 
доводили спадкове походженнѐ надзвичайних здібносуей,  когніуивні 
психологи обсуоявали визначальну роль загального інуелекуу, соціальні 
психологи наполѐгали на значущосуі середовища (чинники й обсуавини), 
пракуичні психологи й педагоги вирішальне значеннѐ надавали 
цілеспрѐмованому навчання, виховання, уренування. 

Особливо госура суперечка уочиласѐ між прихильниками  уеорій 
уроджених здібносуей і уими, хуо доводив, що без цілеспрѐмованої уа 
уривалої підгоуовки, без  підуримки й допомоги досвідчених, 
кваліфікованих учиуелів досѐгуи вершин уалануу вкрай складно, а почасуи 
й неможливо *2, 725–747]. 

Відомий американський учений Б. С. Блум навіуь розробив модель 
педагогічно суимульованого розвиуку індивідуальних здібносуей і  
досѐгненнѐ найвищих рівнів майсуерносуі *1+.  

Учений виокремляю ури посуупальних еуапи цього процесу. Перший 
еуап – це долученнѐ до справи, свого роду ініціаціѐ. Унікальна роль учиуелѐ, 
виховауелѐ на цьому еуапі полѐгаю в легкому, невимушеному, ігровому 
залученні диуини з ѐкомога раннього віку до споріднених її інуересам і 
здібносуѐм занѐуь. Насуупний еуап насуаю уоді, коли індивід вже  з певним 
багажем загальних і спеціальних знань уа вмінь виѐвлѐю бажаннѐ й гоуовнісуь 
докладауи зусиль длѐ подальшого росуу. Завданнѐ вчиуелѐ на цьому еуапі 
полѐгаю в уому, щоб забезпечиуи  позиуивну динаміку на шлѐху реалізації 
індивідуальних здібносуей і здауносуей, пропонуячи длѐ цього максимум 
можливосуей – освіуніх, уворчих, уренувальних, дослідницьких, експери-
менуальних, консурукуорських уощо. Коли учень починаю присвѐчувауи 
обраній справі пракуично весь вільний час, хобі урансформуюуьсѐ в професія. 
Відуоді розпочинаюуьсѐ фахове самовдосконаленнѐ, ѐке уриваю доуи, поки 
молодий спеціалісу не вирішиуь, що длѐ досѐгненнѐ  визначних резульуауів 
він поуребую вчиуелѐ з надзвичайно високим рівнем знань, багауим жиууювим 
досвідом, одним словом – харизмауичну особисуісуь. Щаслива зусуріч з 
уаким учиуелем допомагаю суауи  професіоналом найвищого рівнѐ, почасуи 
недосѐжного длѐ інших. Однак, це вдаюуьсѐ небагауьом, більшісуь індивідів 
задовольнѐюуьсѐ другим кваліфікаційним рівнем і на ньому зупинѐюуьсѐ, 
причому не обов’ѐзково через недосуауні здібносуі. Вирішальноя ууу 
виѐвлѐюуьсѐ  роль  інуересу уа  моуивації.  

Варуо зауважиуи, що консурукуивному, по сууі, підходу до пізнаннѐ 
й розвиуку обдарувань і уалануів ѐк  педагогічно керованого процесу, 
уеж часом бракую уеореуичної ґрунуовносуі. Так, наприклад, длѐ 
поѐсненнѐ феномена діуей-вундеркіндів, ѐкі своїми досѐгненнѐми 
нерідко перевершуяуь лядей із незрівнѐнно більшим досвідом, 
висуваюуьсѐ гіпоуеза, ѐку пракуично неможливо підувердиуи. Суунісуь її 
полѐгаю в уому,  що надзвичайних успіхів діуи-вундеркінди досѐгаяуь уак 
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само, ѐк і інші, завдѐки навчання й уренування,  однак цей процес у них  
набуваю насуільки прискореного харакуеру, що його важко 
відсуежиуи [2, 725–747]. 

Аналіз актуальних досліджень. Концепууальні преференції в  
дослідженнѐх обдарованосуі позначаяуьсѐ безпосереднім чином на  
варіауивносуі визначень і улумачень доуичних уермінів і понѐуь. Так, 
скажімо, у розумінні «обдарований» вживаяуьсѐ уакі означеннѐ,  ѐк 
блискучий, видауний,  експеру, геній, ранній, вундеркінд, уалановиуий. 
Проуе з онуологічної уочки зору ці концепуи маяуь слабку легіуимнісуь, 
позаѐк не відповідаяуь криуеріѐм досуауносуі й необхідносуі в розкриууі 
досліджуваного ѐвища. 

Це суворяю меуодологічні колізії на кшуалу  уого, що   уермін 
геніальний можливо засуосовувауи  лише до  дорослих суб’юкуів, ѐкі 
маяуь визначні досѐгненнѐ, а уерміни ранній, вундеркінд – виклячно до 
діуей. Водночас діуей шкільного віку часуо називаяуь  обдарованими і 
уалановиуими головно на підсуаві порівнѐннѐ з ровесниками,  а не по 
факуу особливих  досѐгнень. З іншого боку, коли говорѐуь про 
дорослого, ѐкий маю визначні досѐгненнѐ, залишаяуь не ууочненим, чи 
це ю насправді «дар», підкріплений  сприѐуливими обсуавинами, чи 
резульуау наполегливої праці, іноді навіуь «всупереч», а не «завдѐки». 
І концепції вроджених когніуивних здібносуей наврѐд чи спроможні ууу 
зарадиуи справі, позаѐк вони доволі слабко кореспондуяуь  з реальним 
жиууювим досвідом індивідів. 

Так звані когніуивісуи, ѐкі у визначенні обдарованої особисуосуі 
відшуовхуяуьсѐ від розумових здібносуей, уеж не можууь бууи певні, що 
резульуауи психомеуричних уесуів ю закономірними, а не випадковими і 
зберігауимууь валіднісуь у більш віддаленій перспекуиві. Крім уого, 
психомеуричні уесуи обдарованосуі, ѐкі спрѐмовані  здебільшого на 
виѐвленнѐ інуелекууальних здібносуей (IQ), не підходѐуь длѐ діагносуики 
спеціальних здібносуей, уаких, наприклад, ѐк уміннѐ грауи в шахи, 
музикальнісуь, фізична вправнісуь, а між уим осуанні поуребуяуь не меншої 
уваги. І, оуже, коли специфічні, рідкісні уалануи проѐвлѐяуьсѐ спонуанно, 
скажімо в підліуковому чи янацькому віці, виникаю пиуаннѐ, чи були і 
наскільки були  вурачені можливосуі длѐ їх підкріпленнѐ уа розвиуку на 
попередніх еуапах дорослішаннѐ. 

Вочевидь дослідженнѐ й визначеннѐ обдарованосуі поуребуяуь 
комплексного процесуального підходу, причому з охопленнѐм 
горизонуальних, веруикальних і резульуауивних віх суановленнѐ і 
розвиуку уалануу. Принаймні це може зменшиуи ймовірнісуь 
зарахуваннѐ до когоруи обдарованих уих діуей, ѐкі демонсуруяуь 
уимчасові сплески випереджального розвиуку завдѐки неймовірним 
суараннѐм бауьків у уренуванні, мушуруванні уих чи уих здібносуей. І 
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навпаки, не залишиуи поза увагоя дійсно обдарованих діуей, ѐкі через 
вурауу моуивації, несприѐуливі обсуавин переуворяяуьсѐ на нігілісуів, 
бунуарів або ж андеречіверів, уобуо уих, хуо з різних причин не вуіляю 
власні обдаруваннѐ в реальні досѐгненнѐ.   

Викладені вище дискусійні пиуаннѐ  не варуо розцінявауи ѐк ознаку 
уого, що дослідженнѐ проблем обдарованосуі повсѐкчас нашуовхуяуьсѐ на  
нездоланні суперечносуі й смислові  колізії. Насправді в цьому науковому 
полі  можна знайуи набагауо більше спільного, релевануного, аніж  
криуично розбіжного. Більшісуь наукових праць ю суголосними за 
глибинними змісуами і відрізнѐяуьсѐ здебільшого концепууальними 
наголосами уа способами реалізації  науково-пошукових цілей. Проблема 
полѐгаю в іншому, і на це звернув увагу  німецький  фахівець у галузі 
обдарованосуі Куру Хеллер (1919–1990), різновекуорнісуь пошуку, 
концепууальна неузгодженісуь ускладняяуь задачу напрацяваннѐ 
конвенціонально погодженої й науково валідної меуауеореуичної 
плауформи длѐ досліджень цього напрѐму. Як наслідок, розмиваюуьсѐ 
суунісуь і уеореуичне значеннѐ самого понѐууѐ «обдарованісуь»,  що може 
призводиуи до неуочносуі й навіуь спекулѐуивносуі деѐких дефініцій уа 
уеореуичних  положень [6, 3–23]. 

Зокрема К. Хеллер  зауважую, що нерідко   особисуісуь визнаяуь 
обдарованоя по факуу її визначних досѐгнень, і навпаки,  уеорії 
надзвичайних досѐгнень легіуимізуяуь з оперуѐм на  природні здібносуі. 
Таким чином, ууворяюуьсѐ порочне коло: резульуау поѐсняяуь причиноя, 
а причину – резульуауом. Чимало аргуменуації здійсняюуьсѐ  лінійно  на 
кшуалу: ѐкщо хуось маю визначні досѐгненнѐ, уо це означаю, що цѐ особа ю 
обдарованоя і навпаки, ѐкщо уи обдарований, уо маюш продемонсурувауи 
визначні досѐгненнѐ (принаймні, ѐкщо не існую криуичних зовнішніх 
перешкод). І оуже, досиуь проблемауично диференціявауи обдарованісуь  
і визначні  досѐгненнѐ ѐк об’юкуи дослідженнѐ *6, 3–4].  

Складнісуь і багауовимірнісуь проблемауики обдарованосуі 
вимагаю її вивченнѐ й аналізу з позицій динамічної, інуеракуивної 
багауофакуорносуі. Вочевидь, щоб уникнууи плууанини в уермінах і 
понѐууѐх, необгрунуованих умовиводів або ж класифікацій за 
спрощеними, лінійними схемами, ученому-досліднику слід 
брауи до уваги вся сукупнісуь предикуорів, чинників уа обсуавин 
суановленнѐ і розвиуку обдарованої особисуосуі. Це досиуь складна 
задача, і саме на неї оріюнууяуьсѐ в своїх дослідженнѐх Куру Хеллер уа 
його німецькі колеги. 

У цій науковій розвідці ми посуавили за мету на основі низки 
уеореуичних методів (аналіз, синуез, порівнѐннѐ уа узагальненнѐ уощо) 
проаналізувауи концепууальні підходи німецьких учених до дослідженнѐ 
обдарованосуі, вуілені в Мянхенській моделі. 
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Виклад основного матеріалу. Мянхенська модель обдарованосуі 
ґрунууюуьсѐ на процесуальній багауофакуорносуі. Це означаю, що сукупнісуь 
факуорів підлѐгаю дослідження не з позицій суауики, а інуеракуивної 
динаміки, у зв’ѐзку з чим ця  модель іще називаяуь динамічноя (Munich 
Dynamic Ability-Achievement Model – MDAAM (див. рис. 1) *6, 7]. 

Динамізму  уеореуичній моделі, про ѐку йдеуьсѐ, додав А. Зіглер 
обгрунууваннѐм діѐльнісного реперууару реалізації  обдарованосуей і  
уалануів. У його авуорському доробку діѐльнісуь обдарованого індивіда 
розглѐдаюуьсѐ й оціняюуьсѐ головно з уочки зору масшуабносуі уа ѐкосуі 
змін, ѐкі вона викликаю. Діѐльнісна сурауегіѐ обдарованої особисуосуі 
визначаюуьсѐ ѐк гоуовнісуь і здаунісуь скорисуауисѐ наѐвним арсеналом 
можливосуей длѐ розвиуку власних здібносуей, досѐгненнѐ досконалосуі, 
майсуерносуі в обраній галузі діѐльносуі. У разі недосуауносуі можливосуей 
длѐ реалізації індивідуальних цілей розвиуку  обдарований суб’юку маю 
вдавауисѐ до переувореннѐ  зовнішніх умов, ініціявауи, прискорявауи  
необхідні й бажані зміни в оуоченні, гнучко поюднуячи адапуивні уа 
креауивні сурауегії дій *7; 5+. 

Зверуаюмо увагу, що ідеѐ взаюмодії обдарованого суб’юкуа з 
оуоченнѐм закладена уакож у визначенні обдарованосуі, 
сформульованому К. Хеллером, а саме: обдарованісуь – це 
індивідуальний когніуивний і моуиваційний поуенціал, ѐкий у межах 
певних соціальних і кульуурних умов даю змогу досѐгауи блискучих 
резульуауів в одній або кількох галузѐх, наприклад, у мауемауиці, 
лінгвісуиці, мисуецуві, розв’ѐзувауи  понадскладні уеореуичні і пракуичні 
задачі *4, 141+. 

Із наведеного визначеннѐ К. Хеллера випливаю, що зовнішні 
чинники, зокрема соціальне середовище, окресляяуь умови, а 
кульуура – межі розвиуку уалануу. Обдарований суб’юку ѐк мінімум маю їх 
ураховувауи і ѐк максимум обирауи спосіб дій, ѐкі викликауимууь 
очікувані зміни воуоченні. Унаслідок уакої акуивносуі можууь виникауи 
додаукові сприѐуливі або неспрѐуливі суимули, моуивауори чи 
демоуивауори, щосвоюя чергоя спонукауиме індивіда вдавауисѐ до 
нових кроків задлѐ реалізації власних здібносуей (діалекуика взаюмодії 
внуурішніх і зовнішніх модерауорів). 

До найбільш значущих особисуісних ѐкосуей, ѐкі сприѐяуь 
прогресивному розвиуку уалановиуої молоді, і ѐкі справді  варуі педагогічної 
уваги, німецькі вчені відносѐуь: високі інуелекууальні здібносуі; креауивнісуь 
(оригінальнісуь, гнучкісуь, новауорсуво); соціальну компеуенунісуь (уміннѐ 
планувауи, лідерські ѐкосуі, самовладнісуь у соціальних інуеракціѐх); пам’ѐуь, 
допиуливісуь; пракуичний інуелеку; самоконуроль, відповідальнісуь; 
упевненісуь у власній ефекуивносуі; самосуійнісуь суджень; позиуивну Я-
концепція і адеквауну оцінку власних здібносуей *6, 7+. 
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Рис.1. Мянхенська модель обдарованосуі 
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Слід зазначиуи, що попри деѐку подібнісуь до інших багауофакуорних 
моделей обдарованосуі (Г. Гарднера, Ф. Ганю, Р. Суернберга), Мянхенська 
модель позначена  оригінальнісуя в уому, що суосуюуьсѐ комплексного, 
процесуального підходу до дослідженнѐ обдарованосуі ѐк здауносуі 
індивідів досѐгауи досконалосуі й видауних резульуауів  в одному або 
кількох видах діѐльносуі – інуелекууальній, лінгвісуичній, мауемауичній, 
уехнічній, аруисуичній, консурукуорській уощо.  

У другому варіануі Мянхенської моделі (див. рис. 2), 
розробленому А. Зіглером і колегами, вуілена ідеѐ  всуановленнѐ й 
посиленнѐ зв’ѐзку  між уеореуичними дослідженнѐми обдарованосуей і 
уалануів уа пракуичним психолого-педагогічним процесом *6, 8+. Під 
уаким кууом зору досѐгненнѐ обдарованого суб’юкуа розглѐдаяуьсѐ ѐк 
кумулѐуивний резульуау зреалізованих природних предикуорів і 
цілеспрѐмовно засуосованих освіуньо-виховних пракуик. При цьому 
природні й набууі здібносуі, ѐкщо й розглѐдаяуьсѐ ѐк різнополясні, уо 
виклячно длѐ з’ѐсуваннѐ їхньої ролі в цілісному уа динамічному процесі 
розвиуку обдарованої особисуосуі. 

Куру Хеллер наголошував свого часу, що різноманіууѐ індивідуальних 
проѐвів уалануів вимагаю диференційованих навчальних програм і 
сурауегій їх реалізації *3, 62+. Це логічно випливаю з уого, що навчальні 
меуоди маяуь бууи релевануними учнівській аудиуорії уа інсуруменуально  
адеквауними освіунім задачам. Скажімо, діуѐм молодшого віку з 
приуаманноя їм непосидячісуя і схильнісуя до спонуанного вираженнѐ 
думок і дій краще підійде сурукуурно упорѐдкований алгориум навчаннѐ, 
уоді ѐк длѐ учнів суаршого віку, особливо  інуелекууально розвинених, 
більш важливі варіауивнісуь і свобода у процесі навчаннѐ, позаѐк вони  
даяуь змогу обирауи власний уемп і ураюкуорія росуу. К. Хеллер підміуив, 
що організаціѐ геуерогенних (багауогалузевих) груп длѐ обдарованих учнів, 
ѐку пракуикуяуь у деѐких німецьких гімназіѐх – це вже добре, але 
недосуауньо длѐ забезпеченнѐ опуимальних умов длѐ розвиуку уалануів. 
Попри уе, що у часуь ууаких групах 10–20 % найбільш здібних гімназисуів 
даю порівнѐно більше шансів длѐ розвиуку, залишаяуьсѐ в силі  
курикулѐрні обмеженнѐ щодо вибору змісуу, уемпів і способів навчаннѐ. І, 
оуже, нерідко  виникаяуь сиууації, коли   здауносуі й поуреби в розвиуку 
обдарованих учнів виразно дисонуяуь з умовами навчального закладу. 

За великим рахунком у робоуі з обдаровними учнѐми, на 
переконаннѐ К. Хеллера,  необхідно відповісуи на ури клячові запиуаннѐ:  

1. Чому слід розвивауи освіуу обдарованих? 
2. Що саме необхідно підуримувауи, симулявауи – розвиуок 

спеціальних (галузевих) здібносуей чи загальних інуелекууальних 
здібносуей? 
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Рис. 2. Варіану Мянхенської моделі обдарованосуі (динамічної) за 
авуорсувом А.Зіглера. 
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3. У ѐкий спосіб і де надавауи педагогічну підуримку обдарованій 
молоді? *3, 62]. 

Посуановка першого питаннѐ ю, на перший поглѐд, дещо 
несподіваноя, уому що існую чимало вагомих аргуменуів на корисуь  
сприѐннѐ освіуі обдарованих (найчасуіше їх наводѐуь у cув’ѐзі з проблемами 
особисуісної самореалізації, лядського факуору, уворчого поуенціалу 
спільноуи, конкуренуоспроможносуі держави). Проуе існуяуь і інші думки з 
цього приводу, ѐкі, можливо,  не уак часуо озвучуяуьсѐ, але, уим не менше, 
здауні чиниуи ѐвний чи лауенуний вплив на  свідомісуь лядей.  

Так, наприклад, борці за соціальну справедливісуь криуикуяуь 
наміри виокремлявауи й суимулявауи освіуу обдарованих ѐк намаганнѐ  
«переуѐгнууи канау» соціальних пільг на бік порівнѐно невеликої групи 
діуей. Дехуо навіуь убачаю в цьому  порушеннѐ принципу егаліуарносуі в 
освіуі, що може призводиуи до нових видів сегрегації. Інші криуикуяуь 
пракуику запровадженнѐ спеціальних програм длѐ обдарованих діуей, 
називаячи це  невдалим експерименуом, що завершиуьсѐ вихованнѐм 
мало присуосованих до реального жиууѐ і соціуму «боуаніків» [3, 63–64].  

На проуивагу скепуикам К. Хеллер обсуоявав необхіднісуь розвивауи 
освіуу обдарованих ѐк осібний напрѐм. Своя позиція він аргуменуував  
уим, що  діуи з надзвичайними здібносуѐми  маяуь уакі самі права на 
особливе суавленнѐ, ѐк і діуи з психічними і фізичними вадами. На 
переконаннѐ вченого, обдаровані діуи маяуь оуримувауи з   боку спільноуи 
принаймні суільки ж уваги й піклуваннѐ, ѐк і діуи з особливими поуребами, 
длѐ ѐких реуельно розроблѐяуьсѐ спеціальні програми й меуодики, 
виділѐяуьсѐ цільові ресурси. 

Друге питаннѐ суосуюуьсѐ адапуації навчального процесу до 
розвиукових поуреб і можливосуей обдарованих учнів. На думку К. 
Хеллера, ууу суанууь у нагоді компенсауорні уа прискорявальні освіуні 
сурауегії. Першу з них (компенсауорну) слід засуосовувауи з меуоя 
подоланнѐ прогалин у знаннѐх, слабких місць, що гальмуяуь прогрес, а 
другу – длѐ прискореного опануваннѐ змісуу навчальних предмеуів із 
елеменуами його розширеннѐ і збагаченнѐ. При цьому збагаченнѐ 
важливо розуміуи не ѐк просуе доукомплекууваннѐ змісуу  додауковими 
факуами уа інформаціюя, а ѐк можливісуь сформувауи в учнів 
меуакогніуивну компеуенунісуь, здаунісуь синуезувауи ідеї, думки в 
широкому уеореуичному формауі.  

Третю питаннѐ – де і ѐким чином  надавауи підуримку обдарованим 
діуѐм – уісно пов’ѐзане з проблемоя диференціації освіунього процесу. Як 
зазначаю К. Хеллер, диференціаціѐ може набувауи форм групового, 
профільного навчаннѐ в межах навчального закладу, або ж 
забезпечувауисѐ різними за рівнем і спеціалізація навчальними 
закладами. У Німеччині зовнішнѐ або міжшкільна диференціаціѐ ю, по сууі, 
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розподілом  учнів за уакими різновидами навчальних закладів, ѐк гімназіѐ, 
реальна школа, головна школа, професійна школа, загальна школа. На 
додауок у кожному із  різновидів шкіл можливо суворявауи спеціалізовані 
класи, а в класах – групи з вивченнѐ окремих предмеуів – мауемауики, мов, 
мисуецьких дисциплін уощо *3, 64–65]. 

Ці  форми і способи диверсифікації освіуньої підгоуовки   до певної 
міри полегшуяуь обдарованим діуѐм вибір шлѐху самореалізації, однак 
під пиуаннѐм залишаюуьсѐ опуимізаціѐ уемпу  навчаннѐ уа можливосуі 
одержувауи знаннѐ й досвід поза межами нормауивних навчальних 
програм. Власне йдеуьсѐ про консуруяваннѐ індивідуальних ураюкуорій 
розвиуку за безпосередньоя учасуя здібних, обдарованих учнів, що, на 
думку К. Хеллера, можливо реалізувауи шлѐхом рухливого, гнучкого 
групуваннѐ учнів длѐ навчаннѐ з випереджальним графіком, занѐуь з 
окремих предмеуів, проходженнѐ навчальних уем, реалізації 
дослідницьких проекуів. Гнучкісуь полѐгаю в уому, що група, ѐка 
вичерпала продукуивні ресурси й цілі розвиуку, може бууи 
перепрофільована, переформауована за складом учасників, посуавлена 
в умови розв’ѐзаннѐ нової, складнішої задачі уощо.  

Творці Мянхенської моделі переконуяуь освіуній загал у уому, що 
найкращі умови длѐ розвиуку здібних учнів суворяяуьсѐ уоді, коли 
враховуюуьсѐ специфіка уалануу (галузь прикладаннѐ, форми, способи 
вуіленнѐ), а уакож берууьсѐ до уваги індивідуальні харакуерисуики 
обдарованих учнів, передусім уакі, ѐк пам’ѐуь (швидкісуь і обсѐг 
операуивної пам’ѐуі); інформаціѐ про уе, що ю живильним середовище 
длѐ розвиуку уого чи уого виду уалануу. З оглѐду на це недоцільно  і 
непродукуивно говориуи про обдарованісуь загалом,  науомісуь науково -
пошукові і прикладні задачі уипу  «наскільки обдарований?» слід 
доповнявауи не менш важливим класуером -  «обдарований у чому, длѐ 
чого?». На думку авуорів Мянхенської моделі, уакий  меуодологічний 
підхід принесе більше корисуі в аспекуі сприѐннѐ освіуі уалановиуої 
молоді.  Зросуауиме вірогіднісуь уого, що обдарованим учнѐм 
пропонувауимууь саме уі можливосуі й ресурси, ѐких вони дійсно 
поуребуяуь,  а не уі, ѐкі ю доречними з уочки зору  загальних знань і 
суб’юкуивних уѐвлень уа переконань дорослих – вчиуелів, бауьків, 
консульуануів уощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Здійснений у цій науковій розвідці аналіз Мянхенської моделі 
обдарованосуі даю підсуави схаракуеризувауи її (модель) ѐк уаку, що 
позначена  оригінальнісуя й консурукуивнісуя. Модель побудована за 
принципом процесуальної багауофакуорносуі, що передбачаю 
моніуоринг динамічного взаюмовпливу природних задауків 
(предикуорів) уа зовнішніх умов (факуорів). При цьому вагоме значеннѐ 
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надаюуьсѐ педагогічним засобам і меуодам управліннѐ процесом 
розвиуку здібносуей учнів із меуоя забезпеченнѐ його посуупальної 
поеуапносуі й цілісносуі. Кумулѐуивний резульуау цього процесу 
зумовляюуьсѐ і визначаюуьсѐ комплексним урахуваннѐм індивідуальних 
можливосуей учнів (когніуивних, моуиваційних, діѐльнісних), їхніми 
досѐгненнѐми в уій чи уій галузі (мауемауика, лінгвісуика, мисуецуво, 
уехнологіѐ уощо), ефекуивнісуя наданої педагогічної підуримки 
(компенсауорні, прискорявальні сурауегії; збагаченнѐ, розширеннѐ, 
диференціаціѐ, індивідуалізаціѐ, спеціалізаціѐ змісуу  навчаннѐ уощо).  
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РЕЗЯМЕ 

Лавриченко Нaтальѐ. Клячевые концепуы Мянхенской модели 
одаренносуи. 

Статьѐ посвѐщена проблемам одаренности, в частности тому, как их 
решаят немецкие ученые, авторы Мянхенской модели одаренности. 
Обозначеннаѐ модель подлежит анализу в аспектах ее теоретического 
практико-прикладного  значениѐ. Особое внимание обращено на методология 
научных исследований в сфере одаренности, а также на значимость 
результатов этих исследований длѐ педагогической практики. 

Ключевые слова: Мянхенськаѐ модель одаренности, розвитие 
одаренных учеников, педагогический процесс. 
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SUMMARY 
Lavrychenko Nataliia. Key concepts of the munich model of giftedness. 
The article is devoted to the problems of giftedness, in particular, the ways they 

are solved by German scholars, the authors of the Munich model of giftedness. This 
model is subject to analysis in aspects of its theoretical and practically applied 
significance. Special attention is paid to the methodology of the research in the field 
of giftedness, as well as to the significance of the results of these studies for the 
pedagogical practice. 

The creators of the Munich model convince the educational community that 
the best conditions for the development of capable students are created when the 
specificity of the talent (field of application, forms, methods of embodiment), as well 
as the individual characteristics of gifted students, first of all, such as memory, are 
taken into account. According to the authors of the Munich model, such a 
methodological approach will bring more benefits in terms of promoting the 
education of talented youth. The probability that gifted students will be offered 
exactly the opportunities and resources they really need, and not those that are 
relevant in terms of general knowledge and subjective perceptions and beliefs of 
adults – teachers, parents, counselors, etc. – will increase. 

The study found out that the Munich model of giftedness was based on the 
procedure multifactor principle. Its practical and applied significance is made up by its 
representing the complex, dynamic interplay of natural inputs (predictors), external 
factors and pedagogical conditions of developing a gifted personality. The 
pedagogical component of the model turns out to be a system-driven factor, which 
ideally should ensure the integrity and purposefulness of developing giftedness and 
talents as a step-by-step process. The role of the pedagogical component in 
developing giftedness and talents is determined and objectified by the growth of 
students individual abilities (cognitive, motivational, activity), the successes they 
achieve in the certain branch (mathematical, linguistic, artistic, technical, etc.), the 
efficiency of the pedagogical strategies and practice (compensatory, accelerating 
strategies, enrichment, expansion, differentiation, individualization, specialization of 
the content of training, etc.). 

Key words: Munich model of giftedness, gifted students development, 
pedagogical process.  
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КОМП’ЯТЕРНІ ІГРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННа ІCТОРІЇ:  

АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД НАВЧАННа УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
 
Cтаття присвѐчено актуальній длѐ української педагогічної реальності 

проблемі – вивчення американського досвіду використаннѐ комп’ятерних ігор длѐ 
розвитку в учнів середніх шкіл історичного мисленнѐ. У статті з’ѐсовано сутність 
категорії історична цифрова грамотність. 

Обґрунтовано, що використаннѐ історичних симулѐційних ігор ю важливим 
засобом розвитку когнітивних, колаборативних, комунікативних та креативних 
умінь учнів. Висвітлено особливості й визначено умови ефективного використаннѐ 
комп’ятерних ігор на уроках історії у старших класах шкіл США. 

Ключові слова: американський досвід, історична освіта, середнѐ школа, 
комп’ятерні ігри, історична цифрова грамотність. 

 
Постановка проблеми. Сучасний час ю захопляячим і складним длѐ 

навчаннѐ ісуорії. Сурауегії вивченнѐ ісуоричного мауеріалу, що реалізуяуьсѐ 
на різних ланках освіуніх сисуем, маяуь важливе значеннѐ длѐ розвиуку 
громадѐнського суспільсува не уільки в окремій країні, але і длѐ всіюї 
планеуарної спільноуи. Мирне співіснуваннѐ різних держав грунууюуьсѐ на 
інуегральному ісуоричному сприйманні подій, що відбулисѐ в минулому. 
Інуегральне ісуоричне сприйманнѐ минулого передбачаю: інуегральний 
аналіз подій, зокрема з уочки зору переможців воюнного конфлікуу, а 
уакож під кууом зору переможених; порівнѐннѐ здобууків і вурау кожної із 
суорін конфлікуу; визначеннѐ можливосуей, ѐких можна було б досѐгуи за 
умови уникненнѐ силового розв’ѐзаннѐ проуисуоѐннѐ. Такий підхід до 
навчаннѐ ісуорії ю особливо акууальним длѐ української педагогічної 
реальносуі, оскільки суимуляю формуваннѐ консурукуивної ісуоричної 
пам’ѐуі, що уможливляю в майбууньому прийманнѐ виважених рішень 
щодо розв’ѐзаннѐ конфлікуних сиууацій різного виду. Саме розвиуок 
когніуивних умінь при вивченні ісуорії допоможе учнѐм оріюнуувауисѐ в усе 
більш складному, глобалізованому і гіперпов’ѐзаному свіуі. 

Навчаннѐ учнів ісуорично мислиуи починаюуьсѐ з деконсурукції міфу 
про уе, що ісуоріѐ – це завершена сурукуура знань, ѐкі будууь засвоюні 
учнѐми, перш за все, шлѐхом запам’ѐуовуваннѐ і заміна його на розуміннѐ 
ісуорії ѐк динамічного, суперечливого й незавершеного процесу. 
Сувореннѐ умов длѐ глибокого різносуороннього і водночас акуивного 
сприйманнѐ ісуоричного процесу суаю важливим педагогічним завданнѐм. 
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Сучасним учиуелѐм поурібно усвідомиуи, ѐку ціннісуь суановиуь 
викорисуаннѐ цифрових уехнологій, зокрема комп’яуерних ігор, длѐ 
оволодіннѐ ісуоричними знаннѐми. У цьому конуексуі особливо цінним ю 
досвід американських науковців, ѐкі впевнено висуупаяуь лідерами в 
розвиукові цифрової гуманісуичної педагогіки, у у. ч. цифрової ісуорії *1+. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі розвиуку цифрової ісуорії, 
формуваннѐ ісуоричної цифрової грамоуносуі в учнів ѐк засобу досѐгненнѐ 
важливої меуи – допомогуи учнѐм ісуорично мислиуи у сурімко мінливі часи 
присвѐчено наукові пошуки Т. Ганген (T. Hangen) *5+, Т. Келлі (T. Kelly) [6], 
Д. Кохена (D. Cohen) *3+, Р. Розенцвейга (R. Rosenzweig) *3+, К. Щрум 
(K. Schrum) *10+ уа ін. Гра в минуле з викорисуаннѐм цифрових відеоігор у 
курсах ісуорії длѐ учнів середньої школи, майбууніх і працяячих учиуелів ю 
предмеуом досліджень Р. Болсуад (R. Bolstad) *2+, Дж. МакКола (J. McCall) [8; 
9], A. М. Вайнрайуа (A. M.Wainwright) *12+, А. Суамауіса (А. Stamatis) [11]. 

Мета статті: висвіулиуи особливосуі викорисуаннѐ комп’яуерних ігор 
на уроках ісуорії у суарших класах шкіл США. 

Длѐ досѐгненнѐ посуавленої меуи було викорисуано комплекс 
методів дослідженнѐ: аналіз, порівнѐннѐ, синуез, абсурагуваннѐ й 
узагальненнѐ, неунографіѐ вебсуорінок, блогів, що забезпечило 
визначеннѐ уа висвіуленнѐ особливосуей викорисуаннѐ комп’яуерних ігор 
на уроках ісуорії у суарших класах шкіл США. 

Виклад основного матеріалу. Ісуоричні знаннѐ учні набуваяуь в 
американських школах у межах курсу соціальних дисциплін, що зазвичай 
поюдную вивченнѐ ісуорії, географії, основ економіки, державного 
управліннѐ, суспільсувознавсува, соціології й ануропології. В осуанні роки 
відбувсѐ сурімкий розвиуок цифрових джерел, ресурсів, інсуруменуів, що 
вплинуло на урансформація підходів і  меуодів навчаннѐ ісуорії в сисуемі 
американської освіуи, оскільки уехнології надаяуь привабливі можливосуі 
длѐ вивченнѐ навчального мауеріалу, сприѐяуь формування ісуоричної 
цифрової грамоуносуі. 

За визначеннѐм доценуа кафедри ісуорії США ХІХ–ХХ суоріччѐ, 
Вусуерського державного універсиуеуу (шуау Массачусеус) Т. Ганген 
(Т. Hangen), ісуорична цифрова грамоунісуь (historical digital literacy) 
передбачаю сформованісуь в учнів умінь викорисуовувауи длѐ вивченнѐ 
минулого цифрові інсуруменуи уа ресурси, що дозволѐяуь кодувауи, 
зберігауи, здійснявауи пошук інформації, аналізувауи дані, суворявауи 
візуальні презенуації *5, 1192+. На основі оволодіннѐ основними принципами 
робоуи з цифровими уехнологіѐми в учнів формуюуьсѐ здаунісуь змінявауи, 
відновлявауи або суворявауи нові пізнавальні інсуруменуи длѐ оуриманнѐ 
ісуоричних знань. Учні, що володіяуь ісуоричноя цифровоя грамоунісуя, 
демонсуруяуь широуу уа гнучкісуь мисленнѐ, залишаячись відкриуими длѐ 
нових і часуо мимовільних способів викорисуаннѐ цифрових інсуруменуів, 
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запозичених із різних джерел. Вони уракууяуь себе ѐк уворців, а не просуо 
споживачів ісуоричних знань. 

Одним із найважливіших підходів до формуваннѐ ісуоричної 
цифрової грамоуносуі ю ознайомленнѐ учнів із цифровими уехнологіѐми, 
ѐкі допомагаяуь їм проекуувауи знаннѐ минулого й ділиуисѐ ними з 
іншими. Таке навчаннѐ ґрунууюуьсѐ на засадах цифрової гуманісуики. 
Особливу роль відіграяуь цифрові уехнології, ѐкі генеруяуь нові меуоди 
нарауивізації, презенуації уа поширеннѐ ісуоричних знань в аудіо-, 
візуальних, цифрових, вірууальних або нелінійних формауах шлѐхом 
викорисуаннѐ ігор, програмних додауків, симулѐуорів, неуексуових 
нарауивів уа пору фоліо *5, 1200+.  

Як суверджуяуь учені, цифрові ігри вперше з’ѐвилисѐ у класах 
американських шкіл у 1980-х роках під час епохи компаку-дисків. 
Прийнѐууѐ педагогами ігор було повільним, але неухильно зросуало. 
Проуѐгом осуаннього десѐуиліууѐ  спосуерігаюуьсѐ збільшеннѐ кількосуі 
вчиуелів, ѐкі викорисуовуяуь цифрові ігри під час навчаннѐ. 

Нещодавню опиууваннѐ, проведене Ценуром Джоан Ганз Куні (Joan 
Ganz Cooney Center) дало уакі резульуауи: 32 % учиуелів середньої школи 
повідомили, що викорисуовуяуь цифрові ігри 2–4 рази на уиждень у своїх 
класах, 18 % – викорисуовуяуь їх щоднѐ (Millstone, 2012). Більша часуина 
цього викорисуаннѐ пов’ѐзана з навчальними іграми, лише 18 % 
повідомлѐяуь про викорисуаннѐ й адапуація комерційних ігор длѐ 
навчаннѐ у класі *7, 22+. 

Викладачам ісуорії важливо вміуи визначиуи умови викорисуаннѐ ігор 
длѐ забезпеченнѐ досуаунього рівнѐ ѐкосуі навчаннѐ. Саме цій проблемі 
присвѐчено широко відому в англомовному свіуі книгу «Гра в минуле» 
(“Gaming the Past”), ѐка суала першим посібником із викорисуаннѐ відеоігор у 
процесі вивченнѐ ісуорії *8+. Її авуор, докуор філософії Єреміѐ МакКолл ю 
педагогом, письменником і міжнародно визнаним дослідником пиуань 
викорисуаннѐ відеоігор уа інших інуеракуивних уехнологій на уроках ісуорії в 
середніх уа суарших класах американських шкіл. Є. МакКолл маю 
двадцѐуирічний досвід викладаннѐ ісуорії в середній школі в Цинцинаууі 
(Cincinatti Country Day School). Він підуримую веб-сайу gamingthepast.net, 
присвѐчений викорисуання ісуоричних симулѐцій у навчальному процесі. 

Давши визначеннѐ ісуоричної симулѐційної гри ѐк уакої, що моделяю 
реальний свіу, Є. МакКолл зверуаю увагу на необхіднісуь визначеннѐ 
криуеріїв ефекуивносуі гри в педагогічному конуексуі *8,22+. «Одним із 
акуивів викорисуаннѐ ісуоричної симулѐційної гри длѐ навчаннѐ, – за 
Є. МакКолом, – ю її поуенціал служиуи ѐк поѐснявальна модель – 
сисуемнооріюнуоване поѐсненнѐ уого, що і ѐк функціоную в реальному 
свіуі» *8, 22+. Ігри можууь бууи поуужним засобом длѐ поѐсненнѐ обмежень 
і можливосуей, із ѐкими ляди живууь і діяуь у реальному свіуі *8, 23]. 
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Усвідомленнѐ цих обмежень і можливосуей, на переконаннѐ науковцѐ, ю 
важливоя складовоя розуміннѐ учнѐми, чому певні ісуоричні резульуауи 
були більш вдалими, ніж інші *8, 23+. Вдала гра не повинна абсоляуно 
уочно відуворявауи всі ісуоричні деуалі. Kриуеріюм ефекуивної 
симулѐційної гри ю насуупне: її основний ігровий процес повинен 
запропонувауи виправдані поѐснявальні моделі ісуоричних сисуем… 
ісуорична симулѐційна гра маю пропонувауи інуерпреуація, ѐка ю 
виправданоя: розумно побудована на основі наѐвних доказів *8, 23+. 

Ґрунууячисѐ на власному педагогічному досвіді, МакКолл 
суверджую, що уакі ігри, ѐк «Цивілізаціѐ», «Поліуична машина», «Східно-
Індійська Компаніѐ», «Універсальна Європа» пропонуяуь кілька 
виправданих моделей ісуоричних сисуем і можууь бууи успішно 
викорисуані длѐ навчаннѐ ісуорії *8, 27+. 

Він продовжую досліджувауи й писауи про ефекуивне викорисуаннѐ 
відеоігор у класі [9]. На сучасному еуапі Є. МакКолл реалізую довгоуривалий 
інуеракуивний ісуоричний проеку за допомогоя цифрового інсуруменуу 
(Twine interactive history project). “Twine”– це інсурумену длѐ сувореннѐ 
інуеракуивної вірууальної реальносуі у формі веб-суорінок і досуупний ѐк 
безкошуовне завануаженнѐ длѐ Windows уа Linux. Це програмне 
забезпеченнѐ популѐрне длѐ розробки гіперуексуових нарауивів уа ігор, 
оскільки не вимагаю знаннѐ будь-ѐких мов програмуваннѐ, ѐк більшісуь 
інсуруменуів длѐ розробки ігор. Є. МакКолл залучив до розробки ісуоричних 
іміуаційних ігор ѐк форми ісуоричної інуерпреуації учнів 9–12 класів середньої 
школи в Цинцинаууі. Про меуоди викорисуаннѐ цифрових уехнологій 
упродовж реалізації ісуоричного інуеракуивного проекуу Є. МакКолл суворив 
відеоролик і розмісуив його у YouTube [4].  

Охаракуеризуюмо резульуауи проведеного у 2016 році 
американськими науковцѐми дослідженнѐ, спрѐмованого на вивченнѐ 
можливосуей уа проблем викорисуаннѐ цифрових ігор у ході вивченнѐ 
соціальних дисциплін у суарших класах середніх шкіл *7+. Хоча 
викорисуаннѐ різних видів ігор ю загальноприйнѐуим підходом до навчаннѐ 
в багауьох американських учиуелів, однак поширеннѐ цифрових ігор у 
повсѐкденній навчальній пракуиці спосуерігаюуьсѐ дещо повільніше. Це 
суосуюуьсѐ навчальних ігор (уі, що спеціально призначені длѐ навчаннѐ) уа 
комерційних ігор (уі, що були суворені длѐ розваг, але успішно 
викорисуовуяуьсѐ длѐ навчаннѐ). 

Заслуговую пильної уваги досвід семирічного експерименуального дос-
лідженнѐ щодо викорисуаннѐ гри «Цивілізаціѐ ІV» в ході навчаннѐ учнів 9 кла-
су, здійсненого Є. МакКолом на базі середньої школи в Цинцинаууі, ѐка маю 
відповідне комп’яуерне середовище і програмне забезпеченнѐ *7, 36–37]. 

«Цивілізаціѐ ІV» – це довгоуривала гра, у ѐкій гравці управлѐяуь 
обраноя цивілізаціюя впродовж 6000 уис. років симульованої свіуової ісуорії. 
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На відміну від навчальних ісуоричних ігор, ѐкі можна знайуи в інуернеуі, цѐ 
гра ю комплексноя і складноя. Аналіз оуриманих резульуауів (успіхів і 
помилок) допоміг розробиуи рекомендації до викорисуаннѐ гри у класі. 

Перший еуап поюдную усуановку обладнаннѐ й ознайомленнѐ учнів із 
гроя. Педагог маю переконауисѐ, що гра усуановлена на всіх комп’яуерах і 
гоуова длѐ викорисуаннѐ. Спочауку учнів вчауь, ѐк грауи. У зв’ѐзку з уим, що 
«Цивілізаціѐ ІV» ю складноя гроя, педагог здійсняю харакуерисуику гри, 
викорисуовуячи проекуор підчас поѐсненнѐ визначальних її особливосуей. 

Як уільки учні оуримуяуь уѐвленнѐ про гру, вони переходѐуь до 
безпосередньої гри. У випадку з «Цивілізаціюя ІV» кожному учня спочауку 
було посуавлено завданнѐ облашуувауи щонайменше два місуа, 
покращивши принаймні одну земельну плиуу за допомогоя робіуника й 
досліджуячи виробницуво меуалу. Суавиуи уакі завданнѐ маю сенс, ѐкщо 
учень розумію і знаю базові правила гри уа вмію їх реалізувауи. 

Післѐ уого, ѐк учні оволоділи базовими знаннѐми про гру, насуаю час 
акуивно їх залучиуи до спосуереженнѐ й записів гри. З учнів були сформовані 
пари, при цьому одна особа відповідала за записи, уоді ѐк інша 
конуролявала гру. Під час ігрового сеансу учні обміняяуьсѐ ролѐми. Робоуа в 
парах заохочую учнів до співпраці й акуивного спосуереженнѐ за ігровим 
процесом. Записи на основі акуивного спосуереженнѐ відіграяуь вирішальну 
роль длѐ формуваннѐ навичок криуичного аналізу ігрових моделей.  

У довгосуроковій перспекуиві учнѐм було посуавлено завданнѐ 
уважно слідкувауи за уакими елеменуами: 

1. Назви і географічне розуашуваннѐ місу. 
2. Підрозділи або будівлі, ѐкі кожне місуо будую відповідно до: 
а) року почауку будівницува; 
б) року завершеннѐ будівницува; 
в) причини вибору покращеннѐ підрозділу або місуа. 
3. Взаюмодіѐ з іншими цивілізаціѐми, ураховуячи їх вимоги, зокрема 

уі, що пара гравців виконала, і ѐкі оуримала резульуауи. 
4. Динаміка змін підрозділів, ураховуячи бої з уваринами, лядьми уа 

їх резульуауи, відкриууѐ нових речей, знаходженнѐ поселень. 
5. Порѐдок вибраного дослідженнѐ, наприклад, реалізації уехнології, 

ѐку пара вибрала: 
а) рік почауку дослідженнѐ; 
б) рік завершеннѐ дослідженнѐ; 
в) чому пара вибрала саме уакий шлѐх дослідженнѐ. 
6. Будь-ѐкі хороші або погані події (банкроусуво; міські повсуаннѐ 

уощо) [7, 36]. 
Учнѐм уакож даюуьсѐ вказівка зберегуи гру, коли вони досѐгнууь 

певних років у ході гри (наприклад, 3500 років до нашої ери, 2500 років до 
нашої ери; 2000 років до нашої ери, 1500 років до нашої ери…). 
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Комбінуваннѐ записів і збереженнѐ ігор забезпечую набір даних, ѐкі учні 
можууь викорисуауи в майбууньому. Хоча специфіка записів може 
відрізнѐуисѐ, акценууваннѐ на спосуереженні й ноуауках ю визначальноя 
умовоя, що уможливляю викорисуаннѐ ісуоричних симулѐційних ігор. Як 
уільки учні навчауьсѐ грауи в гру, а уакож співпрацявауи в ѐкосуі ігрового 
парунера зі спосуерігачем, насуаю еуап повуорного вивченнѐ у класі ісуорії 
суародавнього свіуу на основі набууого ігрового досвіду. Оуримані 
навчальні завданнѐ дуже часуо суимуляяуь продовженнѐ гри. 

Це ю корисний педагогічний підхід щодо викорисуаннѐ уакої складної 
гри ѐк «Цивілізаціѐ ІV», у процесі ѐкого учні не уільки знайомлѐуьсѐ з гроя, 
а й маяуь можливісуь поверуауисѐ до неї, ѐк уільки виникаяуь відповідні 
навчальні сиууації, що можууь поюднувауи ігрові моделі уа ісуоричні факуи у 
процесі оволодіннѐ відповідними знаннѐми. 

Під час занѐууѐ учні залучаяуьсѐ до уаких видів діѐльносуі:  
1) визначеннѐ всіх соціальних елеменуів у грі; 
2) вибір найкращої концепції соціального розвиуку длѐ ігрової 

реальносуі; 
3) обговореннѐ, за ѐких умов ефекуи від реалізації ігрової концепції ю 

аналогічними наслідкам реалізації уіюї самої концепції в ісуоричних 
реаліѐх [7, 37].   

Опис зросуаннѐ одного зі суворених місу упродовж часу і 
всуановленнѐ співвідношеннѐ між досуупними ресурсами й розвиуком 
місуа ю клячовими аспекуами гри, ѐка поюдную уакі дії: 

1. Вивченнѐ харакуерисуик лідера у грі й порівнѐннѐ з особисуісними 
харакуерисуиками реальних свіуових лідерів. 

2. Наданнѐ харакуерисуик ігрового героѐ реальному ісуоричному 
персонажу. 

3. Викорисуаннѐ ігрового редакуора длѐ реконсурукції грубої 
географії місцѐ й обговореннѐ впливу географічних умов на розвиуок 
цивілізації *7, 37+.  

На кінець року навчаннѐ учні реалізували складні ігрові завданнѐ: 
вони пракуикували колоборація уа спосуереженнѐ, вивчили ісуоричну 
симулѐція в деуалѐх і оуримали досвід, ѐким чином ігрові моделі можууь 
допомогуи глибше зрозуміуи суунісуь різних ісуоричних сисуем *7, 37+. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Цифровий 
свіу відкриваю нові можливосуі длѐ учнів вивчауи ісуорія з допомогоя 
уехнологій, інсуруменуів уа плауформ двадцѐуь першого суоліууѐ. 
Цілеспрѐмоване уа своючасне прийнѐууѐ цифрових ресурсів, зокрема 
комп’яуерних ігор, допомагаю вчиуелѐм ісуорії досѐгуи значущих навчальних 
цілей. Це вимагаю від педагогів індивідуальних уа колекуивних зусиль 
відкривауи й викорисуовувауи нові уехнології, сміливо впроваджувауи 
педагогічні інновації. Звичайно, формуваннѐ ісуоричної цифрової грамоуносуі 
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передбачаю викорисуаннѐ комп’яуерних ігор длѐ досѐгненнѐ значущої меуи – 
допомогуи учнѐм ісуорично мислиуи у сурімко мінливі часи. 

Проведене дослідженнѐ показало, що длѐ ефекуивного 
викорисуаннѐ вчиуелѐми ісуорії цифрових ігор педагоги повинні бууи 
досуауньо компеуенуними у двох обласуѐх. По-перше, розуміннѐ природи і 
змісуу ісуорії ѐк дисципліни і  педагогічних цілей навчаннѐ ісуорії, по-друге, 
знаннѐ  різних видів ігор уа їх харакуерисуик. Володіячи ґрунуовними 
знаннѐми в обох цих обласуѐх, учиуелі можууь забезпечувауи баланс між 
гроя учнів із ісуоричними ідеѐми в ході цифрових ігор уа реалізаціюя 
прийомів, що дозволѐяуь учнѐм вийуи з ігрової реальносуі, щоб 
обговориуи й відобразиуи їх досвід, у уому числі його сильні суорони уа 
обмеженнѐ, длѐ вивченнѐ ісуорії. Це дослідженнѐ вказую на уе, що глибока 
компеуеннісуь учиуелів в обох галузѐх може бууи сформована завдѐки 
парунерсуву уа співпраці між  педагогами, учнѐми, науковцѐми, геймерами 
й розробниками. Цифрові уехнології безсумнівно урансформуяуь освіуу і 
викладачі ісуорії повинні акуивно працявауи над формуваннѐм в учнів 
ісуоричної цифрової грамоуносуі, що допоможе забезпечиуи в 
майбууньому ефекуивне вивченнѐ минулого. Подальшого дослідженнѐ 
поуребую з’ѐсуваннѐ особливосуей викорисуаннѐ комп’яуерних ігор при 
вивченні природничо-мауемауичних дисциплін. 
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РЕЗЯМЕ 

Лещенко Петр. Компьяуерные игры в процессе изучениѐ иcуории: 
американский опыу обучениѐ исуории учащихсѐ средней школы. 

Статьѐ посвѐщена актуальной длѐ украинской педагогической реальности 
проблеме – изучения американского опыта использованиѐ компьятерных игр длѐ 
развитиѐ у учащихсѐ средних школ исторического мышлениѐ. В статье выѐснена 
сущность категории историческаѐ цифроваѐ грамотность. Обосновано, что 
использование исторических симулѐционных игр ѐвлѐетсѐ важным средством 
развитиѐ когнитивных, колаборативних, коммуникативных и креативных умений 
учащихсѐ. Освещены особенности и определены условиѐ эффективного 
использованиѐ компьятерных игр на уроках истории в старших классах школ США. 

Ключевые слова: американский опыт, историческое образование, школа, 
компьятерные игры, историческаѐ цифроваѐ грамотность. 

 
SUMMARY 

Leshchenko Petro. Computer games in history education: American experience in 
history education of high school students. 

The article is devoted to the actual problem of Ukrainian educational reality – the 
development of historical thinking of secondary school students. Creating conditions for a 
profound, versatile and at the same time active perception of the historical process becomes an 
important pedagogical task. Modern teachers need to understand the value of using digital 
technologies, namely, computer games to master historical knowledge. In this context, the 
experience of American scholars who are confidently the leaders in the development of digital 
humanistic pedagogy, including digital history, is particularly valuable. 

The purpose of the article is to highlight the peculiarities of computer games’ use at 
history lessons of the US high school. 

Historical knowledge is acquired by students in American schools within the 
framework of the Social Discipline course, which usually combines the study of history, 
geography, the basics of economics, public administration, social science, sociology, and 
anthropology. In recent years, the rapid development of digital sources, resources and tools 
has affected the transformation of approaches and methods of teaching history in American 
education system, as technologies provide attractive opportunities for learning the 
educational material, contribute to the formation of historical digital literacy. 

By definition of T. Hangen, associate professor of the US History Department of the 
19th–20th Century, Worcester State University (Mass.), historical digital literacy assumes 
students’ ability to use digital tools and resources to explore the past, which allow encoding, 
saving, searching information, analyzing data, creating visual presentations. Students with 
historical digital literacy demonstrate breadth and flexibility of thinking, remaining open to 
new and often spontaneous ways of using digital tools borrowed from various sources. They 
treat themselves as creators, not just consumers, of historical knowledge. 

One of the most important approaches to the formation of historical digital literacy is 
the use of computer games. Of particular interest is the twenty-year experience of using 
games in the process of teaching history by a renowned researcher and teacher PhD Jeremy 
McCall. The article describes the results of a study conducted by the US researchers in 2016 
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entitled “Learning, Education and Games”, aimed at exploring the possibilities and problems 
of using digital games during the study of social disciplines in high school. 

Although the use of different types of games is a common approach to learning by 
many teachers, the proliferation of digital games is weak. This includes educational games 
(designed for learning) and commercial games (created for entertainment but successfully 
used for training). 

The research has shown that in order to use digital games effectively, teachers of history 
should be competent in two areas. Firstly, an understanding of the nature and content of history 
as a discipline and pedagogical purposes of teaching history, and secondly, knowledge of 
different types of games and their characteristics. With solid knowledge in both of these areas, 
teachers can balance students’ play with historical ideas in digital games and implement 
techniques that allow students to get out of the game reality in order to discuss and reflect their 
experience, including its strengths and limitations, to study history. This study suggests that the 
profound competence of teachers in both areas can be shaped by partnership and collaboration 
between educators, students, scientists, gamers and developers. 

Digital technologies undoubtedly transform education in Ukrainian realities, that is 
why history teachers should actively work on the formation of students historical digital 
literacy, which will help to ensure effective study of the past in the future. 

Key words: American experience, history education, high school, computer games, 
historical digital literacy. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІа» ТА «ЕРГОТЕРАПІа» У КРАЇНАХ ЮВРОПИ 
 
У даній статті наведено аналіз існуячих програм підготовки фахівців фізичної 

терапії та ерготерапії у країнах Європи. Виѐвлено специфіку професійної підготовки 
фахівців із фізичної терапії та ерготерапії в деѐких країнах Європи та обґрунтовано 
можливості творчої реалізації прогресивних ідей закордонного досвіду у вищих 
навчальних закладах України. Аналіз досвіду ювропейських країн дасть можливість 
використовувати позитивні тенденції у вітчизнѐній підготовці фахівців із фізичної 
терапії та ерготерапії й випускати на ринок праці кваліфікованих фахівців. 

Ключові слова: фізична реабілітаціѐ, фізична терапіѐ, ерготерапіѐ, навчальні 
програми, спеціальність, вищий навчальний заклад, студенти, країни Європи.  
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Постановка проблеми. В епоху глобального зниженнѐ рівнѐ здоров’ѐ 
населеннѐ України зросуаю необхіднісуь відродженнѐ природних підходів 
до вирішеннѐ проблем здоров’ѐ, зросуаннѐ попиуу на фізично-
реабіліуаційні послуги зумовляяуь поуребу у кваліфікованих фахівцѐх, 
здауних розроблѐуи й засуосовувауи новіуні комплексні оздоровчо-
реабіліуаційні уехнології длѐ відновленнѐ, зміцненнѐ уа збереженнѐ 
здоров’ѐ різних соціально-демографічних груп населеннѐ. 

Підгоуовка спеціалісуів за напрѐмом «Фізична уерапіѐ, ергоуерапіѐ» 
здійсняюуьсѐ здебільшого без урахуваннѐ міжнародного досвіду, а уільки 
на підсуаві уракууваннѐ місцѐ й ролі фізичної реабіліуації в національних 
сисуемах фізичної кульуури уа охорони здоров’ѐ. Тому вивченнѐ різних 
аспекуів професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної реабіліуації в 
зарубіжних країнах слугувауиме пошуовхом до розвиуку галузі фізична 
уерапіѐ, ергоуерапіѐ в Україні. 

Аналіз актуальних досліджень. Посилений розвиуок фізично-
реабіліуаційної освіуи в Україні з кінцѐ ХХ су. поуребую фундаменуальної 
переоріюнуації змісуу, форм і меуодів кваліфікаційної підгоуовки фахівців із 
фізичної реабіліуації (ФР) з урахуваннѐм змін посуанови КМУ від 01 ляуого 
2017 року № 53 про введеннѐ нової спеціальносуі в галузі «Охорони 
здоров’ѐ» «Фізична уерапіѐ, ергоуерапіѐ» *13; 17+. 

Професійну підгоуовку фахівців із фізичної уерапії уа ергоуерапії в 
Україні проуѐгом 2016–2017 н.р. здійснявав Український кауолицький 
універсиуеу (УКУ). Суунісуь навчаннѐ в УКУ полѐгаю в підгоуовці спеціалісуів 
ювропейського рівнѐ уа впровадженнѐ прогресивного суандаруу вищої освіуи 
з фаху «фізична уерапіѐ, ергоуерапіѐ» згідно з міжнародними вимогами. 
В основу підгоуовки бакалаврів в УКУ покладено цілеспрѐмований уа 
мульуидисциплінарний принципи. Основноя цілля розповсяджуваннѐ 
новіуньої кульуури реабіліуації ю покращеннѐ суану здоров’ѐ паціюнуів. Тому 
вважаюмо за необхідне длѐ вдосконаленнѐ освіунього процесу, кращого 
розуміннѐ переваг і недоліків національної сисуеми навчаннѐ фізичних 
уерапевуів уа ергоуерапевуів, прогнозуваннѐ їх розвиуку на основі наукового 
висвіуленнѐ педагогічного досвіду окремих країн Європи. Цей процес 
акуивізую увагу до резульуауів досліджень із педагогіки уа дасуь насуанови на 
вдосконаленнѐ існуячої реабіліуаційної сисуеми в Україні *3, 20+. 

Мета статті – визначиуи уеореуичні основи формуваннѐ професійної 
підгоуовки фізичних уерапевуів уа ергоуерапевуів в Україні. 

Длѐ досѐгненнѐ посуавленої меуи вирішувалисѐ уакі задачі:  
- проаналізувауи суан проблеми й напрѐми вдосконаленнѐ 

професійної освіуи фізичних уерапевуів уа ергоуерапевуів в Україні; 
- дослідиуи специфіку професійної підгоуовки фахівців із фізичної 

уерапії уа ергоуерапії в деѐких країнах Європи уа обґрунуувауи можливосуі 
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уворчої реалізації прогресивних ідей закордонного досвіду у вищих 
навчальних закладах України. 

Методи дослідженнѐ: аналіз навчально-меуодичної ліуерауури, 
синуез, порівнѐннѐ, педагогічне спосуереженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідженнѐ з проблем 
фізичної кульуури і споруу уа реабіліуації в Україні здійснено О. Вацебоя 
(2009), С. Гук (2015), О. Погонцевоя (2011), В. Поліщук (2013) уа ін. *5, 3; 9, 
255; 15, 7; 16, 203].  

Поглиблені дослідженнѐ щодо професійної підгоуовки фахівців із ФР в 
Канаді (бакалаврів) було проведено Н. Бюліковоя (2010), А. Герциком (2004) 
*2, 8; 3, 21; 6, 2; 7, 28; 8, 22+. Значний науковий і пракуичний інуерес 
суановлѐуь праці зарубіжних науковців із підгоуовки уаких фахівців із ФР, ѐк: 
C. Весувоуер-Вуд (S. Westwater-Wood, 2011), Х. Ган (H. Gunn, 2012) *19, 331; 21, 
81+. Це свідчиуь про акууальнісуь уа багауоаспекунісуь проблеми професійної 
підгоуовки фахівців із реабіліуації, фізичної уерапії, ергоуерапії. Творче 
викорисуаннѐ прогресивних ідей зарубіжного досвіду сприѐуиме 
розв’ѐзання суперечносуей між: зросуаннѐм суспільних вимог до 
професійної кваліфікації фахівців із фізичної уерапії уа ергоуерапії уа наѐвним 
рівнем їхньої професійної підгоуовки; сучасними свіуовими уенденціѐми 
розвиуку фізіоуерапевуичної освіуи уа недоcконалісуя нормауивно-
правового, змісуового, уехнологічного уа науково-меуодичного забезпеченнѐ 
професійної підгоуовки фахівців даної кваліфікації.  

Длѐ аналізу зарубіжного досвіду, насамперед, необхідно з’ѐсувауи 
різниця між двома понѐууѐми – «фізична уерапіѐ» уа «ергоуерапіѐ».  

Найбільш розповсядженими уермінами ю «фізична уерапіѐ», або 
«фізіоуерапіѐ» уа «фізичний уерапеву», або «фізіоуерапеву».  

За визначеннѐм Польського уоварисува фізіоуерапії (Polskіе 
towarzystvo zjoterapii), «фізична уерапіѐ» – часукове або повне відновленнѐ 
функцій лядей із особливими поуребами з викорисуаннѐм фізичних вправ 
із лікувальноя меуоя [20].  

Канадська асоціаціѐ фізичної уерапії (Canadian Physiotherapy 
Association) у своюму улумаченні фізичної уерапії визначаю, що фізична 
уерапіѐ – це професійна галузь охорони здоров’ѐ, спрѐмована в основному 
на запобіганнѐ і зменшеннѐ рухових дисфункцій (серед основних засобів – 
засуосуваннѐ фізичних вправ), що передбачаюуьсѐ й фізичноя 
реабіліуаціюя *7, 29; 18+. 

На думку А. Герцика, існую відповіднісуь між національним 
улумаченнѐм уерміна «фізична реабіліуаціѐ» уа інуернаціональним 
улумаченнѐм уерміна «фізична уерапіѐ» (physical therapy). Ці уерміни 
маяуь близьке змісуове навануаженнѐ, оскільки клячовими аспекуами ю, 
по-перше, спрѐмуваннѐ професійної діѐльносуі на функціональне 
відновленнѐ (реабіліуація) хворих уа неповносправних, по-друге, 
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засуосуваннѐ однакових засобів і меуодів впливу, серед ѐких основними ю 
фізичні вправи *6, 3; 7, 34+. 

Оуже, фізична уерапіѐ – цілеспрѐмоване викорисуаннѐ фізичних 
вправ длѐ відновленнѐ здоров’ѐ, фізичного суану уа працездауносуі лядей 
різних версув населеннѐ.  

Щоб передауи значеннѐ англомовного уерміна «occupational 
therapy», у віучизнѐній ліуерауурі викорисуовуяуь цілу низку слів і 
словосполучень, до ѐких належауь «ергоуерапіѐ», «занѐууюва уерапіѐ», 
«працеуерапіѐ», «урудоуерапіѐ» уа «окупаційна уерапіѐ».  

Ергоуерапіѐ – це кліюнуоценурична професіѐ у сфері охорони 
здоров’ѐ, спрѐмована на покращеннѐ здоров’ѐ й добробууу лядини через 
її залученнѐ до акуивної жиууюдіѐльносуі. Ергоуерапевуи працяяуь над 
покращеннѐм функціональних можливосуей кліюнуів, адапууяуь діѐльнісуь 
уа середовище длѐ виконаннѐ бажаних або поурібних кліюнуу занѐуь 
(WFOT, 2012) [22].  

Всесвіунѐ федераціѐ ергоуерапевуів (World Federation of Occupational 
Therapists) підкресляю необхіднісуь засуосуваннѐ різних реабіліуаційних 
уехнологій і комплексів, що сфокусовані на відновленні вурачених 
паціюнуом навичок самообслуговуваннѐ уа здауносуі до виконаннѐ завдань 
ѐк у повсѐкденному жиууі, уак і в умовах виробничого середовища *22+. 

Фахівці з даної галузі здоров’ѐ займаяуьсѐ відновленнѐм навичок 
самообслуговуваннѐ хворих у повсѐкденному жиууі. Длѐ проведеннѐ 
ергоуерапії хворому слід відувориуи модель жиула, де він мешкауиме, уа 
відпрацявауи з ним навички, що поурібні в побууі – налиуи чай, розігріуи 
їжу, відрізауи шмауок хліба, вмиуисѐ, відвідауи ууалеу, відкривауи 
ланцяжок на дверѐх, поверуауи кляч у замку дверей уощо. Разом із 
ергоуерапевуом хворий уакож відновляю порушені функції кисуі уа пальців: 
складаю кубики, викладаю із зернѐуок малянки уа виконую інші завданнѐ, 
ѐкі розвиваяуь дрібну моуорику рук…» *1, 109]. 

На нашу думку, ергоуерапіѐ – це невід’юмна ланка в комплексному 
відновному процесі осіб із різноманіуними захворяваннѐ, що маю за меуу 
відновленнѐ фізіологічних, побууових уа соціальних навичок кожної лядини. 

Проаналізувавши низку визначень, погоджуюмосѐ з вище 
викладеноя думкоя і вважаюмо, що ергоуерапіѐ спрѐмована на 
відновлявальну діѐльнісуь хворого в повсѐкденному жиууі, уоді ѐк фізична 
уерапіѐ – на функціональне відновленнѐ хворих. 

Оуже, акууальним пиуаннѐм сьогоденнѐ ю професійна підгоуовка 
фахівців із «фізичної уерапії» уа «ергоуерапії» в Україні й збагаченнѐ 
педагогічного досвіду підгоуовки бакалаврів на прикладі зарубіжних країн. 

З 2016 року в місуах України почали підгоуовку фахівців з фізичної 
уерапії уа ергоуерапії. На даний час відповідних фахівців гоууяуь понад 30 
ВНЗ України. Сууденуи, ѐкі навчаяуьсѐ за ціюя спеціальнісуя, оуримуяуь 
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освіуньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр фізичної уерапії, ергоуерапії (4 
роки на базі повної загальної середньої освіуи) уа магісур фізичної уерапії, 
ергоуерапії (1,5 роки на базі першого рівнѐ вищої освіуи – бакалавр зі 
спеціальносуей «фізична уерапіѐ, ергоуерапіѐ»), докуор філософії з фізичної 
реабіліуації (4 роки на базі другого рівнѐ вищої освіуи – магісур зі 
спеціальносуі «фізична уерапіѐ, ергоуерапіѐ», «фізична реабіліуаціѐ») *11, 8; 
14, 15]. Відповідно до вимог міжнародних організацій, що займаяуьсѐ 
регуляваннѐм професійної, освіуньої уа пракуичної діѐльносуі ергоуерапевуів 
уа фізичних уерапевуів (Всесвіуньої Федерації Ергоуерапевуів і Всесвіуньої 
Конфедерації Фізичної Терапії), обов’ѐзковим компоненуом навчальних 
програм бакалаврського уа магісуерського рівнів длѐ цих спеціальносуей ю 
навчальні пракуики з мінімальноя уривалісуя 1000 годин *12]. 

Оуже, залишаюуьсѐ нез’ѐсованим пиуаннѐ, кому саме 
підпорѐдковуяуьсѐ випускники ВНЗ, незважаячи на уе, що спеціальнісуь 
«фізичний уерапеву» внесена в Міжнародний класифікауор професій ISCO-
08, спеціальнісуь «фізіоуерапеву» зазначено за кодом 2264 у часуині 226 
«Інші спеціалісуи охорони здоров’ѐ». У ця часуину увійшли професії 
охорони здоров’ѐ, за винѐуком лікарів (урадиційної, неурадиційної уа 
народної медицини), веуеринарів, медсесуер, акушерок, молодшого 
медичного персоналу *13+. Таким чином, спеціальнісуь «фізіоуерапеву» 
(фізичний уерапеву) у Міжнародному класифікауорі професій ISCO-08 не 
належиуь до лікарських. 

Підгоуовка фахівців із фізичної уерапії в Болгарії проводиуьсѐ у урьох 
універсиуеуах уа урьох вищих коледжах, ѐкі разом випускаяуь близько 200 
сууденуів за рік. Згідно з даними депаруаменуу освіуи Болгарської асоціації 
кінезіоуерапевуів уа реабіліуологів (Bulgarian Association of Kinesitherapists and 
Rehabilitators), у даній країні Універсиуеуська підгоуовка уриваю чоуири роки 
(3750 навчальних годин), у коледжах – ури роки (3900 годин). Наприкінці 
урьох років навчаннѐ сууденуи оуримуяуь суупінь бакалавра з фізичної уерапії 
(BSc in Physiotherapy), кваліфікаціѐ – реабіліуолог (Rehabilitator). Післѐ 
чоуирьох років навчаннѐ в універсиуеуі сууденуи здобуваяуь професійну 
кваліфікація кінезіуерапевуів (Kinesitherapist). Усі фізіоуерапевуи в Болгарії 
підпорѐдковуяуьсѐ Мінісуерсуву охорони здоров’ѐ *3, 8+. 

У Поруугалії підгоуовка фахівців з даної спеціальносуі уриваю чоуири 
роки і вклячаю 2945 годин, з них: уеореуичне навчаннѐ – 860 годин, 
пракуичне – 515 годин; клінічне – 570 годин; семінарів – 20 годин; 
суажуваннѐ – 980 годин. Підгоуовка магісурів із фізичної уерапії уриваю ури 
семесури з введеннѐм у спеціалізація уаких напрѐмів робоуи: кардіо-
респірауорна, соціальна, оруопедична, мануальна, споруивна, 
неврологічна реабіліуації *3, 22; 4, 30+.  

У Великій Бриуанії професійна підгоуовка фізичних уерапевуів 
здійсняюуьсѐ за денноя, заочноя уа дисуанційноя формами навчаннѐ, в 
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Україні – денноя [10, 335]. Сисуема вищої освіуи Великої Бриуанії длѐ 
підгоуовки фізичних уерапевуів передбачаю освіуні рівні: бакалавр 
(уривалісуь навчаннѐ 3 роки), магісур (1–2 роки), в Україні: бакалавр 
(4 роки), магісур (1,5–2 роки). Навчальний рік у бриуанських ВНЗ уриваю 
9 місѐців (з кінцѐ вереснѐ до червнѐ). В Україні навчальний рік уриваю уеж 
9 місѐців і поділѐюуьсѐ на 2 семесури *3, 21; 9, 145+. 

Проаналізувавши сисуему підгоуовки фахівців із фізичної уерапії в 
зарубіжних країнах Європи, можемо консуауувауи, що вона в цілому 
враховую меуу і принципи Болонського процесу. Більшісуь відмінносуей 
між ними полѐгаю в кількосуі навчальних уа клінічних годин. Викорисуаннѐ 
сисуеми переводу й накопиченнѐ кредиуів у межах Європейського регіону 
на сьогодні ще ю недосконалим. Оскільки в Україні длѐ спеціалісуів із 
фізичної уерапії, ергоуерапії госуро суоїуь проблема працевлашууваннѐ за 
фахом, цікавим ю досвід ювропейських країн із правого врегуляваннѐ 
даного пиуаннѐ, адже в усіх розглѐнууих державах професіѐ фізичного 
уерапевуа уа ергоуерапевуа маю правовий суауус. Аналіз досвіду 
ювропейських країн дасуь можливісуь викорисуовувауи позиуивні уенденції 
у віучизнѐній підгоуовці фахівців із фізичної уерапії уа ергоуерапії. 

Висновки. Пріориуеуними напрѐмами вдосконаленнѐ професійної 
підгоуовки фахівців із фізичної уерапії уа ергоуерапії вважаюмо уакі: 
реформуваннѐ нормауивно-законодавчої бази; покращеннѐ фінансуваннѐ 
сфери вищої освіуи; удосконаленнѐ суандаруів вищої освіуи; зміну вимог до 
всуупу на курс фізичної уерапії; корекція змісуу навчальних програм; 
забезпеченнѐ клінічної освіуи уа фахової підуримки сууденуів-пракуикануів; 
покращеннѐ звороуного зв’ѐзку між універсиуеуами уа закладами охорони 
здоров’ѐ і соціального захисуу; зміну вимог до професійної кваліфікації 
викладачів пракуичного навчаннѐ; залученнѐ фахівців у сфері фізичної 
уерапії до процесу розробки змісуу освіуніх програм уа організації 
навчаннѐ; спеціалізація магісуерської підгоуовки фахівців із фізичної 
уерапії уа ергоуерапії; акуивне викорисуаннѐ співпраці універсиуеуів із 
громадськими організаціѐми; упровадженнѐ ефекуивних механізмів 
акредиуації освіуніх програм і серуифікації кваліфікацій фізичних уерапевуів 
уа ергоуерапевуів; інуеграція в ювропейський і свіуовий освіуній просуір. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в деуальному 
вивченні професійної підгоуовки фахівців із фізичної уерапії уа ергоуерапії в 
Польщі уа Словаччині.  
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РЕЗЯМЕ 
Мордвинова Инна, Ольховик Алина. Подгоуовка сууденуов специальносуи 

«Физическаѐ уерапиѐ» и «Эргоуерапиѐ» в суранах Европы.  
В данной статье приведен анализ существуящих программ по подготовке 

специалистов физической терапии и эрготерапии в странах Европы. Выѐвлена 
специфика профессиональной подготовки специалистов по физической терапии и 
эрготерапии в некоторых странах Европы и обоснованы возможности творческой 
реализации прогрессивных идей зарубежного опыта в высших учебных заведениѐх 
Украины. Анализ опыта европейских стран даст возможность использовать 
положительные тенденции в отечественной подготовке специалистов по физической 
терапии и эрготерапии и выпускать на рынок труда квалифицированых специалистов. 

Ключевые слова: физическаѐ реабилитациѐ, физическаѐ терапиѐ, 
эрготерапиѐ, учебные программы, специальность, вуз, студенты, страны Европы. 

 
SUMMARY 

Mordvinova Inna, Olkhovyk Alina. Preparation of students in specialty «Physical 
therapy» and «Ergotherapy» in countries of Europe. 

Introduction. In the epoch of global decline in the health of the population of Ukraine, 
increasing demand for physiotherapeutic and ergotherapeutic services are increasing the 
needs for qualified specialists who are able to develop and apply the latest integrated health 
and rehabilitation technologies for recovery, strengthening and preserving the health of 
different socio-demographic groups. 

Analys of recent research. The strong development of physical-rehabilitation 
education in Ukraine since the end of the twentieth century requires a fundamental 
reorientation of the content, forms and methods of qualification training of specialists in 
physical rehabilitation (PR) with changes CMU from 1 February 2017 number 53 for 
introduction of new specialties in the sector «Health Care», one of which – «Physical 
therapy» and «Ergotherapy». 

The main objective of dissemination of the latest rehabilitation culture is  based on 
scientific comparison of pedagogical empirical experience of Ukraine and some European 
countries. 

Aim of the study is to determine the theoretical basis for the formation of 
professional training of physical therapists and ergotherapists in Ukraine. 

Research methods – analysis of educational-methodological literature, synthesis, 
comparison, pedagogical observation. 

Results. Having analyzed the system of training specialists in physical therapy in 
foreign countries of Europe (N. Belikova, 2010; A. Hertsyk, 2004; S. Westwater-Wood, 2011; 
H. Gunn, 2012), it turns out, that it generally takes into account the purpose and principles of 
the Bologna process. Most of the differences between them concern the amount of training 
and clinical hours. The use of the system of transfer and accumulation of credits within the 
European region is still imperfect. 

In Ukraine for specialists in physical therapy, erotherapy there is an acute problem of 
employment in the specialty, the experience of European countries on the right settlement of 
this issue is interesting, because in all the considered states the profession of physical 
therapist and therapist has legal status. Analysis of the experience of European countries will 
make it possible to use positive trends in the domestic training of specialists in physical 
therapy and ergotherapy. 
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Conclusion. Analysis of the experience of European countries will make it possible to 
use positive trends in the domestic training of specialists in physical therapy and to issue 
qualified labor force to the labor market. 

Key words: physical rehabilitation, physical therapy, ergotherapy, training programs, 
specialty, institution of higher education, students, European countries. 
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КОНЦЕПЦІа ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ІЗ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РОБОТИ  

З ВІДНОВЛЕННа ЗДОРОВ’а СПОРТСМЕНІВ 
 

У статті сформульовано й розкрито зміст основних положень концепції 
професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії, ерготерапії до 
роботи з відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів. Авторами акцентовано увагу на тому, 
що реалізаціѐ цих положень сприѐтиме підвищення ефективності професійної 
підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої 
освіти. Указано, що професійно-кваліфікаційні характеристики майбутніх фахівців із 
фізичної терапії, ерготерапії ю визначальними чинниками їх 
конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці в 
наданні послуг із відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів. Новому українському суспільству 
потрібні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії, ѐкі здатні до творчої співпраці в 
мультидисциплінарній команді фахівців і володіять сучасними інноваційними 
технологіѐми у сфері фізичної терапії, ерготерапії. 

Ключові слова: концепціѐ, майбутні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії, 
професійна підготовка, відновленнѐ здоров’ѐ, спортсмени. 

 
Постановка проблеми. Проблема взаюмодії країн на основі інуеграції 

національних і міжнародних досѐгнень у вищій професійній освіуі, поюднаннѐ 
зарубіжного й віучизнѐного досвіду професійної підгоуовки пов’ѐзані з 
суперечносуѐми урадицій національної уа міжнародної професійної освіуи. 
Акууальнісуь ціюї багауоаспекуної проблеми підвищуюуьсѐ зі зросуаячоя 
інуенсивнісуя глобалізаційних процесів, ѐкі впливаяуь на сисуему 
національної вищої освіуи в цілому і професійної освіуи, зокрема. 

У сучасний період віучизнѐна сисуема вищої освіуи знаходиуьсѐ в 
перехідному періоді, відбуваюуьсѐ процес пошуку й заувердженнѐ нових 
підходів до навчаннѐ, що покликані найбільш повно відповідауи нагальним 
поуребам реформуваннѐ українського суспільсува. Це обумовлено 
інуеграціюя віучизнѐної сисуеми вищої освіуи в юдиний ювропейський освіуній 
просуір, що суавиуь перед універсиуеуським менеджменуом необхіднісуь 
вирішеннѐ уакої акууальної задачі, ѐк формуваннѐ освіуи нового виду.  
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У сучасних умовах ѐкісуь професійної підгоуовки майбууніх фахівців з 
фізичної уерапії, ергоуерапії не повноя міроя задовольнѐяуь поуреби 
особисуосуі, суспільсува й держави. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день віучизнѐні 
дослідники приділѐяуь досуауньо уваги пошуку нових підходів до 
організації навчально-виховного процесу майбууніх фахівців із фізичної 
уерапії. Так, у науковій робоуі Н. О. Бюлікової розкриуо концепууальні 
положеннѐ професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної 
реабіліуації до здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі *3, 251+. 
У дисеруаційному дослідженні Ю. О. Лѐнного розкриуо основні положеннѐ 
концепції професійної підгоуовки майбууніх магісурів з фізичної реабіліуації 
у вищих навчальних закладах *9, 262+. Ю. О. Долинним розроблено уа 
уеореуично обґрунуовано концепууальні основи підгоуовки майбууніх 
фахівців із фізичного вихованнѐ уа споруу до реабіліуаційної робоуи з 
діуьми з обмеженими фізичними можливосуѐми *5, 43+. 

Проуе, аналіз наукової ліуерауури даю підсуаву консуауувауи, що 
концепууальні положеннѐ професійної підгоуовки майбууніх фахівців з 
фізичної реабіліуації до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів ще не 
оуримали належного уеореуичного обґрунууваннѐ. 

Мета статті – розробиуи й уеореуично обґрунуувауи концепція 
професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії 
до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів. 

Методи дослідженнѐ: аналіз і синуез психолого-педагогічної, 
наукової  уа довідкової ліуерауури. 

Виклад основного матеріалу. Меуоя концепції ю організаціѐ сисуеми 
професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії уа 
реалізаціѐ психолого-педагогічних умов удосконаленнѐ ціюї підгоуовки в ос-
віуньому процесі закладів вищої освіуи задлѐ формуваннѐ конкуренуоздауних 
і креауивних фахівців, здауних до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів. 

Виділимо й розкриюмо змісу основних положень концепції 
професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії 
до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів:  

1. Професійна підготовка майбутніх фахівців із фізичної терапії, 
ерготерапії повинна здійсняватисѐ в умовах взаюмодії між закладами 
вищої освіти в напрѐмі інтеграції міжнародної спрѐмованості їх 
навчальної та дослідницької функцій, що ю підготовчим кроком до 
глобалізації вищої освіти. 

Одніюя з основних ознак сучасного розвиуку свіуового 
співуоварисува, на думку І. В. Амеліної, Т. Л. Попової уа С. В. Владимирова, 
ю «розгоруаннѐ процесів глобалізації, ѐкі суууюво впливаяуь на сисуему 
міжнародних економічних відносин, урансформуяуь напрѐми й 
визначаяуь уенденції розвиуку національних економік» *1, 197+. На думку 
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цих науковців, глобалізаціѐ (від англ. «globe» – земна кулѐ) – це вкрай 
складне ѐвище, що маю планеуарні масшуаби *1, 197+. З оглѐду на це вчені 
рекомендуяуь розглѐдауи її в декількох аспекуах ѐк:  

 уривалий процес інуеграції національних економік свіуу з меуоя 
розв’ѐзаннѐ глобальних проблем лядсува;  

 складне ѐвище взаюмозалежносуі економік, що виникаю у зв’ѐзку з 
обміном уоварів і послуг уа поуоками капіуалів;  

 процес, завдѐки ѐкому досѐгненнѐ, рішеннѐ й діѐльнісуь лядей в 
одній часуині земної кулі справлѐяуь значний вплив на окремих лядей і 
їхні спільноуи в усіх часуинах свіуу *1, 197+. 

У процесі глобалізації роль універсиуеуу, ѐк гарануа академічного 
порѐдку і суабільносуі, суаю все більш важливоя. Вже сьогодні універсиуеу 
повинен взаюмодіѐуи з освіуніми уа іншими усуановами, збільшуячи 
відкриуісуь освіуньої сисуеми. Це вказую на уе, що вища освіуа, перш за все, 
не уільки ю процесом передачі накопичених знань, а й вихованнѐ уворчого 
підходу, моральних ѐкосуей, внуурішньої кульуури, здауносуі сприймауи і 
акуивно брауи учасуь у посуійних змінах, поуреби до самовдосконаленнѐ. 

Аналіз праць зарубіжних науковців свідчиуь про уе, що пиуаннѐм, 
пов’ѐзаним із глобалізаціюя, приділѐюуьсѐ особлива увага. Так, P. Bennell і 
T. Pierce указуяуь, що спосуерігаюуьсѐ підвищеннѐ інуересу до проблеми 
інуернаціоналізації вищої освіуи [11, 218]. На думку вчених, «сучасні 
робоуодавці, оріюнуовані на діѐльнісуь у глобальному масшуабі, зацікавлені в 
співробіуниках з міжнародними компеуенціѐми, ѐкі володіяуь іноземними 
мовами уа основними навичками міжкульуурного спілкуваннѐ з 
міжнародними парунерами [11, 220]. Окрім уого, різке прискореннѐ 
глобальних процесів економічної інуеграції впродовж осуанніх років, ѐк 
вважаяуь P. Bennell і T. Pierce, спонукало до посиленнѐ інуернаціоналізації 
ринку праці длѐ висококваліфікованих кадрів, що у своя чергу, призвело до 
глобалізації деѐких професій і кваліфікацій, визнаних на глобальному або 
міжнародному рівні, особливо в уих галузѐх знань, ѐкі необхідні длѐ 
уранснаціональних корпорацій і бізнес-спільноуи в цілому *11, 221+.  

D. Held, A. McGrew і D. Goldblatt визначаяуь процес глобалізації «ѐк 
розширеннѐ, поглибленнѐ і прискореннѐ свіуового взаюмозв’ѐзку» [12].  

Інуернаціоналізаціѐ, ѐк вважаю J. Knight, «навпаки, пов’ѐзана з 
процесом інуегруваннѐ міжнародного, міжкульуурного або глобального 
виміру в меуу, функції, забезпеченнѐ вищої освіуи. Відповідно до позиції 
науковцѐ, клячовим елеменуом інуернаціоналізації ю ідеѐ відносин між 
націѐми або кульуурними іденуичносуѐми, маячи на увазі збереженнѐ 
національної держави і кульуури» *13, 2+.  

S. Marginson уракуую понѐууѐ «глобалізаціѐ» ѐк процес виникненнѐ 
впродовж осуанніх кількох десѐуиліуь за допомогоя складних елекуронних 
мереж відносин між інсуиуууами і лядьми, сувореннѐ відкриуого 
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інформаційного середовища й комунікацій в реальному часі. У резульуауі 
прогресу в економічній і уехнологічній сферах посуупово відбуваюуьсѐ 
інуеграціѐ країн уа громадѐн за межами національних кордонів *14, 178+.  

Глобалізаціѐ, ѐк указую P. Scott, безпосередньо суосуюуьсѐ універсиуеуів, 
адже висуваюуьсѐ особливо акууальне завданнѐ поширеннѐ національних 
кульуур, що сприѐю суандаруизації навчаннѐ (під впливом сучасних 
інформаційних уехнологій уа поѐви глобальних дослідницьких уехнологій), а 
уакож обмежую бяджеуні можливосуі розвинених країн, від ѐких залежиуь 
значна  часуина фінансуваннѐ універсиуеуської освіуи *15, 110+. 

Нам імпоную думка ювропейських фахівців про уе, що з уочки зору 
поліуичної перспекуиви, даний аспеку ю дуже важливим длѐ вихованнѐ 
громадѐн із міжнародними компеуенціѐми, оскільки переважна більшісуь 
сууденуів вищих навчальних закладів не берууь учасуі у прѐмих 
уранскульуурних пракуиках, уаких ѐк міжнародна мобільнісуь.  

2. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії, 
ерготерапії в контексті інтегруваннѐ вітчизнѐної вищої освіти в юдиний 
ювропейський освітній простір зумовляю потребу в розширенні освітніх 
оріюнтирів длѐ забезпеченнѐ суб’юктів освітнього процесу міжнародноя 
академічноя мобільністя. 

З меуоя реалізації сурауегічного курсу України на інуеграція до 
Європейського Соязу, забезпеченнѐ всебічного входженнѐ України в 
ювропейський поліуичний, економічний і правовий просуір уа сувореннѐ 
передумов длѐ набуууѐ Україноя членсува в Європейському Соязі Указами 
Президенуа України № 398 від 07.07.2015 року була зауверджена 
«Сурауегіѐ інуеграції України до Європейського Соязу». 

Формуваннѐ юдиного освіунього просуору відбуваюуьсѐ через 
зближеннѐ підходів різних країн до організації освіуи, а уакож через 
визнаннѐ докуменуів про освіуу інших країн. Спільний ювропейський 
освіуній просуір, з одного боку, сприѐю зросуання мобільносуі сууденуів уа 
професорсько-викладацького складу, а з іншого – академічна мобільнісуь ю 
необхідноя умовоя формуваннѐ самого спільного освіунього просуору.  

Значна часуина мобільносуі пов’ѐзана з уаким багауосуоронніми 
програмами, ѐк «Еразмус+». Програма інуегрувала уакі програми, ѐк: «The 
LifeLong learning Programme», «The Youth in Action programme», «The 
Erasmus Mundus Programme», «Alfa», «Edulink», «Tempus», «Jean Monnet 
Activities» уа інші. Разом із понад 150 країнами свіуу, Україна ю одніюя з 
країн-парунерів програми Еразмус+. Реалізаціѐ академічної мобільносуі в 
програмі відбуваюуьсѐ за двома напрѐмами: суупенева мобільнісуь і 
кредиуна мобільнісуь. Програми кредиуної мобільносуі передбачаяуь 
короукосурокові програми навчаннѐ (3–12 міс) длѐ українських бакалаврів, 
магісурів, аспірануів, докуорануів з повним визнаннѐм оуриманих 
компеуенуносуей уа резульуауів навчаннѐ; а уакож короукосурокові 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

166 

суажуваннѐ/викладаннѐ (1 уиждень – 2 місѐці) длѐ викладачів уа 
співробіуників універсиуеуів *17+. 

У процесі співробіуницува у сфері вищої освіуи в Erasmus+ виділені 
уакі основні напрѐми: 

Клячовий крок 1: Навчаннѐ мобільносуі індивідів – нові можливосуі 
мобільносуі длѐ сууденуів уа викладачів. 

Клячовий крок 2: Співпрацѐ длѐ інновацій уа передового досвіду – 
співпрацѐ длѐ розвиуку поуенціалу універсиуеуів уа обміну кращими 
пракуиками. 

Індивідуальна мобільнісуь між країнами забезпечую прѐмі 
міжкульуурні взаюмодії з місцевоя громадоя приймаячої країни уа ю більш 
цінним міжнародним досвідом з уочки зору учасників. Деѐкі країни ОЕСР, 
особливо країни-члени ЄС, суворили схеми уа заходи щодо популѐризації 
уакої мобільносуі з меуоя розширеннѐ міжкульуурних конуакуів і побудови 
в майбууньому соціальних мереж. 

Академічна мобільнісуь ѐк найбільш розвинена форма інуерна-
ціоналізації освіуи сприѐю інуеграції індивіда в міжнародну академічну 
спільноуу в межах глобального освіунього просуору. Вона забезпечую досууп 
до освіуніх здобууків провідних країн свіуу, сприѐю розвиукові інуеркульуурних 
компеуенуносуей уа збільшую шанси на професійну самореалізація.  

Україна не суоїуь осуоронь цих процесів. Підувердженнѐм цього ю 
заувердженнѐ Кабінеуом Мінісурів України посуанови № 579 від 12 серпнѐ 
2015 року «Положеннѐ про порѐдок реалізації права на академічну 
мобільнісуь». Дане положеннѐ всуановляю порѐдок організації програм 
академічної мобільносуі длѐ учасників освіунього процесу віучизнѐних 
вищих навчальних закладів (наукових усуанов) на уериуорії України чи поза 
її межами уа учасників освіунього процесу іноземних вищих навчальних 
закладів (наукових усуанов) на уериуорії України *18+. 

Відповідно до цього положеннѐ, право на академічну мобільнісуь 
може бууи реалізоване на підсуаві міжнародних договорів про 
співробіуницуво в галузі освіуи уа науки, міжнародних програм уа проекуів, 
договорів про співробіуницуво між віучизнѐними вищими навчальними 
закладами (науковими усуановами) або їх основними сурукуурними 
підрозділами, між віучизнѐними уа іноземними ВНЗ (науковими 
усуановами) уа їх основними сурукуурними підрозділами. 

Учасуь у уаких конкурсах даю можливісуь закладам вищої освіуи 
вдосконалиуи навички управліннѐ міжнародними проекуами, покращиуи 
свій організаційний поуенціал, відкриуи нові горизонуи длѐ 
інуернаціоналізації вищої освіуи ѐк на організаційному, уак і на 
індивідуальному рівнѐх длѐ закладу вищої освіуи уа своїх сууденуів, 
викладачів і працівників задлѐ подальшої учасуі в майбууніх міжнародних 
проекуах із парунерами з усього свіуу. 
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Окрім вище згаданих програм, заклади вищої освіуи України з меуоя 
реалізації ідей Болонського процесу щодо формуваннѐ ювропейського 
просуору вищої освіуи започауковуяуь уа розгоруаяуь програми 
подвійного диплому із закордонними навчальними закладами. 

Переваги програм подвійних дипломів: здобуууѐ вищої освіуи за 
спільними інуегрованими навчальними програмами одночасно у двох 
закладах  вищої освіуи різних країн за пільговими умовами (варуісуь навчаннѐ 
за програмоя подвійних дипломів значно нижча порівнѐно з виїзноя 
моделля); можливісуь оуриманнѐ суипендій уа грануів Європейського Соязу 
на навчаннѐ; оуриманнѐ легіуимних дипломів державного (українського) уа 
ювропейського зразків; підвищеннѐ рівнѐ володіннѐ іноземними мовами; 
вивченнѐ досвіду підгоуовки фахівців у Європейських державах; 
ознайомленнѐ з новими моделѐми продукуваннѐ й оуриманнѐ знань; 
розширеннѐ мережі конуакуів і кола спілкуваннѐ; підвищеннѐ 
конкуренуоздауносуі на ринку праці уа можливісуь працевлашууваннѐ за 
кордоном за здобууоя кваліфікаціюя у відповідній галузі діѐльносуі *17+. 

На нашу думку, позиуивними рисами мобільносуі ю: мовна пракуика і 
кульуурний обмін учасників; ознайомленнѐ із сучасним розвиуком 
універсиуеуських кампусів країн Європи; можливісуь пракуикувауисѐ із 
викорисуаннѐм сучасних меуодик, ѐкі викорисуовуяуьсѐ длѐ робоуи з 
відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів; можливісуь майбуунього 
працевлашууваннѐ у країнах Євросоязу; привабливісуь економічного, 
поліуичного уа яридичного добробууу країн Євросоязу. 

Негауивними рисами мобільносуі ю: поліуика заміщеннѐ 
українськими сууденуами несуачі власних абіууріюнуів у ювропейських 
країнах; відуік лядських і фінансових ресурсів з України на корисуь 
закордонних закладів вищої освіуи; низька можливісуь реалізації набууих 
компеуенуносуей на базі ювропейських закладів вищої освіуи в сучасних 
реаліѐх українського економічного секуору в умовах недосуаунього 
розвиуку мауеріально-уехнічної бази на фоні низького рівнѐ фінансуваннѐ 
науково-уехнічного розвиуку вищої освіуи, упровадженнѐ сучасних 
уехнологій у виробничу сферу; низька оплауа праці. 

3. Система професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної 
терапії, ерготерапії повинна базуватисѐ на найбільш ефективних 
сучасних підходах досѐгненнѐ конкурентоздатності фахівців, що 
охопляять студентоцентроване навчаннѐ, самонавчаннѐ й неперервне 
генеруваннѐ знань упродовж життѐ в інноваційному ланцяжку 
університет – технології – реабілітаційна діѐльність. 

Т. Л. Желяк указую на уе, що «нові знаннѐ маяуь форму суспільних 
благ, виробницуво ѐких ю суспільно значимим, але одночасно вимагаю 
великих фінансових вкладень на розробку уа впровадженнѐ. У силу уого, що 
поширеннѐ наукових знань ю посуійно зросуаячим чинником 
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інуелекууального збагаченнѐ суспільсува, акууалізуюуьсѐ поуреба державної 
підуримки їх генеруваннѐ уа впровадженнѐ в пракуику» *6+. Авуор розглѐдаю 
нові знаннѐ у урьох площинах: 1) ѐк здібносуі, уміннѐ уа навички; 2) ѐк 
значима інформаціѐ; 3) ѐк особливий вид діѐльносуі, резульуауом ѐкого 
нагромаджений досвід у певній сфері. Поліуика генеруваннѐ нових знань 
«розглѐдаюуьсѐ в комерційній уа суспільній площині. У комерційній площині 
інуелекууальні ресурси розглѐдаяуьсѐ в синергеуичній юдносуі лядського, 
сурукуурного, споживчого капіуалу, що дозволѐю продукувауи нові знаннѐ, ѐкі 
можна переувориуи на прибууок уа оціниуи. Сувореннѐ знань відбуваюуьсѐ за 
рахунок акуивізації викорисуаннѐ факуорів внуурішнього поуенціалу, 
комунікаційних зв’ѐзків, факуорів відновленнѐ уа розвиуку (інноваційної 
акуивносуі, досѐгнень науково-уехнічного прогресу)» *6+. 

Сууденуоценуроване навчаннѐ й викладаннѐ відіграяуь важливу роль у 
суимуляванні моуивації сууденуів, їх самоаналізі уа залученні до освіунього 
процесу. Це означаю реуельне обговореннѐ процесів розробленнѐ уа 
реалізації освіуніх програм і оціняваннѐ резульуауів навчаннѐ. 

Запровадженнѐ сууденуоценурованого навчаннѐ й викладаннѐ ю 
уаким, що: ураховую різноманіунісуь поуреб сууденуів, уможливляячи 
гнучкі навчальні ураюкуорії; ураховую уа викорисуовую різні засоби наданнѐ 
освіуніх послуг; гнучко викорисуовую різноманіуні педагогічні меуоди; 
сприѐю взаюмній повазі в суб’юку-суб’юкуних відносинах «суудену-
викладач»; маю належні процедури длѐ розглѐду скарг сууденуів *10+ 

4. Процес формуваннѐ готовності майбутніх фахівців із фізичної 
терапії, ерготерапії до роботи з відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів 
повинен  бути професійно оріюнтованим і ґрунтуватисѐ на основі дуальної 
форми здобуттѐ освіти відповідно до освітніх рівнів бакалавра і магістра. 

Позиуивні приклади осуаннього десѐуиліууѐ ХІХ суоліууѐ нерозривно 
пов’ѐзані з розвиуком великих корпорацій, недосуауньоя кількісуя 
підгоуовлених фахівців із сучасним мисленнѐм длѐ досѐгненнѐ їх бізнес-цілей 
уа почауком реального усвідомленнѐ соціальної відповідальносуі бізнесу. 
Значна часуина цих прикладів суосуюуьсѐ сировинних галузей, енергеуики й 
сільського господарсува уа ю поміуноя на рівні професійно-уехнічної 
(професійної) освіуи на улі поодиноких проекуів у сфері вищої освіуи *16+.  

Важливо відрізнѐуи дуальне навчаннѐ від урадиційного проходженнѐ 
пракуики сууденуами. Водночас, дуальна форма здобуууѐ освіуи не 
повинна абсоляуизувауисѐ. Слід розуміуи межі, у ѐких дуальна форма 
здобуууѐ освіуи ю ефекуивноя. Крім уого, дуальна освіуа спрѐмовуюуьсѐ 
лише на адапуація здобувача освіуи до першого робочого місцѐ, що 
відповідаю кваліфікації, ѐку він здобуваю. Є абсоляуно очевидним, що 
переважна більшісуь сучасних здобувачів освіуи будууь багауоразово 
змінявауи робочі місцѐ, професії уа види діѐльносуі впродовж уривалого 
урудового жиууѐ. Завданнѐм закладу вищої освіуи ю набуууѐ здобувачем 
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освіуи компеуенуносуей, ѐкі дозволѐуь адапуувауисѐ до різноманіуних 
економіко-уехнологічних змін [16]. 

У Законі України «Про освіуу» від 05.09.2017 № 2145-VIII дуальна форма 
здобуууѐ освіуи – це спосіб здобуууѐ освіуи, що передбачаю поюднаннѐ 
навчаннѐ осіб у закладах освіуи (в інших суб’юкуів освіуньої діѐльносуі) з 
навчаннѐм на робочих місцѐх на підприюмсувах, в усуановах уа організаціѐх 
длѐ набуууѐ певної кваліфікації, ѐк правило, на основі договору *7]. 

5. Оптимізаціѐ професійної підготовки майбутніх фахівців із 
фізичної терапії, ерготерапії повинна здійсняватисѐ в умовах 
розвиненого інформаційно-комунікаційного навчального середовища 
закладу вищої освіти, застосуваннѐ Інтернет-технологій, електронного 
навчаннѐ й комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних). 

Наѐвний у даний час віучизнѐний і зарубіжний досвід інформауизації 
освіунього середовища дозволѐю ісуоуно підвищиуи ефекуивнісуь 
освіунього процесу. Інформауизаціѐ освіуи суворяю хороші передумови длѐ 
широкого впровадженнѐ в педагогічну пракуику нових меуодичних 
розробок, спрѐмованих на інуенсифікація навчального процесу, 
реалізація інноваційних ідей освіунього процесу. 

Домінувальноя уенденціюя подальшого розвиуку сучасної цивілізації, 
на думку А. А. Андрююва, ю «перехід від індусуріального до інформаційного 
суспільсува, у ѐкому об’юкуами і резульуауами праці переважної часуини 
зайнѐуого населеннѐ суанууь інформаційні ресурси й наукові знаннѐ». 
А. А. Андрююв зазначаю, що «інформауизаціѐ освіуи ю одніюя з найважливіших 
умов успішного розвиуку процесів інформауизації суспільсува, оскільки саме в 
сфері освіуи гоууяуьсѐ і виховуяуьсѐ уі ляди, ѐкі не уільки формуяуь нове 
інформаційне середовище суспільсува, але ѐким уакож належиуь самим жиуи 
і працявауи в цьому новому середовищі» *2, 39]. 

Вивченнѐ віучизнѐного (Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадеміѐ уа І. Ю. Шахіна, 
Л. П. Сущенко уа ін.) уа зарубіжного (J. Petty, A. F. Pettersson) науково-
педагогічного досвіду свідчиуь, що зусиллѐ багауьох науковців спрѐмовані 
на пошуки опуимальних шлѐхів удосконаленнѐ підгоуовки майбууніх 
фахівців в умовах формуваннѐ інформаційно-інуелекууального суспільсува.  

Відомо, що основу професійної підгоуовки сууденуів у закладах вищої 
освіуи суановлѐуь не уільки спеціальні знаннѐ, а й сисуема певних 
особисуісних ѐкосуей, на розвиуок ѐких впливаяуь уенденції уа 
закономірносуі переходу в інформаційно-інуелекууальне суспільсуво. Цей 
перехід деуерміную пракуичні завданнѐ сувореннѐ й викорисуаннѐ 
інформаційних ресурсів, наданнѐ інформаційних послуг, розробки 
механізмів інформаційної безпеки, що обумовляю необхіднісуь наукового 
переосмисленнѐ сууносуі інформаційно-комунікаційної компеуенуносуі 
майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії. 

http://www.tandfonline.com/author/Pettersson%2C+Anna+F


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

170 

Ісуоуним недоліком у професійній підгоуовці сучасних фахівців, ѐк 
суверджуяуь учені Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадеміѐ, М. М. Козѐр, «ю їхній 
недосуауній професіоналізм у викорисуанні інформаційно-комунікаційних 
уехнологій, що негауивно впливаю на ефекуивнісуь уа рівень викладаннѐ. 
Випускник ВНЗ повинен не уільки володіуи знаннѐми в галузі комп’яуерної 
уехніки, а й бууи фахівцем із засуосуваннѐ ІКТ у своїй професійній 
діѐльносуі, уміуи спілкувауисѐ в інформаційному середовищі» *4, 11+. 

Інформауизаціѐ освіуи вимагаю впровадженнѐ інноваційних за змісуом 
форм, меуодів і засобів професійної підгоуовки майбууніх фахівців нової 
генерації, сувореннѐ поуужної інформаційної інфрасурукуури в закладах 
вищої освіуи з розвиненим інформаційно-комп’яуерним навчальним 
середовищем, упровадженнѐ Інуернеу–уехнологій, елекуронного навчаннѐ, 
комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних уощо). 

На думку вчених М. Ю. Кадеміѐ, І. Ю. Шахіна, «оволодіннѐ сучасними 
інформаційними уа інформаційно-комунікаційними уехнологіѐми, 
меуодикоя їх викорисуаннѐ в навчальному процесі сприѐуиме 
модернізації освіуи – підвищення ѐкосуі професійної підгоуовки 
майбуунього фахівцѐ, збільшення досуупносуі освіуи, забезпечення 
поуреб суспільсува в конкуренуоздауних фахівцѐх» *8, 79+. 

Інформаційно-комунікаційні уехнології даяуь можливісуь поюднувауи 
процеси вивченнѐ, закріпленнѐ і конуроля засвоюннѐ навчального мауеріалу, 
ѐкі за урадиційного навчаннѐ часуіше всього ю розірваними. Інформаційні 
уехнології даяуь можливісуь більшоя міроя індивідуалізувауи процес 
навчаннѐ, зменшуячи фронуальні види робіу і збільшуячи часуку 
індивідуально-групових форм і меуодів навчаннѐ. Також інформаційні 
уехнології сприѐяуь підвищення моуивації до навчаннѐ, розвиуку 
креауивного мисленнѐ, дозволѐяуь економиуи навчальний час; 
інуеракуивнісуь і мульуимедійна наочнісуь сприѐю кращому предсуавлення, і, 
відповідно, кращому засвоюння інформації. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 
аналізу й синуезу науково-меуодичної ліуерауури нами сформульовані і уео-
реуично обґрунуовані основні положеннѐ концепції професійної підгоуовки 
майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії до робоуи з відновленнѐ 
здоров’ѐ спорусменів, ѐкі обумовляяуь досѐгненнѐ меуи – підвищеннѐ ѐкосуі 
процесу професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ерго-
уерапії длѐ задоволеннѐ поуреби нового українського суспільсува у фахівцѐх 
інноваційного уипу, конкуренуоздауних і креауивних, що поюднуяуь у собі 
духовне й фізичне багаусуво, здаунісуь до уворчої співпраці уа володіяуь 
сучасними інноваційними уехнологіѐми у сфері фізичної уерапії, ергоуерапії. 

Перспекуивоя подальших наукових розвідок ю розробленнѐ уа 
уеореуичне обґрунууваннѐ моделі професійної підгоуовки майбууніх фахівців 
із фізичної уерапії, ергоуерапії до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів. 
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РЕЗЯМЕ 

Базыльчук Олег, Сущенко Лядмила. Концепциѐ профессиональной подгоуовки 
будущих специалисуов по физической уерапии, эргоуерапии к рабоуе по воссуановления 
здоровьѐ спорусменов. 

В статье сформулировано и раскрыто содержание основных положений 
концепции профессиональной подготовки будущих специалистов по физической 
терапии, эрготерапии к работе по восстановления здоровьѐ спортсменов. 
Авторами акцентировано внимание на том, что реализациѐ этих положений будет 
способствовать повышения эффективности профессиональной подготовки 
будущих специалистов по физической терапии, эрготерапии в учреждениѐх высшего 
образованиѐ. Указано, профессионально-квалификационные характеристики 
будущих специалистов по физической терапии, эрготерапии ѐвлѐятсѐ 
определѐящими факторами их конкурентоспособности на национальном и 
международном рынках труда в предоставлении услуг по оздоровления 
спортсменов. Новому украинскому обществу нужны специалисты по физической 
терапии, эрготерапии, которые способны к творческому сотрудничеству в 
мультидисциплинарной команде специалистов и владеят современными 
инновационными технологиѐми в сфере физической терапии, эрготерапии. 

Ключевые слова: концепциѐ, будущие специалисты по физической терапии, 
эрготерапии, профессиональнаѐ подготовка, восстановление здоровьѐ, спортсмены. 
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SUMMARY 
Bazylchuk Oleg, Sushchenko Liudmyla. The concept of professional training of the 

future specialists in physical therapy, ergotherapy to work on athletes’ health rehabilitation. 
The aim of the article is to elaborate and theoretically prove the concept of 

professional training of the future specialists in physical therapy, ergotherapy to work on 
athletes’ health rehabilitation. In order to meet the goal, the following methods of research 
have been used in the article: analysis and synthesis of psychological and pedagogical, 
scientific, and reference literature. 

The authors have formulated and revealed the content of conceptual points of professional 
training of the future specialists in physical therapy, ergotherapy to work on athletes’ health 
rehabilitation. Namely they state that professional training of the future specialists in physical 
therapy, ergotherapy should be done under conditions of correlation of higher educational 
establishments in the field of integration of the international trends of their educational and 
research functions, which is a preparatory step to higher education globalization. 

In the context of integration of the national higher education into a single European 
area, there is a need to broaden educational guidelines in order to provide the subjects of 
educational process with academic mobility. 

The system of professional training of the future specialists in physical therapy, 
ergotherapy must be based on the most effective modern approaches in order to achieve 
competitiveness of specialists that encompass student-oriented education, self-education 
and continuous life-long generation of knowledge in the innovational chain: university – 
technologies – rehabilitation activity. 

The process of formation of the future specialists in physical therapy, ergotherapy to 
work on athletes’ health rehabilitation must be professionally-oriented and based dual form 
of education according to bachelor’s and master’s levels. 

Optimization of professional training of the future specialists in physical 
rehabilitation, ergotherapy must be done under conditions of a developed information and 
communication educational environment within a higher educational establishment. It must 
also involve the use of Internet-technologies, e-studying and communication networks 
(global, national, local).  

A perspective trend for further research is elaboration and theoretical substantiation 
of the model of professional training of the future specialists in physical therapy, ergotherapy 
to work on athletes’ health rehabilitation. 

Key words: concept, future specialists in physical therapy, ergotherapy, professional 
training, health recovery, athletes. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННа  

В МОВНІЙ ОСВІТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
У статті досліджуятьсѐ різні аспекти змішаного навчаннѐ, висвітляятьсѐ 

його сутнісні характеристики, найефективніші організаційні форми, 
обґрунтовуятьсѐ переваги та визначаятьсѐ істотні недоліки й труднощі 
впровадженнѐ; узагальняятьсѐ результати зарубіжних наукових досліджень, 
власний досвід та спостереженнѐ за навчальним процесом длѐ виѐвленнѐ 
найефективніших організаційних форм змішаного навчаннѐ. Авторами 
охарактеризовано нову роль викладача, з’ѐсовано основні сутнісні характеристики 
його діѐльності при змішаному навчанні, закцентовано увагу на дистанційному 
складнику змішаного навчаннѐ, побудованого на базі системи MOODLE.  

Ключові слова: змішане навчаннѐ, електронне навчаннѐ, організаційні форми 
змішаного навчаннѐ, мовна освіта, методи навчаннѐ, освітнѐ траюкторіѐ. 

 
Постановка проблеми. Наближеннѐ віучизнѐних освіуніх суандаруів 

до ювропейських спонукаю українську наукову спільноуу до посуійного 
пошуку уа впровадженнѐ найефекуивніших моделей навчаннѐ, 
прогресивних концепцій, підходів уа принципово нових способів 
організації навчально-виховного процесу. 

Одним із основних оріюнуирів сучасної вищої професійної освіуи ю 
запровадженнѐ новіуніх уехнологій навчаннѐ, що дозволѐяуь підвищувауи 
продукуивнісуь, ѐкісуь, авуономнісуь навчаннѐ й успішно реалізовувауи 
особисуісний поуенціал майбууніх фахівців.  

Швидка урансформаціѐ знань, вурауа їх акууальносуі, посуійне 
збільшеннѐ обсѐгу нової інформації зумовляяуь необхіднісуь переходу від 
урадиційної знаннювої моделі до пракуико зоріюнуованої уа вибору 
перспекуивних напрѐмів розвиуку мовної підгоуовки у ЗВО, серед ѐких 
пріориуеуним ю впровадженнѐ змішаної форми навчаннѐ в освіуній процес.  

Аналіз актуальних досліджень. Осуаннім часом спосуерігаюуьсѐ 
посиленнѐ наукового інуересу до висвіуленнѐ різних аспекуів змішаного 
навчаннѐ (А. Андреюв, Н. Балик, В. Биков, К. Бугайчук, П. Валіауан, 
Н. Вярфел, Ч. Грем, Д. Кларк, Н. Корсунська, Р. Краус-Хофман, 
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В. Кухаренко, С. Моебз, М. Нікіуіна, Д. Пейнуер, В. Пурніма, Н. Рашевська, 
О. Рафальська, Е. Розеуу, Д. Рьослер, І. Семенова, В. Солдаукін, Х. Суейкер, 
О. Тіхомірова, Е. Тоффлер, М. Хорн, Б. Шуневич, В. Фандей, Р. Фразе уа ін.). 

Аналіз базової кауегорії«змішане навчаннѐ» засвідчив, що 
висвіуленнѐ її суунісних харакуерисуик у численних наукових суудіѐх ю 
доволі різновекуорним, зокрема, цей концепу уракууюуьсѐ ѐк: різні варіануи 
поюднаннѐ форм і меуодів організації формального, неформального, 
інформального навчаннѐ уа самонавчаннѐ, що здійсняюуьсѐ длѐ 
досѐгненнѐ заздалегідь визначених навчальних цілей зі збереженнѐм 
механізму конуроля за часом, місцем, ураюкуоріѐми уа уемпом навчаннѐ, 
часуина ѐкого реалізуюуьсѐ у віддаленому режимі за допомогоя 
інформаційно-комунікаційних уехнологій і уехнічних засобів навчаннѐ *1+; 
дидакуично доцільне поюднаннѐ урадиційних очних уа нових форм 
елекуронного навчаннѐ *6+; опуимальна комбінаціѐ уа пропорційне 
співвідношеннѐ урадиційного, елекуронного навчаннѐ й самосуійної 
робоуи *10+; навчаннѐ, що поюдную в собі кілька різних способів подачі 
навчального мауеріалу, зокрема із викорисуаннѐм сучасного освіунього 
програмного забезпеченнѐ, дисуанційних освіуніх плауформ, веб-курсів 
уощо і передбачаю навчаннѐ в аудиуорії, синхронне елекуронне навчаннѐ, 
самосуійне навчаннѐ *8+; інуеграція формального й неформального 
навчаннѐ, спілкуваннѐ «face-to-face» уа «он-лайн», керованих ураюкуорій 
навчаннѐ й самоосвіуи, викорисуаннѐ цифрових довідкових мауеріалів і 
розгалуженого зв’ѐзку між учасниками освіунього процесу *11+; поюднаннѐ 
дисуанційного уа урадиційного спілкуваннѐ в інуегрованій навчальній 
діѐльносуі *7+; комбінація переваг аудиуорного навчаннѐ (соціальна 
взаюмодіѐ, у ѐкій сууденуи поуребуяуь керуваннѐ навчальним процесом) і 
елекуронного навчаннѐ, що харакуеризуюуьсѐ гнучкісуя уа ефекуивнісуя*3+; 
інуеграція двох моделей навчаннѐ: урадиційного й елекуронного, де 
комп’яуерним уехнологіѐм відводиуьсѐ головна роль *5+. 

Проаналізувавши улумаченнѐ науковцѐми концепуу «змішане 
навчаннѐ», очевидним ю, що, незважаячи на варіауивнісуь його описів, 
змісуова суунісуь зводиуьсѐ факуично до розуміннѐ змішаного навчаннѐ ѐк 
гнучкої опуимальної комбінації урадиційного аудиуорного навчаннѐ з 
різними новими формами елекуронного навчаннѐ, ѐке передбачаю широке 
викорисуаннѐ сучасних інформаційно-комунікаційних уехнологій, 
посиленнѐ ролі самонавчаннѐ уа відповідальносуі за резульуау навчальної 
діѐльносуі при наѐвносуі великого суупенѐ свободи освіуньої ураюкуорії. 

Метоя статті ю висвіуленнѐ основних переваг змішаного навчаннѐ уа 
уруднощів його впровадженнѐ в навчальний процес вищої школи, 
з’ѐсуваннѐ специфіки робоуи викладача-мовника в умовах змішаного 
навчаннѐ. 
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Методи дослідженнѐ. У науковій робоуі авуори скорисуалисѐ 
уеореуичними меуодами дослідженнѐ, зокрема аналізу, синуезу уа 
узагальненнѐ резульуауів наукових досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Інуенсифікаціѐ навчаннѐ в сучасних 
закладах вищої освіуи, зменшеннѐ кількосуі аудиуорних годин мовної 
підгоуовки, посиленнѐ ролі самосуійної пізнавальної діѐльносуі сууденуів, 
широке викорисуаннѐ мережевих уехнологій у різних сферах професійної 
діѐльносуі акууалізуяуь змішане навчаннѐ в універсиуеуській освіуі. 

Гнучкісуь змішаного навчаннѐ дозволѐю засуосовувауи на занѐууѐх із 
мови різноманіуні форми, меуоди, прийоми, засоби, залучауи сууденуів до 
креауивного виконаннѐ завдань, знаходиуисѐ в посуійному конуакуі з 
учасниками навчального процесу, посилявауи роль самоосвіуи, 
поюднувауи коучинг (консульууваннѐ) уа насуавницуво, розширявауи 
комунікауивні зв’ѐзки, насолоджувауисѐ навчаннѐм, інуегрувауи знаннѐ, 
розкривауи особисуісуь сууденуа, викорисуовувауи різні форми 
предсуавленнѐ, опрацяваннѐ інформації.  

Змішане навчаннѐ уможливляю викорисуаннѐ значно більшої 
кількосуі ресурсів, форм взаюмодії, видів уренувальних завдань, 
принципово нових способів предсуавленнѐ кінцевого навчального 
продукуу, способів конуроля уа самоконуроля, що сприѐю акуивізації 
пізнавальної діѐльносуі сууденуів уа покращення академічних резульуауів. 

Позиуивним виѐвлѐюуьсѐ й уе, що мережеві уехнології дозволѐяуь 
сууденуам бууи акуивними учасниками навчального процесу (незважаячи 
на час уа місце), мауи посуійний досууп до навчальних ресурсів уа 
можливісуь різних форм взаюмодії, колаборації (викладач-суудену, суудену-
суудену, суудену-викладач). 

У процесі аналізу й узагальненнѐ резульуауів зарубіжних наукових 
досліджень з’ѐсовано, що найефекуивнішими організаційними формами 
змішаного навчаннѐ ю роуаційна модель (Rotation model), гнучка модель (Flex 
model), модель самосуійного змішуваннѐ (Self-Blend або A La Carte model), 
модель збагаченого вірууального навчаннѐ (Enriched-Virtual model) [4]. 

Доцільним уважаюмо викорисуаннѐ роуаційної моделі (Rotation model) 
у мовній підгоуовці сууденуів, адже її особливісуя ю чергуваннѐ аудиуорної 
форми навчаннѐ й опосередкованої взаюмодії викладача уа сууденуів із 
викорисуаннѐм інформаційно-комунікаційних уехнологій. Вибір способів 
робоуи визначаюуьсѐ викладачем, що уможливляю різноманіуні комбінації 
он-лайн навчаннѐ уа аудиуорної робоуи (робоуа в малих групах, робоуа в 
парах, індивідуальна робоуа уощо), індивідуальні консульуації (он-лайн уа 
аудиуорні), проекуна діѐльнісуь (длѐ групи, команди, індивідуальна). 

У вищій школі можливе викорисуаннѐ чоуирьох різновидів роуаційної 
моделі: Station Rotation, Lab Rotation, Flipped Classroom, Individual Rotation. 
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Перевагоя моделі Station Rotation (роуаціѐ за місцем навчаннѐ) ю 
можливісуь зміни місцѐ розуашуваннѐ уа комбінації видів навчальної 
діѐльносуі (фронуальна робоуа в аудиуорії, робоуа в малих групах, 
навчальні проекуи, індивідуальні консульуації уа он-лайн навчаннѐ, ѐке ю 
обов’ѐзковим компоненуом). 

Відміннісуь моделі Lab Rotation від попередньої полѐгаю в уому, що 
он-лайн навчаннѐ відбуваюуьсѐ в комп’яуерній лаборауорії. 

Специфіка моделі Flipped Classroom (перевернууий клас) передбачаю 
засвоюннѐ основної часуини курсу самосуійно – он-лайн, із подальшим 
пракуичним засуосуваннѐм, обговореннѐм, з’ѐсуваннѐм незрозумілих 
моменуів, оуриманнѐм додаукової інформації від викладача під час 
аудиуорних занѐуь. 

У моделі Individual Rotation (індивідуальна роуаціѐ) навчаннѐ 
сууденуів із обов’ѐзковим еуапом он-лайн проходиуь за індивідуальним 
графіком, що визначаюуьсѐ викладачем чи за вибудуваним самосуійно 
алгориумом і не вимагаю обов’ѐзкового проходженнѐ всіх еуапів, ѐк, 
наприклад, у моделі Station Rotation. 

Гнучка модель («Flex model») передбачаю засвоюннѐ основного 
навчального мауеріалу в режимі он-лайн, викладач може надавауи 
підуримку дисуанційно уа безпосередньо, з викорисуаннѐм 
найопуимальніших форм робоуи (групової, індивідуальної).  

Модель збагаченого вірууального навчаннѐ «Enriched Virtual model» 
ґрунууюуьсѐ на он-лайн навчанні, коли сууденуи працяяуь переважно 
дисуанційно і не відвідуяуь навчальний заклад щоденно, проуе оуримуяуь 
консульуаційну підуримку викладача ѐк он-лайн, уак і віч-на-віч. Нам 
видаюуьсѐ, що саме цѐ модель ю найефекуивнішоя уа найопуимальнішоя 
длѐ сууденуів заочної форми навчаннѐ. 

Різні моделі змішаного навчаннѐ викорисуовуяуьсѐ відповідно до 
цілей навчаннѐ, ѐкі суавлѐуь перед собоя сууденуи й викладачі, уехнічних 
можливосуей ЗВО длѐ продукуивної репрезенуації лінгводидакуичного 
поуенціалу мовних занѐуь задлѐ доповненнѐ, збагаченнѐ, розширеннѐ 
змісуового наповненнѐ уа організаційних можливосуей мовної освіуи. 
Доцільнісуь упровадженнѐ в мовну освіуу вишів змішаного навчаннѐ 
зумовлена наѐвними обґрунуованими перевагами, серед ѐких 
виокремляюмо: викорисуаннѐ особисуісно зоріюнуованого уа 
компеуенунісного підходів до вивченнѐ мови, різноманіунісуь засуосуваннѐ 
освіуніх ресурсів, здійсненнѐ об’юкуивного конуроля рівнѐ сформованосуі 
мовно-мовлюннювої компеуенуносуі, самосуійного вибору уемпу навчаннѐ, 
часу, місцѐ, визначеннѐ послідовносуі виконаннѐ уа рівнѐ складносуі 
навчального мауеріалу, опрацяваннѐ порівнѐно більшого обсѐгу джерел, 
можливісуь длѐ сууденуа бууи акуивним учасником діалогу у процесі 
навчаннѐ, проведеннѐ дискусій, круглих суолів на занѐууѐх, посиленнѐ 
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навчальної авуономії, акуивізація співпраці всіх учасників навчального 
процесу, сприѐннѐ формування усвідомленої освіуньої ураюкуорії, гнучкісуь, 
економічнісуь уа зручнісуь сисуеми навчаннѐ, досуупнісуь значного обсѐгу 
навчальної інформації, можливісуь її посуійного оновленнѐ, уворче засуосу-
ваннѐ набууих знань, умінь, навичок із можливісуя креауивного самовира-
женнѐ, швидкісуь конуроля за виконаннѐм завдань, підвищеннѐ рівнѐ зас-
воюннѐ навчального мауеріалу уа засуосуваннѐ вмінь і навичок, розширеннѐ 
навчального конуенуу з можливісуя зануреннѐ в зарубіжний освіуній просуір, 
акуивізація самосуійної навчально-пізнавальної діѐльносуі, акуивне 
викорисуаннѐ ІК-уехнологій, можливісуь здобувауи освіуу впродовж жиууѐ. 

Особливісуя змішаного навчаннѐ під час викладаннѐ мовних курсів у 
вищій школі ю посиленнѐ акценуу на самосуійну пізнавальну діѐльнісуь суу-
денуів, що поуребую розвиуку в них спеціальних навичок уа вмінь, серед ѐких 
пріориуеуними вважаюмо: комунікауивні, аналіуичного уа криуичного мислен-
нѐ, самоорганізаціїї, плануваннѐ власної ураюкуорії навчаннѐ в он-лайн курсі.  

Упровадженнѐ змішаного навчаннѐ висуваю низку нових вимог до 
викладача мовних дисциплін, оскільки видозміняяуьсѐ його урадиційні 
функції. Нам імпонуяуь думки зарубіжних науковців щодо урьох основних 
функцій викладача у процесі змішаного навчаннѐ:  

1) дослідник і розробник (діѐльнісуь оріюнуована на впровадженнѐ 
нових підходів уа інсуруменуів індивідуалізації навчаннѐ, розробленнѐ, 
удосконаленнѐ навчального курсу відповідно до поуреб сууденуа);  

2) інуеграуор (сувореннѐ найефекуивніших особисуісних ураюкуорій 
навчаннѐ, викорисуовуячи наѐвний конуену уа відповідні підходи, акуивна 
взаюмодіѐ уа обмін досвіду з колегами); 

3) уьяуор-консульуану (адапуаціѐ розробленого навчального 
конуенуу до поуреб часу, здійсненнѐ парунерської підуримки сууденуів у 
виборі їхньої навчальної ураюкуорії) *9+. 

Логіка нашого дослідженнѐ поуребую з’ѐсуваннѐ основних суунісних 
харакуерисуик діѐльносуі викладача при змішаному навчанні. Зауважимо, 
що викладач у середовищі змішаного навчаннѐ повинен мауи специфічні 
вміннѐ уа інший спосіб мисленнѐ. Основна освіунѐ діѐльнісуь викладача-
мовника в середовищі змішаного навчаннѐ ґрунууюуьсѐ на розвиукові уа 
інновації, що виѐвлѐюуьсѐ у випробовуванні новіуніх меуодів, уворчій 
адапуації навчальних пракуик, суворенні нових підходів уа ідей длѐ 
персоналізації навчального досвіду сууденуів, упровадженні 
неурадиційних меуодів навчаннѐ, посуійному вдосконаленні навчальних 
ресурсів, нових ідей, суворенні комфоруного інноваційного навчального 
середовища, вибору найефекуивніших меуодів навчаннѐ у процесі 
поюднаннѐ он-лайн і оффлайн діѐльносуі, фокусуванні на диференціації 
освіуніх ураюкуорій сууденуів, зміщенні акценуу від наданнѐ знань до 
здійсненнѐ функції фасиліуауора в оволодінні мовоя, спроможносуі 
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скоординовувауи робоуу групи, у ѐкій сууденуи займаяуьсѐ різними 
видами діѐльносуі, працяячи за власними освіуніми ураюкуоріѐми, 
посиленні відповідальносуі за вибір уа диференціація навчальних 
сурауегій, здійсненні функцій коуча, уьяуора, фасиліуауора. 

Додаукових зусиль від викладача поуребую розробленнѐ 
дисуанційного складника змішаного навчаннѐ, що уможливляю 
впровадженнѐ мовних он-лайн курсів, побудованих на базі плауформи 
MOODLE, ѐка поюдную в собі функціональнісуь, гнучкісуь, надійнісуь і 
просуоуу засуосуваннѐ.  

Переконані, що її викорисуаннѐ маю широкий набір можливосуей длѐ 
сууденуів і викладачів, серед ѐких основними, на нашу думку, ю наѐвнісуь 
значної кількосуі інуеракуивних ресурсів будь-ѐкого формауу; розлоге 
предсуавленнѐ уексуового навчального мауеріалу; зручний звороуний 
зв’ѐзок; можливісуь подачі виконаних завдань длѐ перевірки; залученнѐ 
різних способів конуроля; он-лайн консульуації викладачів; здійсненнѐ 
навчаннѐ ѐк асинхронно, уак і в режимі реального часу; обмін файлами будь-
ѐких формауів, ѐк між викладачем і сууденуом, уак і між самими сууденуами; 
широкі можливосуі длѐ комунікації, зокрема обговореннѐ конкреуної 
навчальної проблеми з викладачем особисуо в режимі реального часу; 
операуивне інформуваннѐ всіх учасників про поуочні події; авуомауичнісуь 
оуриманнѐ групового повідомленнѐ; спрощений конуроль ѐкосуі навчаннѐ; 
збереженнѐ поруфоліо кожного сууденуа; відсуеженнѐ часуоуи зверненнѐ 
сууденуів до сисуеми; підвищеннѐ ефекуивносуі робоуи викладача, оскільки 
він володію інформаціюя про обсѐг уа ѐкісуь виконаних завдань, що 
уможливиуь правильний вибір мауеріалу длѐ подальшого вивченнѐ. 

Викорисуаннѐ плауформи MOODLE у викладанні мовних курсів 
позиуивно впливаю на розвиуок моуивації й самооцінки сууденуів, оскільки 
вони можууь перерозподілѐуи навчальний час відповідно до своїх 
пріориуеуів і ґрунуовніше вивчауи цікаві уеми. Це спонукаю викладача 
посуійно оновлявауи навчальний ресурс, поповняячи його проблемними, 
еврисуичними, дослідницькими уа уворчими завданнѐми, 
урізноманіуняячи способи подачі мауеріалу. 

Суворяюуьсѐ можливісуь широкого викорисуаннѐ елекуронних 
навчальних курсів, подкасуів, блогів, вікі-уехнологій, пошукових сисуем, 
мовних сайуів, відео-уренінгів, он-лайн словників, уемауичних 
відеороликів, відео-конференцій, он-лайн дискусій, ігрових завдань, 
сууденуських елекуронних поруфоліо (відеоролики, медіапрезенуації, 
уворчі робоуи, словникові суорінки), що ілясуруяуь досѐгненнѐ сууденуів, 
розвиваяуь їх лінгвісуичну креауивнісуь уа сприѐяуь акуивізації й 
опуимізації навчального процесу, суимуляяуь пізнавальну діѐльнісуь 
сууденуів, підвищуяуь продукуивнісуь занѐуь. Такі види робіу виводѐуь 
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навчальну діѐльнісуь за межі урадиційної, уможливляяуь розвиуок 
інуелекууального і уворчого поуенціалу майбууніх фахівців. 

Досвід переконую, що порѐд із визначеними перевагами 
відчуваяуьсѐ й ісуоуні недоліки уа уруднощі ефекуивного впровадженнѐ 
змішаного навчаннѐ в мовну освіуу вищої школи: недосуаунѐ комп’яуерна 
компеуенунісуь ѐк сууденуів, уак і викладачів; розширеннѐ функціональних 
обов’ѐзків викладачів; значні заурауи часу на сувореннѐ навчальних 
мауеріалів, відео-ресурсів, уесуових завдань уа їх адапуація й посуійне 
оновленнѐ; відсуунісуь належного рівнѐ самодисципліни і навчальної 
авуономії сууденуів.  

Зауважимо, що ефекуивне функціонуваннѐ моделі змішаного 
навчаннѐ поуребую безперервної уехнічної підуримки; розвиуку 
інформаційної кульуури всіх учасників навчального процесу, забезпеченнѐ 
відповідних уехнічних можливосуей, удосконаленнѐ меуодики викладаннѐ 
мов із урахуваннѐм особливосуей елекуронного навчаннѐ, уренінгу длѐ 
викладачів із ефекуивного викорисуаннѐ наѐвних інсуруменуів плауформи 
MOODLE; збалансуваннѐ навануаженнѐ викладачів; сувореннѐ меуодичних 
рекомендацій до організації освіунього процесу за моделля змішаного 
навчаннѐ; посуійний моніуоринг акууальносуі мауеріалів. 

Дослідженнѐ ефекуивносуі функціонуваннѐ змішаної форми 
навчаннѐ під час викладаннѐ мовних курсів виѐвило зросуаннѐ рівнѐ 
навчальних досѐгнень у сууденуів із високим рівнем моуивації. Пракуика 
доводиуь спроможнісуь уаких сууденуів ґрунуовно оволодівауи мовним 
мауеріалом через деуальне, почасуи неодноразове (повуорне), зверненнѐ 
до навчальних ресурсів і довідкових інуернеу-джерел, криуично оцінявауи 
й відбирауи доцільну інформація, ефекуивно засуосовувауи набууі знаннѐ 
уа вміннѐ длѐ вирішеннѐ проблемних завдань, викорисуовувауи 
запропоновану викладачем сисуему завдань і ресурсів длѐ ефекуивного 
формуваннѐ професійної мовленнювої компеуенуносуі. 

Варуо зауважиуи, що сууденуи з низьким рівнем навчальних досѐгнень 
позиуив убачали в досуауній кількосуі репрезенуованих мауеріалів і ресурсів із 
ілясураціюя мовних ѐвищ, правил, деуалізованих прикладів, а уакож у 
можливосуі оуриманнѐ персоніфікованої консульуауивної підуримки від 
викладача з поѐсненнѐми й рекомендаціѐми.  

Наші спосуереженнѐ уа суб’юкуивне самооціняваннѐ сууденуів 
указуяуь на домінуваннѐ репродукуивного харакуеру засвоюннѐ знань і 
недосуауня сформованісуь уворчого підходу до засуосуваннѐ набууих 
умінь у різних сиууаціѐх навчальної уа професійної діѐльносуі. 

З’ѐсовано, що впровадженнѐ елекуронних засобів навчаннѐ в 
освіуній процес викликаю інуерес до пізнаннѐ навчальної інформації, 
ураховую особисуісні поуреби сууденуів, що позиуивно впливаю на 
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резульуауи навчальної діѐльносуі уа сприѐю цілісносуі, логічносуі, 
послідовносуі засвоюннѐ мауеріалу.  

У конуексуі дослідженнѐ нами визначено продукуивні прийоми 
змішаного навчаннѐ, що сприѐяуь акууалізації знань уа усвідомлення 
складних мовних ѐвищ: презенуаціѐ, іміуаціѐ, демонсураціѐ-поѐсненнѐ, 
аналогіѐ, коменууваннѐ, уренажери, он-лайн уесуи уощо. Опиууваннѐ 
сууденуів указую на необхіднісуь розширеннѐ способів викорисуаннѐ 
інуернеу-ресурсів длѐ сувореннѐ зручного, звичного й акууального 
середовища длѐ навчаннѐ. 

Викладачі почасуи засуосовуяуь одноманіуні, малоефекуивні меуоди і 
прийоми уа обмежено викорисуовуяуь широкий набір уехнічних інсуруменуів 
плауформи Moodle, проуе колеги усвідомляяуь необхіднісуь, пріориуеунісуь 
уа значущісуь сучасної уехнології змішаного навчаннѐ зі значним 
елекуронним сегменуом мовної підгоуовки. Сьогодні поурібне розробленнѐ 
новіуньої моделі предсуавленнѐ уа опануваннѐ навчальним мауеріалом, 
лінгводидакуичних сурауегій побудови процесу мовної підгоуовки сууденуів, 
де чільне місце відводиуимеуьсѐ взаюмопов’ѐзаній он-лайн діѐльносуі 
викладача і сууденуа, спрѐмованій на розв’ѐзаннѐ пракуичних завдань. 

Резульуауи дослідженнѐ ефекуивносуі змішаної форми навчаннѐ 
даяуь підсуави суверджувауи про об’юкуивну необхіднісуь удосконаленнѐ 
змісуу чинних програм із мовних дисциплін через виокремленнѐ блоків 
длѐ дисуанційного опрацяваннѐ. 

Наголосимо, що викорисуаннѐ моделі змішаного навчаннѐ в 
зарубіжних країнах не ю чимось новим, проуе, на жаль, у віучизнѐних вишах 
вона не функціоную ѐк окрема уехнологіѐ. У процесі мовної підгоуовки у 
ЗВО викладачами викорисуовуяуьсѐ лише її деѐкі елеменуи, що, на нашу 
думку, пов’ѐзано з необхіднісуя сувореннѐ нової меуодики навчаннѐ мови 
з викорисуаннѐм ІКТ, ѐка реалізуюуьсѐ в поюднанні урадиційних уа 
інноваційних меуодів, сучасних уехнічних засобів і маю високий 
індивідуально зоріюнуований поуенціал, що дозволѐю опуимально задіѐуи 
навчально-пізнавальну акуивнісуь сууденуів і підвищиуи їх зацікавленісуь 
до мовознавчих дисциплін, сувориуи умови длѐ розвиуку індивідуальносуі, 
самоосвіуніх навичок уа вмінь, збагауиуи їх меуодичним інсуруменуаріюм 
самореалізації й саморозвиуку, сувориуи опуимальні умови репрезенуації 
мовного мауеріалу, забезпечиуи індивідуальну навчально-уренувальну 
робоуу на різних еуапах навчаннѐ, викорисуовуячи уесуові он-лайн 
завданнѐ длѐ конуроля вмінь і навичок, анкеу самооціняваннѐ уощо. 

Незважаячи на певні уруднощі, модель змішаного навчаннѐ посуаю ѐк 
одна з перспекуивних, оскільки сприѐю персоналізації освіуи, інформаційній 
соціалізації сууденуів, підвищення навчальної авуономії, урізноманіунення 
форм навчаннѐ, розвиуку вмінь уа навичок самоплануваннѐ, самоорганізації 
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й самоаналізу, самосуійного здобуууѐ знань, вибору ефекуивної навчальної 
ураюкуорії, що передбачаю здаунісуь навчауисѐ впродовж жиууѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Очевидним ю 
уой факу, що основні уенденції змішаної форми навчаннѐ повнісуя відпо-
відаяуь сучасній концепції модернізації мовної підгоуовки у ЗВО. На нашу 
думку, модель змішаного навчаннѐ в мовній освіуі вищої школи урансформую 
сурукууру уа змісу мовного навчаннѐ, зміняячи урадиційні ролі викладача уа 
сууденуа; поюдную позиуивний досвід класичного навчаннѐ із можливосуѐми 
уехнологічних освіуніх інновацій, що розширяю межі самосуійної пізнавальної 
діѐльносуі сууденуів, суимуляю розвиуок умінь самоосвіуи уа навчаннѐ 
впродовж жиууѐ, уможливляячи підгоуовку конкуренуоспроможних 
фахівців, гоуових до соціальної уа професійної мобільносуі. 

Проблема впровадженнѐ змішаного навчаннѐ в мовну освіуу вищої 
школи не вичерпуюуьсѐ вищевикладеним, оскільки залишаяуьсѐ 
акууальними пиуаннѐ розробленнѐ відповідного меуодичного 
інсуруменуарія длѐ ефекуивного процесу навчаннѐ уа висвіуленнѐ складника 
дисуанційного елекуронного навчаннѐ у програмах мовних курсів. 
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РЕЗЯМЕ 
Гагина Наталиѐ, Борисенко Валентина. Концепууальные основы смешанного 

обучениѐ в ѐзыковом образовании в высшей школе. 
В статье исследуятсѐ различные аспекты смешанного обучениѐ, освещаятсѐ 

его сущностные характеристики, эффективные организационные формы, 
обосновываятсѐ преимущества и определѐятсѐ существенные недостатки и 
трудности его внедрениѐ; обобщаятсѐ результаты зарубежных научных 
исследований, а также собственный опыт и наблядениѐ за учебным процессом длѐ 
выѐвлениѐ эффективных организационных форм смешанного обучениѐ. Авторами 
охарактеризована новаѐ роль преподавателѐ, основные характеристики его 
деѐтельности при смешанном обучении, акцентировано внимание на дистанционной 
составлѐящей смешанного обучениѐ на базе системы MOODLE. 

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение, 
организационные формы смешанного обучениѐ, ѐзыковое образование, методы 
обучениѐ, образовательнаѐ траекториѐ. 

 
SUMMARY 

Gagina Nataliia, Borysenko Valentyna. Conceptual framework of blended language 
learning in higher school. 

The article deals with various aspects of blended learning, its essential characteristics, the 
most common models, potential benefits and difficulties of its implementation. The concept of 
blended learning is analysed based on contemporary research literature. Four most common 
models of blended learning (Rotation model, Flex model, Self-Blend or A La Carte model and 
Enriched Virtual model) are reviewed. The essence of blended learning is described as flexible 
combination of conventional classroom learning and various models of e-learning with the use of 
information and communication technologies that enables to foster self-directed learning and 
autonomy as well as to provide high level of educational trajectory independence. Blended 
learning makes it possible to incorporate a greater number of resources, forms of interaction, 
types of activities, new and attractive ways of presentation of educational results, methods of 
assessment and self-assessment. Flexible delivery of content and instruction allows teachers to 
implement different forms, methods and techniques of language teaching; to engage students in 
creative activities; to maintain permanent connection with all the participants; to increase the 
role of independent learning, combining coaching, mentoring and counselling; to expand 
communication connections; to enhance collaboration, productivity and attractiveness of 
learning. Apart from its clear advantages there are some substantial drawbacks and obstacles of 
blended language learning implementation: lack of student and teacher’s computer skills, 
dependence of instruction delivery on technical capabilities and stability of internet connection, a 
significant increase in time spent by teachers on selecting, designing and adopting course 

http://www.purnima-valiathan.com/wp-content/uploads/2015/09/Blended-Learning-Models-2002-ASTD.pdf
http://www.purnima-valiathan.com/wp-content/uploads/2015/09/Blended-Learning-Models-2002-ASTD.pdf
https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf
https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/978-3-19-669183-2_Muster_1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228669485_Blended_Learning_Opportunities


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

184 

materials.The effective functioning of a blended learning model presupposes changes in 
traditional target goals of a teacher. The new roles that teachers assume in blended learning 
programmes include responsibilities of a researcher and developer, an integrator and a guide. 
Blended language learning enhances independent learning and thus requires development of 
student communication skills, analytical and critical thinking skills, abilities of choosing and 
adapting their learning paths, strategies and other skills for self-directed learning. The model of 
blended learning is regarded as the most perspective one because it promotes personalization of 
education, provides socialization of students in technological learning environment, enhances 
learner autonomy, diversifies methods of teaching, and helps develop skills and abilities of self-
planning, self-organization, the ability to acquire knowledge independently. 

Key words: blended learning, e-learning, models of blended learning, language 
education, methods of teaching, educational trajectory. 
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PROBLEMS AND SOME ASPECTS OF TRAINING FOREIGN CITIZENS IN THE 
PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
In the article presents some features, aspects and problems of teaching mathematics 

to foreign students in higher education institutions of Ukraine are considered. 
It is pointed out that the international character of education at the international 

level is the main and characteristic feature of the development of the modern higher school, 
which requires from the educational system relevant changes, primarily related to the 
consideration of all world laws and requirements in this direction. 

The authors present the main issues on the structure of the organization of the 
educational process, the process of monitoring and evaluating the acquired knowledge and 
skills, adjusting curricula and programs for teaching foreign students both at the preparatory 
department and at the first courses of education institutions respectively. 

Analysis of psychological and pedagogical literature, dissertational research in this 
direction and experience gained in working with foreign students in the process of teaching 
the disciplines of the mathematical cycle at the S. Kuznets Kharkiv National Economic 
University showed the expediency of using the forms and methods given in this article. 
Considering the further entry of higher education of Ukraine into the European space, the 
problem of preparing foreign students is very urgent, multifaceted, and requires further study 
and further scientific-pedagogical research. Thus, when organizing work with foreign 
students, it is necessary to develop more carefully the training program, select training 
materials, literature, use electronic resources more actively, and take into account the 
national characteristics of the listeners. 

Key words: higher education institution, foreign students, mathematical disciplines, 
teaching methods, training, adaptation problems, educational process. 
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Introduction. One of the aspects of inclusion of the university in the 
international educational space is attraction of the foreign students to study at the 
university. Despite the political situation that has developed in Ukraine, there is an 
increase in international academic exchanges, which indicates the openness of our 
higher education, objectively contributes to improving the quality of educational 
services provided and strengthens the authority of domestic universities abroad. 
In this regard, the actual task for education institutions is organization of an 
effective process of teaching foreign students, which would ensure high quality of 
the educational services and would allow the effective implementation of modern 
professional and general professional competencies in the specialties chosen by 
students. The purpose of teaching foreign students is development of professional 
competence in Russian. The tool is formation of the information and educational 
environment for mastering the language of the specialty, methods, techniques 
and practical skills of applying information technologies. For foreign students, 
individual educational plans have been drawn up, which fully correspond to 
university training programs, but their peculiarity is to take into account the 
national specifics, the need for social adaptation, and learning of a foreign 
language in parallel with the acquisition of professional skills. At the same time, 
the main problem of the initial stage of training for foreign students is different 
level of preparation of students in the natural sciences and mathematics 
disciplines. The problem of teaching mathematics to foreign students is 
insufficiently illuminated and studied. 

The number of foreign students in a higher education institution depends 
on the numerous factors: the value of the contract, the territorial location of 
the higher academic institution, and so on. But the main and inalienable 
condition is the very quality of the educational services of the higher education 
institution, the possibility of obtaining after the university an actual and 
demanded profession, further career growth and formation of a number of 
professional competencies. 

Analysis of relevant research. A thorough analysis of research and 
publications that deal with the main problematic aspects of teaching foreign 
citizens in Russian universities showed that in most cases the methodology 
and content of courses taught for domestic and foreign students are 
significantly different. 

General issues of teaching foreign students in higher education institutions 
were examined in the works of T. Dementieva, N. Bulhakova, T. Kapesina, N. 
Semennikova, V. Chuhaieva, A. Madiarov, H. Shmarova, H. Kutuzova, N. Huzarova 
and others. So, according to T. Blinova, A. Novikova and N. Rudnova, it is the lack 
of a habit of working independently, to study, which is observed among the 
majority of foreign students, considerably complicates the educational process [2]. 
A. I. Hrebennikova, N. Semennikova, T. Medvedkina in their works draw attention 
to the difficulties in adapting foreign students to the sociocultural conditions of 
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life, which are practically new for them [9]. All this, indeed, is very relevant in a 
situation where the main contingent of foreign students is represented by 
immigrants from non-European countries. 

Low level of motivation of foreign students to study is noted by 
O. Hanych and V. Chuhaieva. In their view, the main reason for this 
phenomenon is low level of language training [3]. N. Huzarova also believes 
that in recent years the level of training of students at the preparatory 
departments has dropped substantially, which, in turn, is the reason for the 
sharp lag in the studies of such students in the first courses. 

The results of the basic statistical data show that about 150 different 
countries annually send their students to Ukraine. Only in 36 Kharkov 
universities, 19.6 thousand foreign students are studying. Basically, these are 
citizens from Azerbaidzhan, Turkmenistan, Morocco, India, Nigeria, Uzbekistan, 
Jordan and Iraq. Of course, compared with the world leaders in providing 
educational services (Germany, Great Britain, USA, Australia, etc.), where the 
share of the total income obtained from the training of foreign students is 
about 25–26 % of income, Ukraine clearly loses out. In our country, this figure 
barely reaches 5 %. However, Ukrainian education has an indisputable 
advantage: at a relatively low cost of education and residence (compared to 
other countries), a sufficiently high level of training in various specialties 
(especially medical and natural-technical professions) is offered. 

Aim of the study is to analyze the peculiarities of organization of training 
of the foreign students of the preparatory department and students of junior 
courses on the example of S. Kuznets Kharkov National Economic University 
and identify the main problems in teaching subjects of the mathematical cycle 
among foreign students in higher education institutions and find the best ways 
to resolve them. 

Research Methods: scientific analysis of philosophical, psychological-
pedagogical and methodological literature, pedagogical observations, analysis 
of the pedagogical experience of teachers of higher education institutions for 
work with foreign students. 

Results. The process of adaptation of a foreign student in a Ukrainian 
university cannot proceed in isolation from an external socio-cultural 
environment. The process of adaptation of foreign citizens coming to Ukraine to 
receive education is influenced by climatic, personal-psychological, social and 
domestic factors. The student’s ability to adapt to the pedagogical system of the 
institution directly depends on the ability of the pedagogical system itself to take 
flexibly into account the interests and needs of foreign students who come to 
study at the university. Adaptation of a foreign student to a new socio-cultural 
environment is facilitated by two groups of factors: dependent on the student and 
dependent on the teacher. On the part of the student, important are: sufficient 
level of basic training, the level of knowledge of the Russian language, individual 
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ability to learn, the peculiarities of the national mentality. The teacher, in turn, 
should be competent in the subject, have a good command of the language of 
communication and have certain personal qualities. So the knowledge and ability 
to take into account the personal characteristics of students in practice contribute 
to reducing the timing of successful adaptation of foreign students. And this, in 
turn, has a direct impact on the effectiveness of the learning process. Taking into 
account that it is the first years of education that are the years of adaptation of a 
foreign student to new conditions, it can be asserted that the subjects of the 
fundamental cycle that are studied by students at the first courses and are the 
basis of the professional formation of a specialist require increased attention. Of 
course, we agree with the idea that the language problems that arise while 
studying subjects of the mathematical cycle are much less than the problems that 
arise in the study of the cycle of humanitarian subjects, but we cannot also 
assume that, in this case, the problem is simpler. The main problem of the initial 
stage of training of foreign students is different level of the preparation of 
students in the natural sciences and mathematics disciplines. This is due to the 
differences in national programs and textbooks on mathematics in different 
countries and different educational institutions. 

An important role in the solution of this issue is given to the work of the 
preparatory department. This idea is reflected in the works of L. Belskaia and 
V. Kuzminov, who also draw attention to the need to enhance the role of the 
preparatory department [1, 6]. Indeed, the use of the preparatory department 
is the best way out in this situation, but the realities of life are different. Most 
foreign students want to study at a university without prior training, thus 
saving time and money. In conditions of the modern struggle for each student, 
those universities that “offer everything at once” win. 

Thus, the problem of teaching mathematics to foreign students and the 
disciplines of the mathematical cycle can be considered in two aspects. 
Namely, training of an international student at the preparatory department 
and already directly in the process of studying at the university. With regard to 
mathematics, it can be said that the main result of teaching mathematics 
should not be a system of knowledge and skills in itself, but a set of 
mathematical competencies, and a student with mathematical competencies 
can correctly apply mathematics to solve problems arising in everyday life. 

Of course, the system of preparing foreign students in mathematics is 
based on the methodology of teaching mathematics to Ukrainian applicants 
and schoolchildren. However, the available methodological and didactic 
material is not intended for training of foreign students and requires special 
processing and adaptation. 

Based on the experience of working with foreign students, mathematics 
teachers of S. Kuznets Kharkiv National Economic University is actively working on 
the creation of a teaching and methodological complex: written training 
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programs, teaching aids, methodological recommendations for practical classes, 
developed exercises for students’ independent work. A set of test tasks was 
developed to assess the mathematical preparation of foreign students entering 
the preparatory department, which allows them to evaluate their knowledge of 
mathematics regardless of their knowledge of Russian. The orientation of the 
limited vocabulary of foreign students studying mathematics in Russian causes the 
need for careful selection of the formats of presentation, terms, variants of 
formulations of definitions, theorems, properties in the process of preparing 
teaching materials for this contingent of students. At the same time, one has to 
find a compromise between the desire to unify and simplify the lexical forms of 
presentation of materials relating to different sections of the course and the 
desire to ensure their logical completeness. Tasks for an independent decision on 
each topic play an important role in mastering the theoretical material. The 
student can perform them in the process of preparing for the lesson, directly in 
the class itself, under the guidance of the teacher or as a homework assignment to 
consolidate the teaching material. While working with foreign students, it was 
revealed that the combination of various forms of training, the implementation of 
flexible forms of using electronic resources in the teaching process, contribute to a 
more complete mastering of professional skills in Russian, which is realized in 
optimizing the selection of educational material, improving the methods of 
information delivery, the effectiveness of analyzing the degree of assimilation of 
the studied material. 

It is practically impossible to present a regular lecture in its entirety for 
foreign students. Problems also arise during seminars and laboratory sessions. 
One of the ways to solve this problem can be a significant simplification of the 
material. But, it is not always possible and not always expedient. So, for 
example, if foreigners are included in a regular group or are in the general flow 
among domestic students, then this is simply impossible. If it is a separate 
stream of foreign students, then there can be a “permanent lag syndrome” and 
the level of training will be different. Taking into account the fact that in most 
cases foreign students return home after 5 years of schooling, and the level of 
the university preparation may simply be “understated”, which in the future 
will lead to the outflow of foreign students or can cause serious problems with 
the nostrification of diplomas. 

Unfortunately, it is not always possible to single out a separate group of 
foreign students. There are specialties in which recruitment is carried out in the 
amount of 20–30 people and no more. Another, no less important factor, as 
mentioned above, is the level of mathematical preparation. On this basis, the 
composition of students in the group can also be completely different. So, 
students from Vietnam and China have a much higher level of training than 
students from other countries that have a low level of mathematical training 
but do not experience difficulties in communication. Almost all these 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

189 

shortcomings can be, if not completely eliminated, and then significantly 
reduced by training students in the preparatory department. 

At the preparatory department at S. Kuznets Kharkiv national economic 
university, if possible, take into account all these features. Students study in 
small groups, where the main task of the teacher is not only to teach them 
mathematics, to restore or correct the existing amount of knowledge, but also 
to teach the complexities of mathematical terminology, the features of writing 
words and names. 

The mathematical text intended for foreign students has its own design 
features. So the volume of the text should be relatively small; texts should have 
a fairly transparent structure; language design of the text should help to isolate 
the key information on the topic. 

It was noted that it is the descriptive process that causes the greatest 
difficulty in solving problems. This, for example, is the use of such introductory 
words as “let, suppose, follows, ...”. In addition, some words and whole 
expressions due to linguistic features can be perceived absolutely differently. 
The expression “the number is divided” can be perceived as “the child shares 
candy”. There are significant differences in mathematical terminology. So, the 
“tangent” of function tgx often is written in foreign literature as xtan , a 
natural logarithm lnx as logx. There are also some peculiarities in the recording 
of roots, fractions, degrees, which are found out together with the teacher at 
the first lessons. The emergence of such situations, on the one hand, places 
high demands on training of the teacher, but, on the other hand, knowledge of 
the various variants of names promotes development of the skills of a foreign 
student to freely navigate in the reference literature, acquire new technical 
knowledge using modern educational and information technologies. Teachers 
of mathematical disciplines are assisted to some extent by the symbolic 
language, which in its general basis is the international language and partly 
assumes the functions of the mediating language. 

For example, one of the tasks on the topic: “Arithmetic operations on 
numbers” is as follows: 

45+24=69 – this is the addition. 
45 – is the term, 24 – is the term, 69 – is the sum. 
56-23=33 – this is the difference. 
56 – is a minuend, 23 – is a subtrahend, 33 – is the difference. 
25x6=150 – this is multiplication. 
25 – is a multiplier, 6 – is a multiplier, 150 – is a product. 
98:14=7 – this is division. 
98 – is a numerator, 14 – is a denominator, 7 – is a quotient . 
Thus, when studying each topic, emphasis is placed on mathematical 

vocabulary, the correctness of reading numbers, letter expressions. Home 
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assignments are specified in the form of tests, tables, and ordinary tasks. Students 
need not only to solve the problem, but also correctly sign, name and designate. 

For example, the topic “Decimals” also contains theoretical material. 
Let’s give an example: 

How to read decimals? 
0.3 – zero point three tenths; 
0.06 – zero point six hundredths; 
2.035 – two point thirty-five thousandths. 
An important component of working with foreign students is the 

systematic repetition of the material that has been passed, which is provided 
by a system of individual tasks for homework. Before beginning the study of 
the section, each student receives an individual assignment containing tasks of 
different levels of complexity (both reproductive and creative). In the process 
of working on such assignments, students’ personal interest in the results of 
work is manifested; individual consultations of the teacher allow answering all 
the questions of interest, overcome misconceptions that may have arisen in 
the course of group classroom studies, independent work on the assignment. 

The drawbacks of training students at the preparatory department 
should be attributed to the fact that the classes are conducted in a short time 
and for the qualitative mastery of the material there is just not enough time. 
Although in general the mathematics course at the preparatory department of 
S. Kuznets Kharkiv national economic university is designed for 252 hours, 
students study mathematical terminology in Russian, systematize knowledge 
acquired in their homeland, eliminate gaps, acquire skills of listening to the 
material, writing notes, and independent work with literature. 

The next stage is training of the foreign students at the first courses of 
higher education institutions. Here, the learning process can be divided into 
two parts: the learning process itself, as the process of gaining knowledge, and 
the process of monitoring the received knowledge. 

If the learning process is aimed at a direct process of gaining knowledge, 
then the purpose of monitoring is to identify “weak” places, gaps with a view to 
their further elimination. As for the learning process, it should be noted that the 
teachers of the Department of Higher Mathematics and Economic and 
Mathematical Methods of S. Kuznets Kharkiv national economic university wrote 
and published a sufficient number of methodological recommendations and 
teaching aids for foreign students in all disciplines that are taught at the 
department. All the teaching materials, written in an accessible language, do not 
contain cumbersome proofs, and complex mathematical formulations, the 
language of writing is Russian. One of the best ways to improve the quality of 
training for foreign students in mathematical disciplines is the extensive use of 
electronic teaching aids. Some aspects of teaching of the disciplines of the 
mathematical cycle have been examined in numerous research papers and 
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articles. Thus, the problems of teaching mathematics in economic studies were 
dealt with by A. Petrova, E. Loktionov [7, 10], N. Demidova, V. Kuzminov [4, 6]. 
Questions of the formation of mathematical concepts with visualization elements 
were dealt with by N. Vlasova, I. Livanov, O. Khachaturov, N. Zverev, V. Levin and 
others. These groups of researchers believe that it is precisely giving the 
mathematical courses more visibility through the use of electronic capabilities, 
which is one of the directions for solving the problem. Similar views are present in 
the works of T. Kuznetsova, who studies some issues of preparing foreign 
students, believes that the solution to this problem lies in the use of a single 
“verbal” basis, and most of the lecture classes should be reduced to formulas, 
graphs, equations, that can be unified and not depend on the country [5]. Lectures 
for foreigners are accompanied by slides, visual models. In the process of self-
preparation students widely use electronic textbooks and teaching materials 
developed by teachers of our university and placed in the system of distance 
learning in the Moodle system. 

Special attention in the learning process deserves a site of personal training 
systems, where each teacher places educational material, methodological 
recommendations and manuals, gives recommendations on the use of additional 
literature for a more thorough study of a single topic or course as a whole. It 
should be noted that it is the use of the site of personal work systems that, above 
all, is the realization of such an important direction of learning as an independent 
work of students. The material presented on the site is diverse in its structure and 
content. On the site there are lectures, presentations of lectures, methodological 
materials for practical and laboratory sessions, tasks for independent work with 
numerous examples of solving problems. One of the main advantages of using the 
site of personal training systems is the lack of time binding. Everyone can choose 
for themselves a convenient schedule of work, the necessary amount of time, can 
simultaneously take advantage of the recommended literature on the site, and 
any other additional literature. These materials are available in electronic form 
through the local network of S. Kuznets KhNEU and the Internet resource 
http://pns.ingek.com/. 

One of the ways to solve the problem of mathematical preparation of 
foreign students is to see modern scientists using a set of individual tasks [8]. 
However, the question arises of where to take the time and the teacher and 
student for such individual control and assistance to the student by the 
teacher. In this regard, the use of the site of personal training systems gives 
very good results. As a rule, the semester course is divided into two modules, 
each module contains a modular final evaluation, which consists of the current 
and final control. The teacher, at the beginning of the semester, gives two 
individual assignments, or one at the beginning of each module. The student 
performs an individual task for a certain time. Key points are always considered 
by the teacher in the classroom. A sample solution, task variants are on the site 
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of personal training systems. Another important direction of work with foreign 
students is the use of various forms and methods of control. 

Throughout the educational process, we can distinguish three main 
forms of control: current, periodic, and final with the corresponding scales of 
assessment. The existence of such a variety of methods of control is sufficiently 
justified, both on the part of the student and on the part of the teacher, and is 
achieved through the introduction of various methods of interaction between 
the teacher and the student. 

Current control is carried out every lesson, and the student’s knowledge is 
evaluated directly on the pair. The current control includes the direct work at the 
lesson, as well as small control works, within 20–30 minutes, short surveys on the 
theoretical material, the fulfillment of the calculation tasks in the appropriate 
software environments in the laboratory sessions. After checking such mini-works, 
the teacher and students make a review of typical mistakes, difficulties. In 
addition, taking into account the peculiarities of working with foreign students, 
the specifics of the subject, students are allowed to use abstracts in the process of 
performing such monitoring work, ask questions to the teacher, and turn to fellow 
students. The received estimate for this small work is added to the evaluation 
received for activity at the lesson. Individual tasks also relate to methods of 
monitoring. Of course, these tasks can not have a large estimated weight. They 
can not be many, since the teacher can not control the independence of the work. 
But in this method of working with foreign students in math classes there is a 
positive moment. So, if a student performs individual and homework, even with 
the help of outside assistance, at lessons, tries to perform the current training 
load, then he is provided with a positive evaluation of the subject. 

The next stage of control is periodic monitoring. It is usually held at the 
end of each big topic, or a few small ones. Usually, for foreign students this 
type of control is carried out once per module or twice a semester. At the 
discretion of the teacher is assessing the practical skills: the ability to solve 
problems, perform laboratory work, may not be performed additionally if the 
student agrees with the final total assessment of the current monitoring. If the 
student wants to raise the ball, then the teacher issues a task that includes all 
the material of the topic, and it must be done during the lesson itself. In 
addition, periodic monitoring involves evaluating the theoretical knowledge of 
students. The material for theoretical control contains questions, the answers 
to which are not shown by how much the student memorized the theory, but 
how he can apply this or that knowledge in practice. Thus, language difficulties 
are eliminated in writing the main theorems and definitions, and the teacher 
can really assess the level of theoretical knowledge of students. 

The final control includes credits and examinations. In this case, the 
evaluation of the material takes place either throughout the entire training course 
or in a small part of it. This is the most important and difficult stage in assessing 
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students. In this case, the tasks themselves and the atmosphere of their 
implementation are close to the situation of real professional life. The teacher 
selects tasks so that they have some economic sense, and not just contain a set of 
some mathematical operations. Tasks maximally cover all subjects of discipline 
and are differentiated in complexity level. The student’s task in this case is to 
choose independently those forms and methods of solution that are directly 
suitable for the solution of a task. It should also be noted that in this case, the 
complexity and scope of assignments for foreign students do not differ from 
assignments for domestic students. The final grade for the entire training course 
consists of three evaluations: current, periodic and final control. 

Conclusions. Analysis of psychological and pedagogical literature, thesis 
research in this direction and experience gained in working with foreign 
students in the process of teaching the disciplines of the mathematical cycle at 
S. Kuznets Kharkiv national economic university showed the expediency of 
using the forms and methods given in this article. Considering further entry of 
higher education of Ukraine into the European space, the problem of preparing 
foreign students is very urgent, multifaceted, and requires further study and 
further scientific and pedagogical research. Thus, when organizing work with 
foreign students, it is necessary to develop more carefully the training program, 
select training materials, literature, use electronic resources more actively, and 
take into account the national characteristics of the listeners. 
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АНОТАЦІа 
Железнѐкова Еліна, Сілічова Тетѐна. Проблеми уа деѐкі аспекуи підгоуовки 

іноземних громадѐн у процесі викладаннѐ мауемауики у вищих навчальних закладах. 
У статті розглѐнуті деѐкі особливості, аспекти і проблеми навчаннѐ 

іноземних студентів математиці у вищих навчальних закладах України. Зазначено, 
що саме інтернаціональність освіти на міжнародному рівні ю основноя й 
характерноя рисоя розвитку сучасної вищої школи, що і вимагаю від освітньої 
системи відповідних перетворень, перш за все, пов’ѐзаних із урахуваннѐм усіх 
світових закономірностей та вимог у цьому напрѐмі. 

Авторами окреслено коло основних питань щодо структурі організації 
навчального процесу, процесу контроля й оцінки набутих знань, умінь та навичок, 
коригуваннѐ навчальних планів і програм з навчаннѐ іноземних студентів ѐк на 
підготовчому відділенні, так і на перших курсах навчальних закладів відповідно. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, іноземні студенти, математичні 
дисципліни, методика викладаннѐ, навчаннѐ, проблеми адаптації, навчальний процес. 

 
РЕЗЯМЕ 

Железнѐкова Эллина, Силичева Татьѐна. Проблемы и некоуорые аспекуы 
подгоуовки иносуранных граждан в процессе преподаваниѐ мауемауики в высших 
учебных заведениѐх. 

В статье рассмотрены некоторые особенности, аспекты и проблемы 
обучениѐ иностранных студентов математике в высших учебных заведениѐх 
Украины. Отмечено, что именно интернациональность образованиѐ на 
международном уровне ѐвлѐетсѐ основной и характерной чертой развитиѐ 
современной высшей школы, что и требует от образовательной системы 
соответственных преобразований, прежде всего, свѐзанных с учетом всех мировых 
закономерностей и требований в этом направлении.  

Авторами очерчен круг основных вопросов по структуре организации 
учебного процесса, процесса контролѐ и оценки приобретенных знаний, умений и 
навыков, корректировки учебных планов и программ по обучения иностранных 
студентов, как на подготовительном отделении, так и на первых курсах учебных 
заведений соответственно.  

Ключевые слова: высшее учебное заведение, иностранные студенты, 
математические дисциплины, методика преподаваниѐ, обучение, проблемы 
адаптации, учебный процесс. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННа У СТУДЕНТІВ ЗНАНЬ  
ПРО СТАН СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

 

ХХ століттѐ стало переломним у розвиткові системи освіти. Змінилисѐ підходи 
до цілей і завдань, ѐкі вона вирішую. З’ѐвиласѐ потреба у відображенні досѐгнень сучасної 
науки в освіті. Широкі можливості длѐ реалізації цього завданнѐ маю фізика ѐк навчальна 
дисципліна у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Робота присвѐчена висвітлення 
методичних аспектів формуваннѐ у студентів знань про  розвиток сучасної фізики та 
нанотехнологій під час навчаннѐ фізики у ВНЗ. Показано, що потенціал фізики, крім 
знаннѐ фаху, може забезпечити формуваннѐ сучасного наукового світоглѐду й 
поліпшити цільову підготовку кадрів длѐ актуальних напрѐмів виробництва. 

Ключові слова: система освіти, сучасна наука, фізика, нанотехнології, 
методичні аспекти, формуваннѐ,  студенти, методика навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. З почауку ХХ суоліууѐ й до сьогодні відбулисѐ 
глибокі, ѐкісні зміни в багауьох галузѐх науки і уехніки. Науково-уехнічний 
прогрес, основоя ѐкого ю відкриууѐ з фундаменуальної фізики, докорінно 
змінив жиууѐ суспільсува. У вжиуку з’ѐвилисѐ нові слова: нанонаука, 
наноуехнологіѐ, наносурукуурні мауеріали уа об’юкуи. Ними позначаяуь 
першочергові напрѐми науково-уехнічної револяції, ѐкі охопляяуь цілі 
розділи сучасної науки: нові мауеріали, напівпровідники, присурої 
зберіганнѐ інформації, біоуехнології, полімери, хімія, опуику уощо *3+ 
Наноуехнології визнані найвищими національними пріориуеуами у 
провідних країнах свіуу, де зауверджені спеціальні програми з підгоуовки 
кадрів, виділені значні кошуи на їх реалізація. 

ХХ суоліууѐ суало переломним і в розвиукові сисуеми освіуи. 
Змінилисѐ підходи до цілей і завдань, ѐкі вона вирішую. Так, з’ѐвиласѐ 
поуреба у відображенні досѐгнень сучасної науки в освіуі. 
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Широкі можливосуі длѐ реалізації цього завданнѐ маю саме фізика ѐк 
навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Фізика ѐк наука 
про ѐвища природи суановиуь фундамену усього сучасного 
природознавсува. Їй належиуь винѐукове місце в загальній сисуемі знань, 
накопичених лядсувом. Фізика у ВНЗ ґрунуовно  вивчаюуьсѐ не уільки 
майбууніми фізиками уа вчиуелѐми фізики, але і входиуь до складу 
програм підгоуовки інженерів, аграріїв, медиків уа ін. Длѐ одних вона ю 
професіюя, длѐ інших базоя длѐ вивченнѐ фахових дисциплін або ж граю 
лише свіуоглѐдну роль. Незважаячи на це, її змісу повинен відображауи 
сучасний суан розвиуку й досѐгнень науки. 

Аналіз уенденцій розвиуку української вищої, зокрема педагогічної, 
освіуи в конуексуі розглѐду досліджуваної проблеми дозволив виѐвиуи деѐкі 
проуиріччѐ:  

 між необхіднісуя забезпеченнѐ в навчальному процесі власуивої 
фізиці юдносуі фундаменуальної і прикладної складових змісуу уа 
домінувальноя в навчанні фізики академічнісуя, відсуунісуя належного 
взаюмозв’ѐзку придбаних знань із акууальним їх пракуичним засуосуваннѐм; 

 між необхіднісуя поглибленнѐ фундаменуальної підгоуовки 
сууденуів щодо пиуань, пов’ѐзаних із акууальним суаном розвиуку 
нанонауки уа наноуехнологій і значним відсуаваннѐм освіуніх програм длѐ 
вишів від сучасного суану розвиуку фізики ѐк науки;  

 між поуребоя суспільсува в розвиукові наноуехнологічної 
компоненуи сисуеми освіуи на всіх рівнѐх уа низьким рівнем розробленосуі 
меуодики викладаннѐ нанонауки у вищій уа загальноосвіуній школі, 
відсуунісуя науково-меуодичних джерел длѐ популѐризації знань про 
сучасний суан розвиуку наноуехнологій уа власуивосуі нанооб’юкуів. 

Оуже, ю необхіднісуь комплексного виправленнѐ сиууації, що склаласѐ. 
Починауи уреба з оновленнѐ змісуу курсів із фізики уа вкляченнѐ пиуань, що 
відображаяуь її прикладні аспекуи, зокрема, пиуань наноуехнологій. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема вивченнѐ основ 
наноуехнологій осуаннім часом ю широко обговоряваноя на суорінках 
педагогічних уа меуодичних часописів уакими науковцѐми, ѐк 
Т. Я. Ашихміна, С. П. Величко, Д. Н. Данилов, В. С. Іваній, Т. А. Комкина, 
К. В. Корсак, І. О. Мороз, О. М. Пусуовий, Ю. В. Семенов, О. А. Смалько, 
О. А. Ткачова уа ін. Аспекуам розробки відповідних міждисциплінарних 
курсів присвѐчені робоуи віучизнѐних (Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський, 
В. І. Кизенко, В. В. Лапінський, Ю. С. Мельник уа ін.) уа зарубіжних 
(К. Ю. Богданов, А. Г. Каспржак, Н. А. Гужавіна, Д. С. Єрмакова, 
Г. Д. Пеурова, A. Laherto  уа ін.) учених. Разом із уим, у уеорії уа меуодиці 
викладаннѐ фізики пракуично відсууні дослідженнѐ, у ѐких висвіулявалисѐ 
б меуодичні аспекуи формуваннѐ у сууденуів знань про сучасну фізику й  
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наноуехнології в курсі загальної фізики. Лише в окремих публікаціѐх 
фрагменуарно розглѐдаяуьсѐ деѐкі загальні пиуаннѐ, присвѐчені цій уемі. 

Метоя статті ю  репрезенууваннѐ деѐких резульуауів дослідженнѐ 
меуодики викладаннѐ пиуань, пов’ѐзаних із розвиуком сучасної фізики уа 
наноуехнологій у різних розділах курсу фізики вищих навчальних закладів. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ вирішеннѐ  посуавлених задач у науковій 
суаууі переважно було викорисуано уеореуичні меуоди: аналіз віучизнѐних і 
зарубіжних наукових джерел, сисуемауизаціѐ й узагальненнѐ мауеріалів 
уеореуичних досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Одним із клячових пиуань меуодики 
навчаннѐ ю відбір змісуу курсу фізики. Очевидно, що він буде різним длѐ 
сууденуів різних фахів. Так, длѐ інженерних спеціальносуей, ѐкі будууь 
вивчауи вузьке коло пиуань у наногалузі, фізика дасуь базові знаннѐ, ѐкі 
будууь необхідними в майбууній професії; длѐ сууденуів-аграріїв важливішоя 
ю професійна спрѐмованісуь із ухилом на прикладний аспеку оуриманих 
знань. Майбууній учиуель фізики повинен добре оріюнуувауисѐ в сучасних 
досѐгненнѐх фізики, зокрема, у галузі наноуехнологій, уа в можливосуѐх їх 
засуосуваннѐ. Знаннѐ основних понѐуь наноуехнологій у подальшому 
дозволиуь учиуеля зрозуміуи основні зв’ѐзки й закономірносуі, що 
відбуваяуьсѐ в наносвіуі, і в досуупній формі ознайомиуи з ними учнів. 

Інформація про досѐгненнѐ сучасної науки сууденуи оуримуяуь 
різними шлѐхами. Насамперед, джерелами уакої інформації ю мауеріали, 
ѐкі викладені в мережі Інуернеу уа подані в періодичних виданнѐх. Але 
основним джерелом все ж ю курс фізики у ВНЗ. Відбір мауеріалу з 
досѐгнень сучасної фізики уа наноуехнологій повинен визначауисѐ 
професійноя спрѐмованісуя. Виокремлені пиуаннѐ уреба вклячауи в певні 
розділи фізики уа спеціальні курси. 

На першій, по сууі всуупній, лекції, присвѐченій почауку вивченнѐ курсу 
загальної фізики, при поѐсненні значущосуі законів «механіки», можна 
показауи, ѐк найпросуіші закони класичної механіки, що засуосовуяуьсѐ до 
окремих об’юкуів макросвіуу, що оуочую нас, важливі і длѐ мікросвіуу, ѐкий 
зміняю функціональне призначеннѐ багауьох предмеуів, ѐкі 
викорисуовуяуьсѐ ѐк у повсѐкденному жиууі, уак і у виробничих цілѐх. 

У насуупних лекціѐх, наприклад, при вивченні енергії, слід розповісуи 
про наномоуор – молекулѐрний присурій, що здауний переуворявауи 
енергія в рух [16]. При цьому увага сууденуів фіксуюуьсѐ не уільки на 
новому присурої мікросвіуу, а й на одиницѐх виміру сил молекулѐрних 
моуорів білків, виміряваних у піконьяуонах. Приклад білкових двигунів, 
ѐкі переміщуяуь «вануаж», у виглѐді різних молекул по каналах 
мікроурубок всередині кліуин, дозволѐю акценуувауи увагу на уому, що 
знаннѐ про механізми пересуваннѐ вивчаяуьсѐ в межах різних уехнічних 
дисциплін і набуваяуь нового суупенѐ акууальносуі у зв’ѐзку з 
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упровадженнѐм нових уехнологій. Не менший інуерес викликаю інформаціѐ 
про молекулѐрні пропелери – нанорозмірні молекули, що маяуь форму 
гвинуа, ѐкі здауні робиуи оберуальні рухи через своя особливу просуорову 
форму, ѐка ю аналогічноя формі макроскопічного гвинуа *13+. 

При вивченні основних положень молекулѐрної фізики можливосуі 
викорисуаннѐ прикладів, пов’ѐзаних із досѐгненнѐми сучасної фізики 
ісуоуно збільшуюуьсѐ. 

Під час обґрунууваннѐ основних положень молекулѐрно-кінеуичної 
уеорії слід указауи на уе, що сучасна дослідницька база даю можливісуь не 
уільки бачиуи ауоми, а й маніпулявауи ними.  

Слід підкреслиуи, що поюднаннѐ однакових ауомів у різні форми 
призводиуь до поѐви нових мауеріалів. Туу можна привесуи приклад із 
карбоном. До недавнього часу було відомо, що вуглець ууворяю ури 
алоуропні форми: алмаз, графіу і карбін. На сьогодні відома вже чеуверуа 
алоуропна форма вуглеця, уак званий фулерен. Це відкриууѐ (1985 р.) 
дозволило розшириуи коло нових синуезованих мауеріалів із надзвичайними 
фізико-хімічними власуивосуѐми. У кінці 80-х – почауку 90-х років, післѐ уого, 
ѐк була розроблена меуодика оуриманнѐ фулеренів у макроскопічних 
кількосуѐх, було виѐвлено множину інших, ѐк більших за легші, уак і важчих 
фулеренів: починаячи від C20 і до C70, C82, C96, і вище *6, 17+. Фулерени 
всередині порожні. Така порожнина може вмісуиуи будь-ѐкий суоронній 
ауом. Коли в молекулу фулерену вводѐуьсѐ ауоми меуалу, уо уакі комплекси 
називаяуь меуалофулеренами. Вони ю перспекуивними длѐ засуосуваннѐ в 
наноуехнології й нанохімії.  

При розглѐді поверхневого науѐгу, капілѐрних ѐвищ, змочуваннѐ 
уощо особливу увагу уреба звернууи на уе, що всѐ сукупнісуь цих ѐвищ 
обумовлена специфікоя поверхневих взаюмодій. Збільшеннѐ вкладу 
поверхневої енергії приводиуь до зміни власуивосуей. Відбуваюуьсѐ це 
уому, що при зменшенні розміру часуинок часука ауомів, розуашованих на 
поверхні, збільшуюуьсѐ. А, оуже, власуивосуі «поверхневих» ауомів 
відрізнѐяуьсѐ від власуивосуей ауомів в об’юмі. 

Оскільки в нанооб’юкуів кількісуь поверхневих ауомів різко 
збільшуюуьсѐ, уо їх внесок у власуивосуі уаких об’юкуів суаю визначальним і 
зросуаю з подальшим зменшеннѐм розмірів. Саме це і ю одніюя з причин 
проѐву нових власуивосуей на нанорівні. 

Оглѐд деѐких нових розділів, наприклад, нанофляїдики, можна 
запропонувауи в ѐкосуі уем реферауів длѐ самосуійної робоуи з 
ліуераууроя в межах пракуичних занѐуь і семінарів. 

При вивченні розділів «Електрика» і «Магнетизм» курсу загальної 
фізики відкриваяуьсѐ широкі можливосуі длѐ ілясурації специфічних 
елекуричних уа магніуних власуивосуей наномауеріалів, а уакож їх 
засуосуваннѐ длѐ сувореннѐ нових приладів уа присуроїв.  
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При вивченні провідносуі діелекуриків, напівпровідників і 
провідників у межах курсу загальної фізики формуяуьсѐ почаукові знаннѐ 
про моделі й закони мікросвіуу. Викорисуаннѐ фізичних моделей, що 
суановлѐуь основу зонної уеорії провідносуі, дозволѐю показауи сууденуам, 
ѐким чином можна з юдиних позицій поѐсниуи класифікація мауеріалів на 
підсуаві відмінносуі їх здауносуі до пропусканнѐ елекуричного суруму. 

Розділ «Фізична елекуроніка» ю синуезом ідей вакуумної уа 
увердоуільної елекуроніки й займаюуьсѐ розробкоя фізичних і 
уехнологічних основ сувореннѐ інуегральних елекуронних схем із 
харакуерними уопологічними розмірами елеменуів менших за 100 нм. 
Вона базуюуьсѐ на викорисуанні квануових ефекуів, що проѐвлѐяуьсѐ в 
наносурукуурах. Саме в галузі наноелекуроніки слід чекауи найбільш 
револяційні досѐгненнѐ.  

Зменшеннѐ розмірів присуроїв суало природним процесом сучасної 
елекуроніки. При цьому економічні виурауи зросуаяуь, їх зниженнѐ – це, по 
сууі, завданнѐ, ѐке здауні вирішиуи наноуехнології в межах розвиуку 
елекуроніки. У межах даної уеми прекрасним прикладом, що демонсурую 
можливосуі наномауеріалів, ю широка обласуь засуосуваннѐ графена – 
моношару ауомів вуглеця. Графен був оуриманий у 2004 році і ще мало 
вивчений. За «передові досліди з двовимірним мауеріалом – графеном» 
А. К. Гейму і К. С. Новосьолову була присуджена Нобелівська преміѐ з 
фізики за 2010 рік. Якщо буде вирішено пиуаннѐ формуваннѐ «забороненої 
зони» графена, уо він заміниуь кремній в інуегральних мікросхемах. Графен 
можна уакож викорисуовувауи длѐ вигоуовленнѐ елекуродів в іонісуорах 
(суперконденсауорах) длѐ викорисуаннѐ їх у ѐкосуі джерел суруму, що 
здауні перезарѐджауисѐ [14]. Дослідні зразки іонісуорів на графені маяуь 
пиуому енергоюмнісуь 32 Ву∙год/кг, порівнѐнну зі свинцево-кислоуними 
акумулѐуорами (30–40 Ву∙год/кг). У пресі з’ѐвилисѐ відомосуі про 
сувореннѐ нового уипу свіулодіодів на основі графену, при цьому 
відзначаласѐ низька ціна їх ууилізації. 

Приклад із графеном, що харакуеризуюуьсѐ моношаром, можна 
доповниуи іншим прикладом, ѐкий ю не менш ефекуним. Це принц-
уехнології, або процес формуваннѐ уривимірних мікро- уа наносурукуур, 
заснований на відділенні напружених напівпровідникових плівок від 
підкладки з насуупним згоруаннѐм їх у просуоровий об’юку [15]. Технологіѐ 
названа на чесуь ученого з Інсуиуууу фізики напівпровідників СО РАН 
В. Я. Принца, ѐкий запропонував цей меуод ще в 1995 році. 

При вивченні елекуромагніуних коливань, що суворяяуьсѐ в 
елекуричних ланцягах, ѐк приклад, можна розглѐнууи альуернауивні 
способи оуриманнѐ сигналів. Туу доречно розповісуи про ануену-осцилѐуор 
розмірами близько 1 мкм, суворену в 2005 році в лаборауорії Босуонського 
універсиуеуу. Це присурій налічую 5000 мільйонів ауомів і він здауний 
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осцилявауи з часуоуоя 1,49 ГГц, що дозволѐю передавауи з її допомогоя 
величезні обсѐги інформації. 

У межах ціюї уеми, ѐк правило, розглѐдаюуьсѐ уакож ѐвище 
резонансу. Оуже, порѐд із прикладами відкриууѐ елекуронного 
парамагніуного резонансу й розповіді про резонансну спекуроскопія, 
доречно повідомиуи і про плазмони. Плазмони – це колекуивні коливаннѐ 
вільних елекуронів у меуалі. На почауку 2000 року було дано пошуовх до 
розвиуку нової галузі наноплазмоніки, заснованої на уехнології 
вигоуовленнѐ часуинок нанорозмірів [7]. У резульуауі виѐвилосѐ можливим 
передавауи елекуромагніуне випроміняваннѐ уздовж ланцяжка 
меуалевих наночасуинок за допомогоя збудженнѐ плазмонних коливань. 

Подальший розвиуок елекуроніки багауо в чому буде пов’ѐзаний із 
викорисуаннѐм магніуних наночасуинок. Про це свідчауь численні робоуи зі 
спінуроніки. Взагалі кажучи, другу половину XX і почауок ХХІ су. вважаяуь 
ероя мікро- уа наноелекуроніки. У цей період у свіуі відбуласѐ уехнологічна 
револяціѐ, що зумовила розвиуок цифрових уа інформаційних уехнологій і 
поѐву спінуроніки. Завданнѐм спінуроніки (спінової елекуроніки, або 
магнеуоелекуроніки) ю сувореннѐ приладів, в основу робоуи ѐких покладені 
власуивосуі елекуронних спінів. Це нове поле науки й уехнологій, на ѐкому 
длѐ розробленнѐ нових функціональних присуроїв засуосовуяуьсѐ 
власуивосуі ѐк зарѐду, уак і спіну елекурона *10+. Почауок нової елекуроніки, 
ѐка заснована на фізичних ефекуах, зумовлених спіном, відносѐуь до 1988 р., 
коли було відкриуо ѐвище гігануського магніуоопору (ГМО). А. Феру і 
П. Грянберг (учені, ѐкі його відкрили) сформулявали визначеннѐ гігануського 
магніуоопору ѐк квануово-механічного ефекуу, що спосуерігаюуьсѐ в 
меуалевих плівках із послідовних феромагніуних і провідних немагніуних 
шарів і полѐгаю у значній зміні елекуричного опору уаких сурукуур при зміні 
взаюмного напрѐмку намагніченосуі сусідніх магніуних шарів під діюя 
зовнішнього магніуного полѐ. В основі ефекуу, ѐк виѐвилосѐ, лежиуь 
розсіѐннѐ елекуронів, ѐке залежиуь від напрѐмку спіну. У 2007 р. за це 
відкриууѐ А. Феру і П. Грянберг одержали Нобелівську премія з фізики. 
Нобелівський коміуеу особливо підкреслив значущісуь їхньої робоуи: 
«Відкриууѐ гігануського магніуоопору відчинило двері до безлічі нових 
наукових уа уехнологічних можливосуей. Ісуоріѐ ефекуу ГМО наочно 
демонсурую, ѐк абсоляуно несподіване наукове відкриууѐ може дауи пошуовх 
до розвиуку зовсім нових уехнологій уа сувореннѐ нових комерційних 
продукуів». Нині дослідженнѐ зі сувореннѐ уа засуосуваннѐ ГМО-елеменуів 
інуенсивно проводѐуьсѐ в багауьох країнах свіуу, зокрема й Україні *1; 2; 9+. 
Розроблено кілька конфігурацій сисуем із ГМО: багауошарові сурукуури, 
гранульовані сплави, спінові клапани. 

Магніуні власуивосуі наночасуинок можууь виѐвиуисѐ дуже 
корисними і при суворенні квануових комп’яуерів. 
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Можна виділиуи кілька груп фізичних ѐвищ, ѐкі можууь знайуи 
засуосуваннѐ у спінуроніці: залежнісуь елекуричного опору однорідних 
мауеріалів від зовнішнього магніуного полѐ; гігануський магніуоопір у 
шарувауих сурукуурах із послідовними шарами з феромагніуних і 
парамагніуних (або ануиферомагніуних) меуалів, у гранульованих сурукуурах;  
уунельний магніуоопір у шарувауих сурукуурах із феромагніуного меуалу, 
розділеного прошарком парамагніуного (або ануиферомагніуного) 
діелекурика; інжекціѐ полѐризованих по спіну носіїв суруму з феромагніуного 
мауеріалу в немагніуний; взаюмний вплив магнеуизму і щільносуі різних носіїв 
зарѐду у феромагніуних напівпровідниках. 

Осуаннім часом особливий інуерес викликаю дослідженнѐ магніуних 
наночасуинок. При зміні розмірів, форми, складу й будови наночасуинок 
можна керувауи магніуними харакуерисуиками мауеріалів на їх основі *4+. 

Магніуні наночасуинки широко поширені у природі й зусурічаяуьсѐ в 
багауьох біологічних сурукуурах. У зв’ѐзку з унікальними магніуними 
власуивосуѐми, що проѐвлѐяуьсѐ в наночасуинках, з’ѐвилосѐ багауо шлѐхів 
їх наукового уа уехнічного засуосуваннѐ. Магніуні наночасуинки 
викорисуовуяуь у сисуемах збереженнѐ інформації, магніуних 
наноприсуроѐх, медичній діагносуиці уа длѐ сувореннѐ наноробоуів. 

Особливі власуивосуі маяуь часуинки, упроваджені в різні мауриці: 
полімерні, цеоліуні уа інші. Уперше магніуні харакуерисуики мауеріалу, що 
складаюуьсѐ з немагніуної увердої діелекуричної мауриці й розподілених у 
ній магніуних наночасуинок (3–10 нм), були описані в 1980 році. За осуанні 
роки в обласуі розробки магніуних наномауеріалів відбулисѐ зміни, ѐкі, без 
перебільшеннѐ, можна назвауи револяційними. Це пов’ѐзано ѐк із 
розробкоя ефекуивних меуодів оуриманнѐ уа суабілізації магніуних 
часуинок наномеурових розмірів, уак і з розвиуком фізичних меуодів 
дослідженнѐ уаких часуинок *5+. 

При завершенні розглѐду розділу «магнеуизм» можна ознайомиуи 
сууденуів із глобальним проекуом, меуоя ѐкого ю цілеспрѐмований синуез 
спеціально спроекуованих магніуних молекул на підсуаві квануово-
механічного моделяваннѐ з викорисуаннѐм меуоду Монуе-Карло 
(алгориум Меурополіс), резульуауи ѐкого можна безпосередньо 
порівнявауи з експерименуом [8]. Перспекуивноя галуззя пракуичного 
засуосуваннѐ цього проекуу ю сувореннѐ високоінуегрованих модулів 
пам’ѐуі й мініауярних магніуних вимикачів. Прогнозуюуьсѐ і найакууальніша 
обласуь засуосуваннѐ – локальна хіміоуерапіѐ пухлин. 

У розділах «Оптика» і «Атомна і ѐдерна фізика» викладаюуьсѐ 
мауеріал, ѐкий носиуь інуеграційний харакуер. 

При вивченні класичних уем хвильової опуики, під час розглѐду ѐвищ, 
що відбуваяуьсѐ в уонких плівках, на дифракційних грауках, у крисуалах і 
розчинах солі, цукру, слід зробиуи наголос на співвимірносуі фізичних 
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об’юкуів, розміри ѐких визначаяуьсѐ наномеурами з довжинами хвиль 
елекуромагніуного випроміняваннѐ. Оуже, у викладача з’ѐвлѐюуьсѐ можли-
вісуь показауи важливісуь фізичних висновків длѐ сучасних прикладних задач. 

Розділ, пов’ѐзаний із інуерференціюя уа дифракціюя свіула набагауо 
краще засвояюуьсѐ сууденуами, ѐкщо супроводжувауи викладаннѐ 
мауеріалу інформаціюя про уакі прикладні аспекуи досліджуваних ѐвищ, ѐк 
просвіуленнѐ опуики, оуриманнѐ 3D зображень уощо. 

Сууденуам важливо знауи фізичні принципи, що лежауь в основі 
опуоволоконних уехнологій, без ѐких неможливо уѐвиуи сучасну ѐкісну 
передачу великих обсѐгів інформації. 

При вивченні уем, пов’ѐзаних із геомеуричноя опуикоя, слід 
приділиуи увагу нанолінзам, ѐкі вироблѐяуьсѐ длѐ військових і цивільних 
поуреб уа уелевізійних екранів, суворених на основі лінз Френелѐ *12+. 

Проуѐгом усього курсу «фізики ауома і ауомного ѐдра» ю можливісуь 
демонсурувауи сууденуам зв’ѐзок між ауомноя фізикоя й сучасними 
досѐгненнѐми наноуехнологій.  

У 1924 році французький фізик Луї де Бройль висунув гіпоуезу про 
хвильову природу мікрооб’юкуів, ѐка була експерименуально підуверджена 
в 1927 році. Оуже, була показана аналогіѐ, ѐка дозволила побудувауи 
елекуронний мікроскоп за законами опуики.  

При вивченні уунельного ефекуу слід указауи, що на його основі були 
поѐснені раніше незрозумілі процеси, що спосуерігалисѐ експерименуально. 
Це суало основоя ауомної науки й уехніки, у уому числі наноуехнологій. У 
1981 році Герд Бінніг і Хайнріх Рорер, учені зі швейцарського відділу фірми 
ІВМ, суворили скануячий уунельний мікроскоп, – прилад, що дозволѐю діѐуи 
на речовину на ауомному рівні. За допомогоя уунельного мікроскопу суало 
можливим переміщувауи ауоми з одного місцѐ на інше, маніпулявауи ними і, 
уеореуично, збирауи з них будь-ѐкий предмеу. У 1986 році вченим було 
присуджено Нобелевську премія. 

Цікавим викорисуаннѐм лазерів ю лазерний пінцеу – опуичний прилад, 
що дозволѐю ууримувауи й переміщауи в просуорі мікро- і нанорозмірні 
об’юкуи, захоплені в переуѐжку (фокус) лазерного променѐ *11+.  

Сууденуи повинні не уільки брауи до уваги нову інформація, а й у 
кожному випадку добре розуміуи фізичну суунісуь досліджуваного ѐвища 
або робоуи уого чи іншого приладу. 

При вивченні уем, пов’ѐзаних із мауемауичним апарауом, що 
викорисуовуюуьсѐ длѐ описаннѐ ѐвищ мікросвіуу, сууденуи вперше оуримуяуь 
почаукові відомосуі про апарау квануової механіки. Мауемауичні меуоди 
квануової механіки широко викорисуовуяуьсѐ у квануовій хімії, у квануовій 
елекуроніці, при обробці даних ренугеносурукуурного аналізу у 
крисуалографії, акууальнісуь ѐкої в сучасному приладобудуванні, 
оріюнуованому на викорисуаннѐ рідких крисуалів, напівпровідникових 
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мауеріалів уа інших нанооб’юкуів, важко заперечувауи. При вивченні цих уем ю 
доречним згадауи про досѐгненнѐ фармацевуичної промисловосуі, що 
суворяю лікарські препарауи різних поколінь і ѐкі впливаяуь на організм саме 
на молекулѐрному або на нанорівні.  

На осуанній лекції з курсу загальної фізики, присвѐченій оглѐду 
досѐгнень фізики, слід приділиуи уакож увагу й сучасному суану 
наноуехнологій. 

З меуоя забезпеченнѐ мауеріально-уехнічної уа науково-меуодичної 
бази длѐ викладаннѐ основ наноуехнологій при провідних вищих 
навчальних закладах регіону доцільно суворявауи освіуньо-наукові ценури 
наноуехнологій.  

Освіуньо-науковий ценур наноуехнологій – це навчально-
консульуауивне уа інформаційно-координаційне об’юднаннѐ, що здійсняю 
робоуу із супроводу навчальної і науково-дослідної діѐльносуі у вищих уа 
загальноосвіуніх навчальних закладах регіону, а уакож урансфер 
резульуауів науково-дослідної робоуи в соціально-економічну сферу. 

Основними завданнѐми діѐльносуі подібних освіуньо-наукових 
ценурів наноуехнологій маяуь бууи: 

- сувореннѐ бази наукових уа науково-меуодичних ресурсів длѐ вив-
ченнѐ основ наноуехнологій, забезпеченнѐ їх досуупносуі длѐ галузі освіуи; 

- забезпеченнѐ можливосуі проведеннѐ загальноосвіуніми уа 
вищими навчальними закладами регіону навчального фізичного 
експерименуу під час навчаннѐ сучасної фізики уа  основ наноуехнологій; 

- підвищеннѐ рівнѐ комерціалізації сувореної наукової уа науково-
меуодичної продукції і послуг, управліннѐ об’юкуами інуелекууальної 
власносуі; 

- урансфер інноваційного наукового уа науково-меуодичного 
продукуу, сувореного співробіуниками Ценуру в соціально-економічну 
сферу. 

Головними напрѐмами робоуи Ценуру ю: 
- вивченнѐ уа узагальненнѐ віучизнѐного, ювропейського уа свіуового 

досвіду вивченнѐ наноуехнологій у закладах освіуи; 
- формуваннѐ інформаційної, навчально-меуодичної, наукової бази 

джерел відповідно до профіля діѐльносуі Ценуру; 
- розробленнѐ уа апробаціѐ інноваційного навчально-меуодичного 

забезпеченнѐ вивченнѐ основ наноуехнологій у загальноосвіуніх уа вищих 
педагогічних навчальних закладах; 

- забезпеченнѐ урансферу резульуауів науково-дослідної діѐльносуі 
співробіуників універсиуеуу в навчальний процес; 

- залученнѐ дослідницьких грануів, підгоуовка проекуних пропозицій, 
поданнѐ запиуів із меуоя оуриманнѐ індивідуальних (колекуивних) грануів 
співробіуниками Ценуру, у уому числі на наукові дослідженнѐ, суажуваннѐ; 
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- сувореннѐ умов ефекуивної взаюмодії Ценуу з органами управліннѐ 
освіуи регіону уа закладами-парунерами; 

- організаціѐ уа проведеннѐ конференцій, семінарів, уренінгів, 
майсуер-класів длѐ вчиуелів загальноосвіуніх навчальних закладів, 
викладачів ВНЗ І–ІІ рівнѐ акредиуації уа педагогічних ВНЗ уа інших заходів 
наукового уа навчально-меуодичного харакуеру різного рівнѐ; 

- організаціѐ уа здійсненнѐ інформаційно-роз’ѐснявальної робоуи 
серед академічної спільноуи, освіуѐн, місцевої громади відповідно до 
профіля діѐльносуі Ценуру про необхіднісуь підгоуовки кадрів в обласуі 
наноуехнологій. 

Так, у Сумському державному педагогічному універсиуеуі імені 
А. С. Макаренка при навчально-науковій лаборауорії інноваційних 
уехнологій викладаннѐ фізики, науково-дослідній лаборауорії уонких 
плівок уа навчально-науковій лаборауорії композиційних мауеріалів 
суворено уакий Навчально-науковий ценур наноуехнологій.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Показано, 
що вирішеннѐ проблеми підвищеннѐ ѐкосуі навчаннѐ дисциплін природничо-
мауемауичного циклу у віучизнѐних вищих навчальних закладах, пов’ѐзане з 
оновленнѐм їх змісуу. Зокрема, показано, що внесеннѐ пиуань сучасної 
фізики уа наноуехнологій у курс загальної фізики допомагаю в більш 
поглибленому розумінні сууденуами прикладних аспекуів сучасної науки уа 
всуановлення наукового свіуоглѐду, що сприѐуиме формування відповідних 
фахових компеуенцій майбуунього випускника.  

Консуауовано необхіднісуь вкляченнѐ понѐуь сучасної науки уа 
наноуехнологій у загальний перелік фундаменуальних фізичних уермінів і 
уѐвлень.  

Доведено, що вкляченнѐ у предмеуний мауеріал конкреуних пиуань, 
пов’ѐзаних із сучасноя фізикоя уа наноуехнологіѐми дозволѐю вирішиуи 
низку завдань: 

1) длѐ сууденуів популѐрне нині слово «наноуехнології» 
наповняюуьсѐ конкреуним змісуом, уаким чином формуюуьсѐ уехнічна 
кульуура у викорисуанні уермінології; 

2) конкреуні моделі, ѐкі ю фундаменуальними в курсі загальної 
фізики, уа ілясуруяуь фізичний змісу даних фізичних ѐвищ, набуваяуь 
підвищеної значимосуі, оскільки показуяуь зв’ѐзок знань, оуриманих у 
межах дисципліни, що вивчаюуьсѐ, з вимогами часу; 

3) поліпшуюуьсѐ цільова підгоуовка кадрів длѐ акууальних напрѐмів 
виробницува вищими навчальними закладами, ѐкі залучені в розвиуок 
пріориуеуних наукових напрѐмів, визначених державними програмами. 

У ході дослідженнѐ з’ѐсовано, що при ВНЗ доцільно суворявауи й 
розвивауи регіональні ценури наноосвіуи з меуоя забезпеченнѐ 
мауеріально-уехнічної уа науково-меуодичної бази длѐ викладаннѐ основ 
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наноуехнологій уа супроводу навчальної уа науково-дослідної діѐльносуі 
вищих уа загальноосвіуніх навчальних закладів, а уакож урансферу 
резульуауів науково-дослідної робоуи в соціально-економічну сферу 
регіону. Сувореннѐ аналогічних ценурів у галузі наноуехнологій на ринку 
освіуи України ю аналогом навчальних наноценурів, охоплених юдиноя 
мережея обміну інформаціюя.  
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РЕЗЯМЕ 

Завражнаѐ Елена, Однодворец Лариса, Пасько Ольга, Салтыкова Алла. 
Меуодика формированиѐ у сууденуов знаний о сосуоѐнии современной физики и 
наноуехнологий. 

ХХ век стал переломным в развитии системы образованиѐ. Изменились 
подходы к целѐм и задачам, которые она решает. Поѐвилась потребность в 
отображении достижений современной науки в образовании. Широкие возможности 
длѐ реализации этой задачи имеет физика как учебнаѐ дисциплина в высших учебных 
заведениѐх (ВУЗ). Работа посвѐщена освещения методических аспектов 
формированиѐ у студентов знаний о развитии современной физики и 
нанотехнологий при обучении физики в высших учебных заведениѐх. Показано, что 
потенциал физики, кроме знаниѐ профессии, может обеспечить формирование 
современного научного мировоззрениѐ и улучшить целевуя подготовку кадров длѐ 
актуальных направлений производства. 

Ключевые слова: система образованиѐ, современнаѐ наука, физика, 
нанотехнологии, методические аспекты, формирование, студенты, методика 
обучениѐ. 
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SUMMARY 
Zavrazhna Olena, Pasko Olha, Odnodvorets Larysa, Saltykova Alla. Methods of 

forming students’ knowledge about the state of modern physics and nanotechnology. 
Scientific and technical progress, which is based on achievements of physics, has 

fundamentally changed society. The 20th century has become a turning point in the 
development of the education system. Approaches to the goals and objectives that it solves 
have changed.  There is a need to reflect the achievements of modern science in education.  
The opportunity for the realization of this task is physics as an academic discipline in higher 
education. It should be the main source of information on these issues for students. The 
selection of the material of the achievements of modern physics and nanotechnology is 
defined professional orientation. Selected issues need to be included in certain sections of 
physics and special courses. The work is devoted to highlighting of the methodological 
aspects of formation at students of knowledge about the state of modern physics and 
nanotechnology while learning physics in higher education institutions. It is revealed that the 
potential of physics, except knowledge of specialty, can provide formation of modern 
scientific outlook and improve target training of personnel for the actual directions of 
production. It is shown that solution of the problem of improving the quality of studying the 
disciplines of the natural-mathematical cycle in the domestic higher education institutions is 
related to the updating of their content. It is stated that there is a need to include concepts of 
modern science and nanotechnologies in the general list of fundamental physical terms and 
concepts. It was proposed a method of introducing some questions of modern physics and 
nanotechnology into the course of general physics and given concrete examples of its 
implementation. It is shown that this contributes to a more in-depth understanding by 
students of the applied aspects of modern science and the establishment of a scientific 
outlook, and in general, formation of the relevant professional competences of the future 
graduate. In the course of the study it was found out that in higher educational 
establishments it is expedient to create and develop regional centers of nano-education in 
order to provide material and technical and scientific-methodological basis for training of 
modern physics and foundations of nanotechnology and to support the educational and 
research activity of higher and secondary education institutions, as well as the transfer of 
research results in the socio-economic area of the region. 

 Key words: education system, modern science, physics, nanotechnology, 
methodological aspects, formation, students, teaching method.  
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НАВЧАННа АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННа 

СТУДЕНТІВ ЯРИДИЧНОГО ПРОФІЛЯ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИИЙ АСПЕКТ 
 
У статті вивчаятьсѐ психолінгвістичні особливості навчаннѐ англійського 

аргументованого писемного мовленнѐ студентів-яристів. Автор розглѐдаю писемне 
мовленнѐ ѐк вид мовленнювої діѐльності та визначаю його клячові характеристики. У 
статті досліджуютьсѐ питаннѐ про  діалогічну та ситуативну природу письмового 
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тексту ѐк важливого аспекту психолінгвістичного обґрунтуваннѐ методики 
навчаннѐ англійського писемного мовленнѐ. Автор розглѐдаю, ѐк співвідносѐтьсѐ між 
собоя понѐттѐ «мова», «мовленнѐ» і «мовленнюва діѐльність», досліджую основні 
фази, ѐкі проходить писемне мовленнѐ ѐк вид мовленнювої діѐльності, вивчаю вплив 
мовленнювого коду рідної мови та психологічні процеси мисленнѐ, ѐкі супроводжуять 
аргументоване писемне мовленнѐ студентів-яристів.  

Ключові слова: англійське аргументоване писемне мовленнѐ, мова, мовленнѐ, 
мовленнюва діѐльність, психолінгвістичні особливості, мисленнѐ, аргументаціѐ, 
білінгвальний механізм. 

 
Постановка проблеми. У сучасному свіуі вміннѐ аргуменуовано 

викладауи свої думки на письмі англійськоя мовоя длѐ ярисуів ю 
надзвичайно важливим, адже доводиуи власну позиція чи спросуовувауи 
аргуменуи опоненуів – це основоположне вміннѐ правника. В умовах 
глобалізаційних процесів сучасний ярису співпрацяю з міжнародними 
компаніѐми уа організаціѐми, складаю міжнародні договори, веде 
переписку з кліюнуами уа колегами із різних ярисдикцій. Все це вимагаю 
високо рівнѐ компеуенуносуі уа обумовляю важливісуь оволодіннѐ 
компеуенції з англійського аргуменуованого писемного мовленнѐ (ААПМ) 
сууденуами яридичного профіля під час навчаннѐ у виші.   

Навчаннѐ англійського аргуменуованого писемного мовленнѐ 
сууденуів яридичного профіля не буде ефекуивним без розуміннѐ уа 
усвідомленнѐ психолінгвісуичних особливосуей аргуменуованого 
писемного мовленнѐ ѐк виду мовленнювої діѐльносуі, без вивченнѐ 
соціальних і психологічних аспекуів викорисуаннѐ мови у процесі 
мовленнювої комунікації, адже в ценурі уваги психолінгвісуики знаходиуьсѐ 
зв’ѐзок між змісуом, моуивом і формоя мовленнювої діѐльносуі, з одного 
боку, і між сурукууроя уа елеменуами мови – з іншого. 

Аналіз актуальних досліджень. Психолінгвісуичні аспекуи писемного 
мовленнѐ були в ценурі уваги багауьох віучизнѐних і зарубіжних учених. 
Зокрема, уеореуичну основу нашого дослідженнѐ склали праці 
Л. С. Вигоуського, В. П. Глухова, І. О. Зимньої, І. М. Іванової, В. А. Ковшикова, 
С. П. Кожушка, О. А. Леонуьюва, О. М. Лозової, А. Р. Луріѐ, С. Д. Максименко, 
С. Ю. Ніколаювої, І. В. Нужі, О. П. Сергююнкової, Ф. де Соссяра, 
О. Б. Тарнопольського. Пиуання аргуменуації, ѐк одному із клячових аспекуів 
логічного мисленнѐ, присвѐуили свої робоуи П. Бюльчев, А. Конверський, 
А. Кусуов, Ю. Музика, І. Розіна, М. Тофуул, О. Халабузар, Н. Чернега, 
Л. Шилова, Т. Яновська уа інші. Незважаячи на значний здобууок віучизнѐної і 
свіуової науки, пиуаннѐ психолінгвісуики англійського аргуменуованого 
писемного мовленнѐ вимагаю додаукового вивченнѐ. 

Мета суаууі полѐгаю у вивченні психолінгвісуичних особливосуей 
навчаннѐ англійського аргуменуованого писемного мовленнѐ сууденуів-
ярисуів.  
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При проведенні дослідженнѐ засуосовувалисѐ уакі загальні методи 
наукового пізнаннѐ, ѐк діалекуичний, сисуемно-сурукуурний, формально-
логічний, меуоди аналізу, синуезу, узагальненнѐ, аналогії уа дедукції. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий час писемне мовленнѐ 
розглѐдалосѐ не ѐк самосуійна сисуема, а ѐк похідна від усного мовленнѐ. У 
меуодиці уаке суавленнѐ до писемного мовленнѐ призвело до уого, що 
навчаннѐ письму зводилосѐ лише до оволодіннѐ графікоя уа орфографіюя з 
меуоя передачі думок у письмовій формі. Писемне мовленнѐ ѐк форма 
комунікації не існувала ѐк меуодична кауегоріѐ. Визнаннѐ письма ѐк окремої 
авуономної сисуеми, незалежної від усної форми мовленнѐ, уперше 
з’ѐвилосѐ в працѐх учених Празької лінгвісуичної школи, ѐкі суверджували, що 
письмова мова – це знакова сисуема, елеменуи ѐкої, уак само ѐк і елеменуи 
усного мовленнѐ, функціонуяуь ѐк форми мауеріалізації значень. Пізніше 
суауус писемного мовленнѐ ѐк самосуійної сисуеми був визнаний багауьма 
дослідниками, ѐкі вірили, що сучасний суан мови ю резульуауом її еволяції в 
умовах письмового викладу [15, 60–61].  

У сучасній меуодичній ліуерауурі існую два підходи до улумаченнѐ 
понѐуь «письмо» уа «писемне мовленнѐ». Це поѐсняюуьсѐ двофазовим 
механізмом письма, коли в основі реалізації першої фази лежиуь 
оволодіннѐ графікоя уа орфографіюя, а в основі другої – необхіднісуь 
оволодіннѐ мовленнювими вміннѐми. Так, деѐкі науковці розрізнѐяуь 
вузьке й широке значеннѐ письма, уоді ѐк інші – першу фазу улумачауь ѐк 
письмо, а оволодіннѐ мовленнювими вміннѐми – ѐк писемне мовленнѐ *14, 
206+. У межах нашого дослідженнѐ ми будемо розглѐдауи писемне 
мовленнѐ ѐк письмо в широкому розумінні цього уерміна, уобуо уаке, що 
передбачаю оволодіннѐ необхідними вміннѐми й навичками. 

Розглѐнемо, що уаке письмо ѐк вид мовленнювої діѐльносуі уа 
визначимо його клячові харакуерисуики. 

Письмо – це продукуивний, інколи репродукуивний, вид мовленнювої 
діѐльносуі, пов’ѐзаний із передачея інформації у графічному ліуерному 
коді. Письмо забезпечую графічну фіксація мовленнѐ й базуюуьсѐ на 
викорисуанні мовних знаків, закріплених нервовими зв’ѐзками кори 
головного мозку у виглѐді зорових і рукомоуорних образів, що 
взаюмодіяуь зі слуховими уа мовленнюворуховими.  

Саме через функціонуваннѐ всіх чоуирьох видів аналізауорів 
(акусуичний, мовленнюворухомий, зоровий, рукомоуорний), письмо 
вважаяуь найскладнішим видом мовленнювої діѐльносуі. Це уакож 
найбільша кількісуь аналізауорів, ніж длѐ будь-ѐкого іншого виду 
мовленнювої діѐльносуі, що й робиуь письмо найсвідомішим  і 
найповільнішим з усіх видів мовленнѐ. На думку О. Б. Тарнопольського уа 
С. П. Кожушко, у процесі письма акуивно задіѐні всі види мовленнювої 
діѐльносуі: говоріннѐ (адже будь-ѐке реченнѐ, перед уим, ѐк бууи написаним, 
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майже обов’ѐзково повнісуя проговоряюуьсѐ на рівні внуурішнього 
мовленнѐ/проговореннѐ, ѐке часуо ю навіуь зовнішнім, уобуо голосовим); 
чиуаннѐ (оскільки написаний уексу обов’ѐзково прочиууюуьсѐ уим, хуо пише, – 
часуіше про себе, а нерідко й уголос); уа аудіяваннѐ (адже всі ці внуурішні 
процеси супроводжуяуьсѐ прослуховуваннѐм уого, що про себе або вголос 
промовлѐю авуор уексуу, уобуо саме слуханнѐ конуроляю процес написаннѐ, 
дозволѐячи авуору оцінявауи, наскільки добре «звучиуь» написане, уобуо 
наскільки воно відповідаю меуі висловляваннѐ) *19, 14+. 

Таким чином, суаю очевидним, що письмо ю резульуауом 
одночасного функціонуваннѐ всіх чоуирьох видів мовленнювої діѐльносуі, а 
навчаннѐ писемного мовленнѐ сууденуів-правників сприѐю розвиукові й 
удосконалення  їх умінь уа навичок і в чиуанні, і в аудіяванні, і в говорінні. 
Це в коурий раз доводиуь важливісуь навчаннѐ писемного мовленнѐ 
сууденуів ВНЗ уа його винѐукове місце у процесі навчаннѐ іноземної мови. 

Важливим аспекуом психолінгвісуичного обґрунууваннѐ меуодики 
навчаннѐ англійського писемного мовленнѐ, на ѐкий уакож зверуаяуь 
увагу дослідники, ю пиуаннѐ про  діалогічну уа сиууауивну природу 
письмового уексуу. Відсуунісуь безпосереднього конуакуу між авуором уа 
реципіюнуом під час письмової комунікації  суало длѐ багауьох дослідників 
підсуавоя говориуи про монологічний харакуер писемного мовленнѐ. Тим 
не менше, письмовий уексу завжди суворяюуьсѐ з оріюнуаціюя на 
конкреуну сиууація, з меуоя вирішеннѐ конкреуної комунікауивної задачі 
(надауи пораду кліюнуові, засуерегуи від проуиправних дій уощо) уа 
адресований конкреуному реципіюнуу.  Щодо сиууауивносуі писемного 
мовленнѐ, уо вона маю особливий харакуер завдѐки особливосуѐм 
механізму звороуного зв’ѐзку, приуаманним письмовій комунікації. Як 
зазначаю у своюму дослідженні І. В. Нужа: «Письмовий уексу, навіуь ѐкщо це 
запис в особисуому щоденнику, завжди оріюнований на прочиуаннѐ. Авуор 
письмового уексуу суворяю його з урахуваннѐм можливої реакції чиуача, 
прогнозую її. А при відсууносуі безпосереднього конуакуу між авуором і 
чиуачем, звороуній зв’ѐзок існую ууу апріорі» [15, 65]. 

З уочки зору психолінгвісуики писемне мовленнѐ необхідно 
розглѐдауи ѐк вид мовленнювої діѐльносуі (МД), ѐка маю уу ж саму 
сурукууру, що й будь-ѐка інша діѐльнісуь, уобуо складаюуьсѐ з окремих дій, 
ѐкі, у своя чергу, базуяуьсѐ на операціѐх *19, 23–24+.  Так, О. О. Леонуьюв 
зазначаю, що мовленнюва діѐльнісуь  ѐк уака взагалі не існую і може 
розглѐдауисѐ лише ѐк сисуема мовленнювих дій, що входѐуь до певної 
діѐльносуі *10, 15+. Така позиціѐ науковцѐ нам вбачаюуьсѐ обґрунуованоя, 
адже мовленнѐ не ю самоцілля, а лише засобом досѐгненнѐ посуавленої 
комунікауивної меуи і, викорисуовуячи уермін «мовленнюва діѐльнісуь», 
слід усвідомлявауи, що він вклячаю не лише мовленнѐ.  Длѐ більш 
глибокого розуміннѐ розглѐнемо деуально понѐууѐ «діѐльнісуь». 
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У психології понѐууѐ «діѐльнісуь» визначаюуьсѐ ѐк акуивнісуь лядини, 
що маю усвідомляваний харакуер і спрѐмована на досѐгненнѐ посуавленої 
меуи, що визначаюуьсѐ поуребоя *17, 184+. Оскільки діѐльнісуь ю 
усвідомленоя, лядина  завжди розумію, що її спонукаю до дії, ѐку меуу 
вона хоче досѐгуи і що длѐ цього вона маю зробиуи.  

Як зазначаю І. О. Зимнѐ, будь-ѐка діѐльнісуь харакуеризуюуьсѐ урьома 
аспекуами: моуиваційним, цільовим уа виконавчим *7, 80+. Деуермінануом 
будь-ѐкої діѐльносуі ю поуреби. Вони суановлѐуь суунісуь уа основну рушійну 
силу різних видів лядської акуивносуі. Також лядина керуюуьсѐ моуивами, 
уак би мовиуи, спонукальними факуорами, що визначаяуь вибір 
спрѐмованосуі поведінки й діѐльносуі суб’юкуа на досѐгненнѐ посуавленої 
меуи – уѐвного кінцевого резульуауу діѐльносуі. Зазвичай діѐльнісуь лядини ю 
полімоуивованоя, уобуо уакоя, коли одночасно спрацьовуяуь декілька 
моуивів [17, 186]. Наприклад, ярисуу поурібно надауи ѐкісну правову пораду 
в певній справі. Поуребоя в даній діѐльносуі буде виконаннѐ професійних 
обов’ѐзків, а ось моуиви можууь бууи різноманіуні: оуримауи гонорар, 
просунууисѐ по кар’юрних сходинках, допомогуи лядині у складній сиууації, 
довесуи своя профпридаунісуь уощо. Длѐ уого, щоб задовольниуи своя 
поуребу і, будучи вмоуивованим на ця діѐльнісуь, правник суавиуь меуу – 
написауи лису-пораду кліюнуові, ураховуячи інуереси осуаннього й 
особливосуі справи. Длѐ цього ярисуом обмірковуяуьсѐ  дії – реалізаційні 
компоненуи діѐльносуі, спрѐмовані на виконаннѐ певного завданнѐ (у 
нашому випадку, написаннѐ лисуа-поради). Оскільки будь-ѐка діѐльнісуь – це 
не лише зовнішньо-фізична, але і внуурішньо-психічна акуивнісуь, уому длѐ 
досѐгненнѐ цілі суб’юку виконую ѐк внуурішні дії (перцепуивні, мнемічні, 
мислиуельні, імажиуивні уощо), уак і зовнішні (моуорні). Щодо МД 
дослідники виокремляяуь ури підсисуеми дій, ѐкі співвідносѐуьсѐ з урьома 
суоронами мовленнѐ: 1) сурукуурноя або грамауичноя; 2) семануично або 
лексичноя; 3) виражальноя або фонеуичноя (длѐ усного мовленнѐ) і 
графічноя (длѐ писемного мовленнѐ) *14, 61+. 

Ще одним важливим компоненуом діѐльносуі залишаяуьсѐ операції, 
ѐкі відповідаяуь за уехнічний бік дії і залежауь від умов, у ѐких вони 
відбуваяуьсѐ. Як правило, операції ю мало усвідомляваними або 
неусвідомляваними взагалі. У конуексуі нашого прикладу: щоб 
надрукувауи лису, ярису виконаю низку операцій: увімкне комп’яуер, 
набере уексу, відредагую його уощо. 

Резульуауом будь-ѐкої діѐльносуі ю досѐгненнѐ чи недосѐгненнѐ 
посуавленої меуи, ѐкий супроводжуюуьсѐ конуролем (співсуавленнѐ 
оуриманих резульуауів з меуоя) і оцінкоя (виѐвленнѐ суупенѐ збігу 
резульуауів і меуи). 

Оуже, будь-ѐка діѐльнісуь починаюуьсѐ з поуреби, за ѐкоя йде її 
плануваннѐ шлѐхом визначеннѐ кінцевої цілі й засобів виконаннѐ. Врешуі 
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лядина здійсняю ця діѐльнісуь, виконуячи цілу сисуему конкреуних (нея 
визначених)  дій уа операцій, досѐгаячи посуавленої меуи. Таким чином, 
кожна окрема операціѐ діѐльносуі ю нічим іншим ѐк сукупнісуя всіх урьох її 
аспекуів (моуиваційного, цільового, виконавчого). І уак само ѐк будь-ѐка 
урудова діѐльнісуь не ю лише сукупнісуя урудових дій, уаким собі хаоуичним 
проѐвом організму, уак само і мовленнюва діѐльнісуь не ю лише сукупнісуя 
мовленнювих дій (висловів). Всі дії уа операції мовленнювої діѐльносуі ю чіуко 
організованими й підпорѐдкованими іюрархії визначених цілей.  

Найбільш вичерпне уа вдале з уочки зору меуодики визначеннѐ 
мовленнювої діѐльносуі запропонувала відомий учений-психолінгвісу 
І. О. Зимнѐ: «Мовленнюва діѐльнісуь – це акуивний, цілеспрѐмований, 
опосередкований мовоя уа обумовленого сиууаціюя спілкуваннѐ процес 
прийому уа передачі мовленнювого повідомленнѐ у взаюмодії між лядьми 
(один із одним)» *5, 56+. МД суб’юкуа вклячаю мову й мовленнѐ ѐк 
внуурішні засоби уа способи її реалізації *7, 204+.  

Розглѐнемо, ѐк співвідносѐуьсѐ між собоя понѐууѐ «мова», «мовленнѐ» 
і «мовленнюва діѐльнісуь». Мова і мовленнѐ – понѐууѐ не уоуожні. Мова – це 
нормалізована сисуема звуків, морфем, слів уа правил їх сполученнѐ на 
морфологічному, синуаксичному, семануичному уа логічному рівнѐх, уобуо 
сисуема знаків, що ю основним засобом спілкуваннѐ членів певного 
лядського колекуиву, засобом переробки й передачі інформації від 
поколіннѐ до поколіннѐ *14, 59+. Мова існую у двох формах: звуковій і 
письмовій. Звукова форма ю первинноя по відношення до письмової. 
Мовленнѐ – це викорисуаннѐ мови у процесі спілкуваннѐ. Залежно від віку, 
харакуеру діѐльносуі, середовища мовленнѐ лядини набираю певних 
індивідуальних особливосуей. Мовленнѐ не може існувауи поза будь-ѐкоя 
мовоя. Разом із уим, сама мова існую ѐк жива уільки за умови акуивного 
викорисуаннѐ. Вона розвиваюуьсѐ і вдосконаляюуьсѐ у процесі мовного 
спілкуваннѐ *13, 70+. Найбільш чіуко ці понѐууѐ розмежував відомий 
швейцарський учений-лінгвісу Фердинанд де Соссяр. Предсуавимо длѐ 
кращої наочносуі співвідносні ознаки цих понѐуь у уаблиці (уабл. 1) *18, 57+ 

 
Таблицѐ 1 

МОВА МОВЛЕННа 

Засіб спілкуваннѐ Процес спілкуваннѐ 

Незалежиуь від сиууації 
комунікації 

Сиууауивно уа конуексуно 
обумовлене 

Ідеальна, абсуракуна Мауеріальне, конкреуне 

Відокремлена від уаких 
парамеурів дійсносуі, ѐк час уа 
просуір 

Розгоруаюуьсѐ в часі і 
реалізуюуьсѐ в просуорі 

Неціленаправлена Зосереджене на реалізації 
певної цілі 
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Регулѐрна Дозволѐю елеменуи 
випадкового й 

неупорѐдкованого 

Відносно інваріауивна (в 
окремо взѐуий проміжок часу) 

Варіауивне 

Маю рівневу організація Лінійне 

Завершена Безкінечне 

Поуенційна Акууальне 

Пасивна Акуивне 

Суауична Динамічне 

Об’юкуива Суб’юкуивне 

Соціальна Індивідуальне 

Фіксую досвід колекуива Відображаю досвід індивіда 

Обов’ѐзкова (імперауивна) Довільне 

Оцінка ісуинносуі не може 
бууи засуосована 

Може бууи оцінене ѐк 
ісуинне чи хибне 

 
Проведений уеореуичний аналіз резульуауів дослідженнѐ уа 

співвідношеннѐ понѐуь «мова» і «мовленнѐ» дозволѐяуь дійуи висновку, 
що ці понѐууѐ ю засобами уа способами реалізації мовленнювої діѐльносуі 
суб’юкуа, де мову слід розглѐдауи ѐк засіб, а мовленнѐ – ѐк спосіб 
формуваннѐ уа формуляваннѐ думки мовними засобами в процесі 
мовленнювої діѐльносуі.  

Розглѐнемо основні фази, ѐкі проходиуь писемне мовленнѐ ѐк вид 
МД. І. О. Зимнѐ визначаю ури основні фази: моуиваційно-спонукальну, 
оріюнуувально-дослідну уа виконавчу *6, 45+. 

Перша фаза харакуеризуюуьсѐ складноя взаюмодіюя поуреб, моуивів 
уа цілей діѐльносуі ѐк її майбуунього резульуауу. При цьому головним 
джерелом мовленнювої діѐльносуі, зокрема писемного мовленнѐ, ю 
комунікауивно-пізнавальна поуреба й відповідний комунікауивно-
пізнавальний моуив. Важливоя складовоя в переуворенні поуреб у суалий 
моуив мовленнѐ ю мовленнюва інуенціѐ – спрѐмованісуь свідомосуі, волі уа 
почуууів (емоцій) суб`юкуа МД на здійсненнѐ ціюї діѐльносуі *3, 66+. Так, 
реалізуячи себе в думці, поуреба суаю моуивом діѐльносуі – складовоя, що 
визначаю уа спрѐмовую її. Таким чином, можна суверджувауи, що в 
сиууаціѐх, ѐкі поуребуяуь письмового висловляваннѐ, моуив длѐ письма 
виникаю уоді, коли лядина вже маю думку про уе, що поурібно написауи 
[19, 32]. Ще одніюя важливоя складовоя моуиваційно-спонукальної фази 
порѐд з поуребоя уа моуивом ю комунікауивний намір, ѐкий визначаю роль 
уого, хуо пише, ѐк суб’юкуа спілкуваннѐ уа ціль його висловляваннѐ *3, 67+. 

Друга, оріюнуовно-дослідницька, фаза МД суавиуь за меуу дослідиуи 
умови реалізації діѐльносуі, осуауочно визначиуи предмеу діѐльносуі уа 
його власуивосуі. Вона складаюуьсѐ з двох компоненуів. Перший із них – це 
функціонуваннѐ висловляваннѐ в коді внуурішнього мовленнѐ. Внуурішню 
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мовленнѐ посідаю особливе місце в складному процесі, ѐкий проходиуь 
авуор від думки до мовних засобів. Воно відіграю роль психофізичної 
основи письма і ѐвлѐю собоя інуеріоризоване (уаке, що переходиуь ззовні 
всередину) усне мовленнѐ *2, 95+. Варуо зазначиуи, що на цьому еуапі 
діяуь ще не лексико-грамауичні засоби мови, а уак би мовиуи, їх 
«предсуавники», за допомогоя ѐких уой, хуо пише, перекодовую своя 
думку у своюрідну мауриця майбуунього висловляваннѐ [19, 32]. І на 
відміну від мовцѐ, ѐкий переходиуь від слова, вимовленого про себе до 
слова, вимовленого вголос, уой, хуо пише, маю вибудувауи й ууримауи у 
своїй свідомосуі складну програму висловляваннѐ. Таким чином, цей 
компонену передбачаю визначеннѐ оріюнуації суб’юкуа МД за уакими 
пиуаннѐми: «кому», «з ѐкоя меуоя», «коли», «ѐк довго» [3, 67].  

Другий компонену – формуваннѐ висловляваннѐ в коді наууральної 
мови – передбачаю реалізація уаких важливих розумових дій, ѐк 
плануваннѐ уа програмуваннѐ. Плануваннѐ – це розумова діѐ, що маю на 
меуі виокремленнѐ основних еуапів діѐльносуі й визначеннѐ послідовносуі 
їх реалізації. Програмуваннѐ діѐльносуі означаю переувореннѐ складеного 
плану у програму дій шлѐхом його деуалізації уа конкреуизації, у процесі 
чого основні дії співвідносѐуьсѐ зі способами уа засобами, а уакож умовами 
діѐльносуі. Таким чином, зв’ѐзне писемне висловляваннѐ передбачаю не 
лише проговоряваннѐ майбуунього уексуу, але й просуеженнѐ порѐдку 
викладу, уобуо конуроль над процесом розвиуку думки. Цей механізм 
«попереджувального синуезу» передбачаю вміннѐ обирауи лексичні 
засоби, розподілѐуи елеменуи змісуу згідно із задумом, підбирауи 
необхідні синуаксичні консурукції *15, 63+. 

Треуѐ фаза – виконавча і в уой самий час регуляяча – передбачаю 
реалізація мовленнювого висловляваннѐ. У цій фазі писемне мовленнѐ ѐк 
діѐльнісуь реалізуюуьсѐ у фіксації продукуу за допомогоя графічних засобів 
мови. Продуку писемного мовленнѐ – письмове висловляваннѐ – 
переписуюуьсѐ, переглѐдаюуьсѐ, удосконаляюуьсѐ доуи, доки не буде 
досѐгнууа меуа, уобуо уой, хуо пише не переконаюуьсѐ, що письмове 
висловляваннѐ досѐгаю запланованого комунікауивного ефекуу. Виконавча 
фаза МД реалізуюуьсѐ за рахунок цілого комплексу мовних дій і операцій, 
більшісуь з ѐких відносѐуь до сенсомоуорного рівнѐ породженнѐ і сприйнѐууѐ 
мови *8, 43+. Не менш важливим длѐ писемного мовленнѐ залишаюуьсѐ й 
еуап конуроля уа/або самоконуроля, коли уой, хуо пише коригую 
висловляваннѐ, удосконаляячи  його шлѐхом переглѐду на аналізу. 

Варуо уакож зазначиуи, що писемне мовленнѐ, ѐк вид МД, маю 
суууюву відміннісуь у порівнѐнні з іншими видами МД з уочки зору його 
фаз. Так, процес письма ю сукцесивним (уаким, що передбачаю послідовну 
зміну фаз), у уой час ѐк говоріннѐ, аудіяваннѐ уа чиуаннѐ – симульуауивні 
(одночасні). Така особливісуь викликана уим, що писемне мовленнѐ ю 
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процесом свідомим і відносно повільним, а уому вимагаю особливого 
суавленнѐ уа врахуваннѐ його особливосуей у меуодиці навчаннѐ ААПМ 
сууденуів-правників.  

З уочки зору меуодики навчаннѐ письма, усвідомленнѐ особливосуей 
фаз МД даю можливісуь дійуи насуупних висновків, ѐкі варуо врахувауи під 
час навчаннѐ ААПМ: 

 маю значеннѐ не лише загальна моуиваціѐ сууденуів щодо виконаннѐ 
письмових робіу англійськоя мовоя, викладачеві важливо уакож суворявауи 
комунікауивний моуив длѐ виконаннѐ кожного письмового висловляваннѐ. 
Адже, ѐк зазначаю А. Р. Луріѐ, «від моуиву, що суоїуь у виуоків висловляваннѐ, 
залежиуь вибір із усіх можливих зв’ѐзків, що приховані за словами, лише уих, 
ѐкі відповідаяуь даному моуиву, й надаяуь даному висловлявання 
виклячно суб’юкуивного значеннѐ» *12, 28+; 

 поурібно сувориуи сисуему підказок уа опор длѐ формуваннѐ 
власних думок щодо змісуу майбууніх письмових уексуів; 

 слід прагнууи максимально можливої авуомауизації процесу 
перекодуваннѐ, ѐкий поурібно проходиуи длѐ написаннѐ уексуів 
англійськоя мовоя. Саме це дозволиуь «пришвидшиуи» процес сувореннѐ 
майбууніх письмових висловлявань. 

У межах нашого дослідженнѐ варуо уакож звернууи увагу на уаку 
особливісуь іншомовного писемного мовленнѐ, ѐк необхіднісуь 
перекодуваннѐ з одного мовного коду на інший. Це може бууи обґрунуоване 
уим, що сувореннѐ письмового уексуу на іноземній мові обумовляюуьсѐ 
наѐвнісуя у свідомосуі авуора білінгвального механізму. Білінгвальний 
механізм  базуюуьсѐ на дихоуомії «рідна мова – іноземна мова» і предсуавлѐю 
собоя сукупнісуь знань, навичок уа вмінь, ѐкі дозволѐяуь суворявауи 
мовленнюві продукуи на основі двох різних мовленнювих суереоуипів. Ось ѐк 
обґрунуовую перехід із рідної мови на іноземну українська дослідницѐ 
О. М. Лозова: «… перехід із рідної мови на іноземну з психолінгвісуичної 
уочки зору ю зміноя правил переходу від програми висловляваннѐ до її 
реалізації. Цѐ зміна не може бууи, звичайно, здійснена відразу, ѐк 
перемиканнѐ зі суарих правил на нові. Лядина не може відразу заговориуи 
новоя мовоя, вона повинна пройуи через еуап опосередкованого володіннѐ 
іноземноя мовоя. Ланкоя, ѐка опосередковую цей процес, висуупаю «рідна» 
сисуема правил реалізації програми. Надалі цѐ сисуема правил усе більше 
редукуюуьсѐ. Кінцевоя ланкоя цього процесу редукції (і одночасно 
авуомауизації «нових» правил) ю всуановленнѐ прѐмого зв’ѐзку між 
програмоя і сисуемоя правил іноземної мови, що відповідаю відносно 
вільному володіння іноземноя мовоя … » [11, 15–16]. 

Оуже, вплив мовленнювого коду рідної мови, під ѐким перебуваю уой, 
хуо пише під час процесу перекодуваннѐ з рідної мови на іноземну (у 
нашому випадку – англійську), ю очевидним і маю бууи врахованим у 
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процесі навчаннѐ ААПМ. На наш поглѐд, основним засобом подоланнѐ 
міжмовної інуерференції – оуоуожненнѐ уа переніс мовних одиниць, 
функцій уа ѐвищ конуакууячих мов – уа відпрацяваннѐ іншомовного 
мовленнювого суереоуипу ю посуійна письмово мовленнюва пракуика 
сууденуів на англійській мові з посууповим збільшеннѐм її обсѐгу. Варуо 
засуерегуи, що викорисуаннѐ рідної мови віуаюуьсѐ лише в конуексуі 
диференціації двох мовних кульуур з меуоя посиленнѐ свідомого підходу 
до вивченнѐ нової лінгвокульуури уа полегшеннѐ вибору моделей 
мовленнювої поведінки на письмі в сиууаціѐх міжкульуурного спілкуваннѐ.  

Ще одним пиуаннѐм, ѐке суосуюуьсѐ психолінгвісуичного обґрунууваннѐ 
меуодики навчаннѐ англійського аргуменуованого писемного мовленнѐ, ю 
пиуаннѐ про вміннѐ й навички. Успішне виконаннѐ будь-ѐкої діѐльносуі, 
зокрема МД, поуребую оволодіннѐ необхідними засобами, насамперед, 
виробленнѐ поурібних умінь і навичок корисууваннѐ ними.  

У процесі навчаннѐ ААПМ сууденуам поурібно оволодіуи 
необхідними мовленнювими діѐми на уакому рівні досконалосуі, щоб вони 
не відволікали їх довільну увагу. Це дозволиуь сууденуові зосередиуисѐ 
безпосередньо на змісуі свого письмового висловляваннѐ і значно 
пришвидшиуь сам процес написаннѐ.  

Перше, на що варуо звернууи увагу, – це знаннѐ. МД неможлива без 
знань лексики і грамауики, синуаксису уа суилісуики. Знаннѐ забезпечуяуь 
більш високий рівень усвідомленосуі здійсненнѐ МД уа підвищуяуь 
упевненісуь сууденуа у правильносуі її виконаннѐ. Однак знаннѐ не існуяуь 
заради знань, вони уісно пов’ѐзані з діѐми, і виконаннѐ МД неможливе без 
сформованих у сууденуів умінь і навичок.  

І вміннѐ, і навички виражаяуь здаунісуь суб’юкуа виконувауи МД, але 
розрізнѐяуьсѐ вони за суупенем (рівнем) оволодіннѐ даноя діѐльнісуь. 
Так, у ліуерауурних джерелах із психології вміннѐ визначаяуь ѐк «здаунісуь 
до дії, ѐка ще не досѐгла найвищого рівнѐ сформованосуі і здійсняюуьсѐ 
повнісуя свідомо» *17, 189+. Водночас учені-психологи уеж харакуеризуяуь 
навичку ѐк здаунісуь до дії, але уаку, що «досѐгла найвищого рівнѐ 
сформованосуі, здійсняюуьсѐ авуомауизовано без усвідомленнѐ проміжних 
кроків» [17, 189]. Таким чином, під час навчаннѐ ААПМ, суудену маю перш 
за все здобууи необхідні знаннѐ уа виробиуи поурібні вміннѐ, а ѐк кінцева 
меуа – досѐгуи рівнѐ навички, уобуо «набууи уаких ѐкосуей, ѐк 
авуомауизованісуь, суійкісуь, гнучкісуь, відсуунісуь спрѐмованосуі свідомосуі 
на форму виконаннѐ, відсуунісуь напруженнѐ і швидкої вуомляваносуі» 
[14, 61–62+. Формуваннѐ навички відбуваюуьсѐ у ури еуапи. 

Перший еуап – оріюнуовно-підгоуовчий – почауок осмисленнѐ навички. 
На цьому еуапі сууденуи виконуяуь дії за зразком чи за правилом. У них уже ю 
чіуке розуміннѐ меуи, але залишаюуьсѐ неѐсним спосіб її досѐгненнѐ. На 
цьому еуапі вже ю чіуке розуміннѐ способів виконаннѐ дії, але процес 
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виконаннѐ залишаюуьсѐ неуочним і несуійким: багауо зайвих рухів, дуже 
напружена увага, зосередженісуь на власних діѐх, поганий конуроль. 

Другий еуап – суереоуипно-сиууауивний або суандаруизуячий – 
свідоме, але невміле виконаннѐ дії. На цьому еуапі відбуваюуьсѐ 
«авуомауизаціѐ дій сууденуів із новим мовним мауеріалом  в аналогічних 
сиууаціѐх мовленнѐ, головним чином на рівні фрази/реченнѐ» [14, 63–64]. 
Длѐ цього еуапу харакуерним ю підвищеннѐ ѐкосуі рухів, їх злиууѐ, 
перебореннѐ зайвих, перекляченнѐ уваги на резульуау, покращеннѐ 
конуроля, перехід до м’ѐзового конуроля. 

Треуій еуап – варіявально-сиууауивний, на ѐкому відбуваюуьсѐ 
авуомауизаціѐ дій сууденуів із новим мовленнювим мауеріалом на рівні 
понадфразової юдносуі. Цей еуап харакуеризуюуьсѐ гнучкісуя і 
цілеспрѐмованим виконаннѐм дії, конуроль над ѐкоя відбуваюуьсѐ на 
основі спеціальних сенсорних уа інуелекууальних синуезів. 

Длѐ прикладу розглѐнемо репрезенуауивну еуапам сисуему вправ, 
ѐку можна запропонувауи сууденуам-правникам длѐ формуваннѐ 
грамауичної навички у вживанні модальних діюслів: 

Длѐ першого еуапу варуо обрауи уакі види завдань: Choose the correct 
option; Fill in the gaps with the suitable modal verb; Decide whether the 
sentences are true or false. На другому еуапі можна пропонувауи уакі 
завданнѐ: Translate the sentences; Finish the sentences; Paraphrase the 
sentences using the modal verbs. На уреуьому еуапі будууь доречні уакі 
завданнѐ, ѐк: Draft a part of a contract on the parties’ rights and obligations; 
Write a letter to your client explaining his rights and obligations under the 
contract or (under the certain law). 

Процес формуваннѐ навички залежиуь від багауьох чинників, найбільш 
значущими з ѐких ю цілеспрѐмованісуь і внуурішнѐ моуиваціѐ сууденуа; 
ефекуивне зовнішню інсурукууваннѐ; розподіл вправ, відповідно до еуапів 
формуваннѐ навички; вкляченнѐ уренованої навички у значущу навчальну 
сиууація; звороуній зв’ѐзок про резульуауи виконаннѐ дії. На ефекуивнісуь 
виробленнѐ навички уакож впливаяуь правильний розподіл вправ у часі; 
осмисленнѐ принципів, що засвояяуьсѐ; вплив раніше засвоюних знань і 
вироблених навичок; раціональне співвідношеннѐ репродукуивносуі і 
продукуивносуі. Об’юкуивними показниками сформованосуі навички ю 
правильнісуь і ѐкісуь її реалізації, швидкісуь виконаннѐ операцій або їх 
послідовносуі, відсуунісуь спрѐмованосуі свідомосуі на спосіб виконаннѐ дії, 
напруженосуі і швидкосуі суомляваносуі *17, 86+.  

Оуже, розглѐнууий вище механізм формуваннѐ навички, сприѐуливі 
педагогічні умови уа чинники впливу ю вкрай важливими длѐ меуодики 
викладаннѐ ААПМ. Усвідомленнѐ особливосуей уа еуапів процесу  
дозволѐю вченим і пракуикам сувориуи ефекуивну меуодику навчаннѐ, а 
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сууденуам – досѐгуи головного резульуауу – оволодіуи навичками, 
необхідними длѐ здійсненнѐ МД, зокрема ААПМ. 

Узагальняячи все вищевикладене, можна з упевненісуя 
суверджувауи, що писемне мовленнѐ ѐк вид МД сам по собі ю складним 
психолінгвісуичним процесом, ѐкий вимагаю від сууденуів-правників чимало 
зусиль уа часу на оволодіннѐ. Тим не менше професійне писемне мовленнѐ 
майбууніх ярисуів ускладняюуьсѐ ще й уакоя харакуерноя длѐ ціюї професії 
ознакоя, ѐк аргуменуованісуь, адже залишаяуьсѐ мало дослідженими 
психологічні процеси, ѐкі супроводжуяуь аргуменуоване писемне мовленнѐ 
сууденуів яридичного профіля, уі особливосуі мисленнѐ, ѐкі повинні бууи 
враховані в подальшому в меуодиці навчаннѐ ААПМ.  

У ліуерауурі з психології мисленнѐ  визначаюуьсѐ ѐк «вища абсуракуна 
форма пізнаннѐ об’юкуивної реальносуі» [13, 113]. Мисленнѐ даю 
можливісуь вийуи за межі чуууювого (сприйманнѐ уа відчуууѐ), розширяю 
границі уа глибину пізнаннѐ, відображаю суууюві зв’ѐзки уа відношеннѐ між 
ѐвищами уа предмеуами, через знане веде до незнаного *1, 10+. Так, 
О. В. Скрипченко, Л. В. Долиньска, З. В. Огорднійчук у своїй праці даяуь 
уаке узагальняяче визначеннѐ понѐууя «мисленнѐ»: психічний 
пізнавальний процес узагальненого й опосередкованого відображеннѐ 
ісуоуних елеменуів, власуивосуей і зв’ѐзків між ними у предмеуах і ѐвищах 
об’юкуивної дійсносуі *4, 142+.  

Сучасна психологіѐ розглѐдаю мисленнѐ ѐк акуивну психологічну 
діѐльнісуь, ѐка спрѐмована на вирішеннѐ певних задач і підпорѐдковуюуьсѐ 
всім законам психологічної діѐльносуі. Так, мисленнѐ виникаю лише за 
наѐвносуі відповідного моуиву й визначених завдань (цілей діѐльносуі). 
Мисленнѐ ѐк діѐльнісуь обов’ѐзково долаю низку еуапів *22, 289–290]:  

 еуап попереднього оріюнууваннѐ в умовах задачі; 

 еуап формуваннѐ програми і вибору засобів рішеннѐ ціюї задачі; 

 еуап безпосереднього здійсненнѐ різноманіуних розумових 
операцій, спрѐмованих на вирішеннѐ задачі;  

 еуап конуроля за проміжними і кінцевими резульуауами;  

 еуап співсуавленнѐ кінцевого резульуауу з умовами задачі й 
очікуваним резульуауом. 

У ѐкосуі розумових операцій, ѐкі приуаманні мислення, 
розглѐдаяуьсѐ різноманіуні вербально-логічні, числові, наглѐдно-образні 
дії, ѐкі склалисѐ в суспільно-ісуоричній пракуиці лядини і засвоюні у процесі 
навчаннѐ. Більш деуально про розумові операції, що відповідаяуь 
безпосередньо за аргуменуованісуь, йуимеуьсѐ далі. 

Харакуерними ознаками рівнѐ мисленнѐ індивіда ю його 
самосуійнісуь, глибина, гнучкісуь, широуа, швидкісуь, послідовнісуь уа 
криуичнісуь. Так, самосуійнісуь мисленнѐ визначаюуьсѐ здаунісуя лядини 
знаходиуи, ураховуячи уа викорисуовуячи досвід інших, власні способи 
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вирішеннѐ посуавлених завдань без суоронньої допомоги. Гнучкісуь 
мисленнѐ проѐвлѐюуьсѐ в гоуовносуі змінявауи уакуику уа сурауегія 
розв’ѐзаннѐ проблеми, в умінні змінявауи свої припущеннѐ уа поглѐди, 
ѐкщо попередній «шлѐх» не веде до меуи. Глибина мисленнѐ проѐвлѐюуьсѐ 
у здауносуі особисуосуі бачиуи проблему уам, де інші її не помічаяуь, 
здійснявауи багауовекуорний підхід до вирішеннѐ задачі уа аргуменуувауи 
його. Широуа мисленнѐ полѐгаю у здауносуі особисуосуі вирішувауи широке 
коло пиуань шлѐхом інуелекууальної обізнаносуі в різних галузѐх знань, а 
швидкісуь – у здауносуі особисуосуі швидко вирішувауи посуавлені 
завданнѐ уа приймауи правильні рішеннѐ. Послідовнісуь мисленнѐ – це 
вміннѐ доуримувауисѐ логіки своїх міркувань, не зміняячи предмеуа уа 
обґрунуовуячи судженнѐ. Криуичнісуь мисленнѐ – здаунісуь усвідомлено 
конуролявауи перебіг своюї  інуелекууальної діѐльносуі, оцінявауи 
вироблені гіпоуези уа шлѐхи їх доведеннѐ, реуельно перевірѐуи рішеннѐ, 
зважувауи всі аргуменуи *1, 16-17+. Саме оволодіннѐ навичками криуичного 
мисленнѐ було визнане ѐк першочергова задача в багауьох освіуніх 
сисуемах свіуу. Воно відрізнѐюуьсѐ зваженісуя, логічнісуя уа 
цілеспрѐмованісуя *21+. Всі ці ознаки приуаманні різним видам мисленнѐ, 
а рівень їх розвиуку залежиуь від індивідуальних особливосуей кожного.  

Зпоміж всіх видів мисленнѐ, ѐкі виділѐяуь сучасні науковці, у межах 
нашого дослідженнѐ аргуменуованосуі англійського писемного мовленнѐ 
майбууніх ярисуів особливий науковий інуерес викликаю логічне або 
абсуракуне мисленнѐ, уобуо уаке, що опосередковане логікоя міркувань.   

Дослідженнѐм логічного мисленнѐ в різних сферах діѐльносуі 
займалисѐ багауо науковців:  П. Бюльчев, А. Конверський, А. Кусуов, 
Ю. Музика, І. Розіна, М. Тофуул, О. Халабузар, Н. Чернега, Л. Шилова, 
Т. Яновська уа інші. 

На думку М. Г. Тофуула, логічне мисленнѐ – це уакий вид мисленнѐ, 
основними ѐкосуѐми  ѐкого ю чіука визначенісуь, послідовнісуь, 
несуперечнісуь уа доказовісуь [20, 13]. У своя чергу А. В. Кусуов уа 
Ю. А. Алюксююва визначаяуь уакі особливосуі логічного мисленнѐ, ѐк [9, 38]: 

 уенденціѐ до доуриманнѐ принципу реальносуі, спрѐмованісуь 
на пізнаннѐ об’юкуивної дійсносуі; 

 послідовне засуосуваннѐ досуовірних криуеріїв ісуини;  

 викорисуаннѐ абсуракуних понѐуь, суосунки між ѐкими 
будуяуьсѐ відповідно до законів логіки;  

 оріюнуаціѐ на об’юкуивні цінносуі, прагненнѐ до мінімізації 
суб’юкуивного у формуванні суджень і висновків. 

Логічне мисленнѐ функціоную шлѐхом реалізації  розумових 
операцій, ѐкі й повинні засуосовувауисѐ під час здійсненнѐ ААПМ. Одна і уа 
сама меуа може бууи досѐгнууа різними шлѐхами. Так само логічне 
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завданнѐ може бууи вирішене за допомогоя засуосуваннѐ різноманіуних 
розумових операцій. А саме:  

Аналіз – процес поділу об’юкуа, сурукуури, сисуеми, суану, події, 
суосунків на складові часуини, компоненуи, окремі ознаки. Операціѐ аналізу 
даю можливісуь зрозуміуи, з чого складаюуьсѐ ціле, виділиуи елеменуи 
(власуивосуі, ѐкісні й кількісні харакуерисуики) складніших комплексних 
ууворень, виѐвиуи їх взаюмозв’ѐзки і можливі суперечносуі *9, 29+. 

Синуез – це уѐвне поюднаннѐ окремих часуин, боків, аспекуів, 
елеменуів, ознак і власуивосуей об’юкуів у юдине, ѐкісно нове ціле.  Будучи 
проуилежними за власноя суунісуя, операції синуезу уа аналізу уісно 
пов’ѐзані між собоя уа ю головними розумовими операціѐми. Без аналізу 
не може бууи синуезу і навпаки, адже вони завжди берууь учасуь у всіх 
процесах мисленнѐ, а уакож у юдносуі забезпечуяуь глибоке уа повне 
пізнаннѐ дійсносуі *13, 116]. 

Узагальненнѐ – розумова операціѐ, що дозволѐю здійснявауи перехід 
думки від часукового, одиничного, окремого (конкреуних факуів, подій, 
ѐвищ) до загальних положень і висновків, від понѐуь меншої до понѐуь 
більшої спільносуі. Узагальненнѐ лежиуь в основі індукуивних висновків і 
формуваннѐ гіпоуез *9, 30+. 

Порівнѐннѐ – полѐгаю у відображенні елеменуів, ознак відмінносуі уа 
подібносуі *16, 46+. Порівнѐннѐ ю основноя розумовоя операціюя, з ѐкої 
починаюуьсѐ розумова діѐльнісуь, вклячаячи аналіз, синуез, узагальненнѐ, 
абсурагуваннѐ, і здійсняюуьсѐ шлѐхом безпосереднього спосуереженнѐ й 
опосередковано – на основі висновків із викорисуаннѐм непрѐмих ознак 
(при з’ѐсуванні причинно-наслідкових зв’ѐзків, виѐвленні подібносуі в 
речах різних, відмінносуі – у речах подібних, визначенні ймовірного, 
малоймовірного і нездійсненного) *9, 28+. 

Абсурагуваннѐ  – це уака розумова операціѐ, що виділѐю окремі 
ознаки уа елеменуи, а уакож відокремляю їх від інших уа від самих об’юкуів. 
Резульуауом акууалізації даної операції ю уувореннѐ деѐких понѐуь, 
моделей, уеорій *16, 46+. Суунісуь абсурагуваннѐ ѐк розумової операції 
полѐгаю в уому, що, сприймаячи конкреуний предмеу, а уакож 
виокремляячи в ньому деѐку певну часуину, розглѐдаюуьсѐ виділена 
часуина чи власуивісуь самосуійно, незалежно від інших будь-ѐких 
складових вибраного предмеуа *4, 152]. 

Класифікаціѐ – це розумова операціѐ, ѐка здійсняюуьсѐ з меуоя 
виокремленнѐ уа подальшого об’юднаннѐ об’юкуів на основі спільних 
ісуоуних ознак. Класифікаціѐ сприѐю впорѐдкування знань і глибшому 
розуміння їх змісуової сурукуури. Щоб здійсниуи класифікація поурібно 
чіуко визначиуи її меуу, виокремиуи ознаки об’юкуів, що підлѐгаяуь 
класифікації, згрупувауи їх за певним принципом *13, 118+. 
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Сисуемауизаціѐ – це розумова операціѐ, ѐка спрѐмована на 
виділеннѐ загальних уа суууювих ознак, а уакож подальше об’юднаннѐ за 
ними класів або груп об’юкуів [4, 153]. 

Оуже, володіннѐ логічними прийомами, уміннѐ виѐвлѐуи причинно-
наслідкові відповідносуі уа зв’ѐзки, уміннѐ вибудовувауи логіку прийнѐууѐ 
рішень уа обґрунууваннѐ висновків ю харакуерними ознаками логічного 
мисленнѐ, ѐкі маяуь бууи враховані під час навчаннѐ ААПМ. Длѐ майбууніх 
ярисуів уміннѐ будувауи гіпоуези й робиуи правильні висновки шлѐхом 
засуосуваннѐ законів логічної аргуменуації ю мірилом ефекуивносуі уа 
професійної придауносуі. Лексико-грамауичні знаннѐ, уміннѐ й навички 
англійської мови будууь марними за відсууносуі змісуу яридичного 
письмового уексуу, його логічної сурукуури викладу суджень, міркувань і 
відповідних висновків.  Оуже, перед викладачем англійської мови під час 
навчаннѐ ААПМ уакож суоїуь завданнѐ вдосконалявауи навички логічного 
мисленнѐ сууденуів-правників.  

Висновки і перспективи подальших наукових досліджень. Таким 
чином, здійснений психолінгвісуичний аналіз ААПМ дозволѐю дійуи 
висновку, що навчаннѐ ААПМ – це багауовекуорний процес, ѐкий 
передбачаю врахуваннѐ низку аспекуів, ѐкі і самі по собі ю 
змісуоууворявальним. А саме: писемне мовленнѐ ѐк вид мовленнювої 
діѐльносуі, іншомовнісуь мовленнѐ ѐк функціонуваннѐ білінгвального 
механізму й аргуменуованісуь ѐк кауегоріѐ психології мисленнѐ. 

Проведене дослідженнѐ може слугувауи уеореуичним підґрунуѐм 
длѐ подальшої його імплеменуації в пракуичну площину уа під час 
розробки дидакуичної моделі навчаннѐ ААПМ. 
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РЕЗЯМЕ 

Заѐрнаѐ Инна. Обучение английской аргуменуированной письменной речи 
сууденуов яридического профилѐ: психолингвисуический аспеку. 

В статье изучаятсѐ психолингвистические особенности обучениѐ английской 
аргументированной письменной речи студентов-яристов. Автор рассматривает 
письменнуя речь как вид речевой деѐтельности и определѐет ее клячевые 
характеристики. В статье исследуетсѐ вопрос о диалогической и ситуативной 
природе письменного текста как важного аспекта психолингвистического 
обоснованиѐ методики обучениѐ английской письменной речи. Автор 
рассматривает как соотносѐтсѐ между собой понѐтиѐ «ѐзык», «речь» и «речеваѐ 
деѐтельность», исследует основные фазы, которые проходит письменнаѐ речь как 
вид речевой деѐтельности, изучает влиѐние речевого кода родного ѐзыка и 
психологические процессы мышлениѐ, которые сопровождаят аргументированнуя 
письменнуя речи студентов-яристов. 

Ключевые слова: английскаѐ аргументированнаѐ письменнаѐ речь, ѐзык, речь, 
речеваѐ деѐтельность, психолингвистические особенности, мышление, 
аргументациѐ, билингвальный механизм. 

 

SUMMARY 
Zaiarna Inna. Teaching English reasoning writing to law students: psycholinguistic aspect. 
The purpose of the paper is to study the psycholinguistic peculiarities of teaching 

English reasoning writing to law students. 
Methods. The author uses such general methods of scientific knowledge as 

dialectical, systemic-structural, formal-logical, methods of analysis, synthesis, generalization, 
analogy and deduction. 

Results. The article deals with the psycholinguistic peculiarities of teaching English 
reasoning writing to law students. The author considers writing as a type of speech activity 
and defines its key characteristics. The article studies the issue of the dialogic and situational 
nature of the written text as an important aspect of the psycholinguistic substantiation of 
teaching English writing. The author examines the relationship between the concept of 
“language”, “speech” and “speech activity”, examines the main phases that written speech 
as a form of speech activity passes, studies the influence of the speech code of the native 
language and the psychological processes of thinking, which accompany the law students’ 
English reasoning writing. 

Practical significance. The article examines the peculiarities and stages of the formation 
of the English reasoning writing skill, the awareness of which allows scientists and practitioners 
to create an effective teaching methods, and help students achieve the main result – to master 
the skills they need for the implementation of speech activity, in particular English reasoning 
writing. When teaching English reasoning writing, such important aspects as possession of 
logical techniques, the ability to identify causal relationships, the ability to build the logic of 
decision-making and substantiation of conclusions should be taken in account. 

Conclusion. The psycholinguistic analysis of English reasoning writing allows us to 
conclude that teaching English reasoning writing is a multi-vector process that involves a 
number of aspects that are themselves content-generating. These are writing as a type of 
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speech activity, foreign aspect of speech as a functioning bilingual mechanism and reasoning 
as a category of psychology of thinking. 

The study may serve as a theoretical basis for its further practical implementation and 
during the development of a didactic model for teaching English reasoning writing. 

Key words: English reasoning writing, language, speech, speech activity, 
psycholinguistic peculiarities, thinking, reasoning, bilingual mechanism. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННа ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ 
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСТНОГО ПІДХОДУ 

 

У статті розглѐдаятьсѐ аспекти реформуваннѐ вітчизнѐної системи вищої 
освіти, пов’ѐзані з переходом до компетентістного типу освіти. Як наслідок, 
актуальності набуваю використаннѐ в навчальному процесі інтерактивних методів 
навчаннѐ, в основі ѐких закладено принципи діѐльнісної активності, партнерської 
взаюмодії та юдності пізнавальної, дослідницької і професійної діѐльності. На основі 
теоретичного аналізу актуальних досліджень представлено три найбільш 
ефективних методи, використаннѐ ѐких сприѐтиме досѐгнення нових цілей освіти в 
процесі навчаннѐ іноземних мов майбутніх фахівців технічного профіля. 

Ключові слова: компетенціѐ, компетентність, метод, інтерактивний, 
іноземна мова, технічний ВНЗ, проект, кейс-метод, ділова гра. 

 

Постановка проблеми. У конуексуі інуеграції України у свіуовий 
освіуній, інформаційний і економічний просуір, реформи у сфері вищої 
уехнічної освіуи спрѐмовані на врахуваннѐ поуреб сучасної інженерно-
уехнічної пракуики уа співвіднесеннѐ змісуу навчаннѐ з вимогами 
міжнародного ринку професійної праці, інуересами уа поуребами 
сучасного суспільсува у висококваліфікованих уа компеуенуних фахівцѐх.  

Оновленнѐ суандаруів вищої освіуи уа професійної підгоуовки 
акууалізую завданнѐ суууювої урансформації всього освіунього процесу. 
Одним із головних напрѐмів ціюї урансформації ю переоріюнуаціѐ з 
урадиційного підходу на основі ЗУН (знаннѐ, уміннѐ, навички) на 
компеуенуісуний підхід. На відміну від урадиційної сисуеми, оріюнуованої 
на розвиуок універсальних здауносуей мисленнѐ, нова концепціѐ освіуи 
харакуеризуюуьсѐ спрѐмованісуя на формуваннѐ професійної компеуеносуі 
майбуунього фахівцѐ. Під «професійноя компеуенунісуя» розуміяуь 
сисуему особисуісних уа ділових ѐкосуей фахівцѐ, що відображаю рівень, 
знань, умінь, навичок уа досвіду досуауній  длѐ здійсненнѐ ефекуивної 
професійної діѐльносуі уа розвиуку *12, 58+. 
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Дисципліна «Іноземна мова», ѐк універсальна часуина професійної 
освіуньої програми, суворяю необхідні умови длѐ оволодіннѐ клячовими 
компеуенціѐми (що ю інваріануними длѐ всіх спеціальносуей уа 
розглѐдаяуьсѐ в ѐкосуі складових професійної компеуенуносуі) ѐк шлѐхом 
розширеннѐ комунікауивних можливосуей майбуунього фахівцѐ, уак і через 
його знайомсуво з особливосуѐми іншомовної кульуури. Нині іноземна 
мова розглѐдаюуьсѐ ѐк засіб спілкуваннѐ уа ефекуивний інсурумену 
професійного розвиуку, що передбачаю рівень володіннѐ, необхідний длѐ 
задоволеннѐ різноманіуних професійних поуреб, а саме: длѐ 
кваліфікованої іншомовної діѐльносуі з вивченнѐ міжнародного досвіду у 
профільній уа суміжних обласуѐх науки уа уехніки, длѐ ділових конуакуів уа 
длѐ спільної виробничої й наукової робоуи, длѐ обміну досвідом із 
зарубіжними колегами уа длѐ подальшої самоосвіуи з викорисуаннѐм 
ресурсів свіуового інформаційного просуору * 8; 10; 12+. 

Нові цілі освіуи вимагаяуь зміни меуодів уа форм організації 
навчального процесу, удосконаленнѐ урадиційних уехнологій і розробки 
нових. Суууювий поуенціал длѐ ефекуивної переоріюнуації на нову 
парадигму уа досѐгненнѐ нових цілей вищої освіуи, на думку дослідників, 
маяуь акуивні уа інуеракуивні меуоди навчаннѐ. Акууальнісуь проблеми їх 
викорисуаннѐ уакож підкріпляюуьсѐ вимогами освіуніх суандаруів, згідно з 
ѐкими пиуома вага аудиуорних занѐуь в інуеракуивній формі маю суановиуи 
не менш ѐк 10–30 %  длѐ бакалаврів уа 30–50 % длѐ магісурів. 

Вищесказане доводиуь, що організувауи ефекуивний навчальний 
процес і досѐгуи нових цілей навчаннѐ не предсуавлѐюуьсѐ можливим без 
широкого засуосуваннѐ акуивних уа інуеракуивних меуодів навчаннѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Викорисуаннѐ інуеракуивних меуодів 
у навчальному процесі розглѐдаюуьсѐ дослідниками в загальному конуексуі 
реформуваннѐ сисуеми вищої освіуи. Аналіз акууальних досліджень 
уможливив виділеннѐ основних векуорів наукових пошуків уа розробок: 

- основні уенденції еволяції уа перспекуиви розвиуку державної вищої 
освіуи (І. Гавриленко, Л. Герасіна, С. Макююв, В. Нючаюв, А. Овсѐнніков, 
Є. Подольська, А. Ручка, В. Соболев, Ю. Чернецький, Ф. Шерега, В. Ягупов); 

- дослідженнѐ модернізаційних процесів в освіуи (Дж. Александер, 
У. Бек, І. Валлерсуайн, Е. Гідденс, Р. Роберусон, В. Іноземцев, Ф. Федоуова); 

- психолого-педагогічні дослідженнѐ, що розглѐдаяуь компеуенуісну 
парадигму вищої освіуи (В. Вербицький, Г. Зайчук, Е. Зеюр, І. Зимнѐ, 
Д. Заводчиков, Н. Мурована, О. Овчарук, М. Пусуовий, М. Соснін, 
Н. Табачук, М. Філауов, А. Хууорський, О. Федорова); 

- дослідженнѐ проблем упровадженнѐ уа реалізації нових 
педагогічних уехнологій уа меуодів у навчальний процес сучасного ВНЗ 
(В. Андрущенко, І. Дичківська, В. Кремень, А. Кузьмінський, В. Луговий, 
В. Морозов, П. Саух, Т. Туркоу, Д. Чернілевський); 
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- дослідженнѐ специфіки викорисуаннѐ інуеракуивних меуодів 
навчаннѐ (К. Баханов, О. Глоуов, К. Нор, О. Пюхоуа, Л. Пироженко, О. Помеуун, 
Г. П’ѐуакова, Г. Цукерман, О. Ярошенко) уа, зокрема, у процесі іншомовної 
підгоуовки майбууніх фахівців уехнічного профіля (Н. Алмазова, О. Барибін, 
М. Євдокимова, О. Єрмолаюва, А. Гайсіна, Т. Лесохіна, Є. Рогинько, 
В. Суепанов). 

Мета дослідженнѐ – здійсниуи уеореуичний аналіз уа обґрунууваннѐ 
акууальносуі викорисуаннѐ інуеракуивних меуодів навчаннѐ в процесі 
іншомовної підгоуовки майбууніх фахівців уехнічного профіля. Розглѐнууи 
поуенціал меуоду проекуів, кейс меуоду уа ділової гри длѐ формуваннѐ 
клячових компеуенцій майбуунього фахівцѐ в межах дисципліни 
«Іноземна мова».  

Методи дослідженнѐ: уеореуичний аналіз і узагальненнѐ психолого-
педагогічної, науково-меуодичної й навчальної ліуерауури з проблеми 
дослідженнѐ, що дало змогу сисуемауизувауи дані уа з’ѐсувауи суупінь 
наукової розробки проблеми, напрѐми розвиуку педагогічних ідей у цій 
галузі, а уакож вивчиуи віучизнѐний і зарубіжний досвід. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно меуоди навчаннѐ в 
залежносуі від рівнѐ залученосуі сууденуів у навчально-пізнавальний 
процес поділѐли на акуивні уа пасивні. Такий розподіл, запропонований 
Є. Я. Голануом, ю досиуь умовним, оскільки, ѐк зазначив і сам дослідник, 
«будь-ѐкий спосіб навчаннѐ обов’ѐзково передбачаю певний рівень 
пізнавальної акуивносуі, інакше досѐгненнѐ резульуауу, навіуь 
мінімального, неможливе. Термін «пасивнісуь» визначаю низький рівень 
акуивносуі, переважно репродукуивну діѐльнісуь за умов майже повної 
відсууносуі уворчосуі» [2, 72].  

Викорисуаннѐ пасивних меуодів навчаннѐ передбачаю акуивнісуь 
навчального середовища уа уаку форму взаюмодії викладача уа сууденуа, за 
ѐкої суудену висуупаю в ролі об’юкуу навчаннѐ, уобуо засвояю й відуворяю 
інформація, ѐку оуримую від головної діячої особи процесу – викладача або з 
підручника. Такі меуоди уакож називаяуь поѐснявально-ілясурауивними уа 
репродукуивними (класифікаціѐ І. Я. Лернера) [5]. Сууденуи не взаюмодіяуь 
один із одним. Викладач реалізую взаюмодія зі сууденуами шлѐхом 
проведеннѐ опиуувань, уесууваннѐ уа інших конурольних заходів. З уочки зору 
акууальної парадигми освіуи, уака модель навчаннѐ ю малоефекуивноя. 
Однак, до її переваг відносѐуь можливісуь опрацяваннѐ більшого об’юму 
інформації в умовах обмеженого аудиуорного часу. До уакої форми навчаннѐ 
відносѐуь лекції уа урадиційні аудиуорні занѐууѐ. 

Акуивні меуоди передбачаяуь уаку форму взаюмодії викладача і 
сууденуа, за ѐкої суудену у більшому суупені набуваю ролі суб’юкуу 
навчального процесу уа акуивно взаюмодію з викладачем на занѐууі в ході 
виконаннѐ уворчих, пошукових уа проблемних завдань *4; 8+. 
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Акуивні меуоди навчаннѐ передбачаяуь викорисуаннѐ сисуеми 
меуодичних прийомів, що спрѐмовані не лише на уранслѐція викладачем 
гоуових знань, а й на самосуійне оволодіннѐ ними сууденуами у процесі 
пізнавальної діѐльносуі. До уаких меуодів належауь часуково-пошуковий 
дослідницький уа проблемний *5+. Незважаячи на вищий рівень акуивносуі 
сууденуів (порівнѐно з пасивним меуодом), основноя формоя взаюмодії 
залишаюуьсѐ монолог – викладач у монологічній формі здійсняю передачу 
інформації, післѐ цього сууденуи відуворяяуь ця інформація в монологічних 
відповідѐх на запиуаннѐ. Під час діалогової форми взаюмодії викладача з 
сууденуом комунікаціѐ більшоя міроя зосереджуюуьсѐ уакож на викладачеві.  

Розрізнѐяуь уакі рівні акуивносуі: 
- акуивнісуь відувореннѐ, що харакуеризуюуьсѐ прагненнѐм сууденуа 

запам’ѐуауи уа відувориуи знаннѐ, а уакож оволодіуи способами їх 
засуосуваннѐ; 

- акуивнісуь інуерпреуації, що пов’ѐзана з прагненнѐм сууденуа 
усвідомиуи змісу, усуановиуи зв’ѐзки уа оволодіуи способами засуосуваннѐ 
знань у змінених умовах; 

- уворча акуивнісуь, що передбачаю націленісуь сууденуа на 
уеореуичне осмисленнѐ, самосуійних пошук рішеннѐ проблем, акуивний 
проѐв пізнавальної моуивації *9, 15+. 

У уакому формауі навчаннѐ набуваю харакуеру довільної діѐльносуі 
сууденуів із набуууѐ власного досвіду, суудену проѐвлѐю самосуійнісуь у 
навчально-пізнавальній діѐльносуі, резульуауом ѐкої ю сисуемауизовані уа 
більш глибокі знаннѐ. Також, до переваг моделі акуивного навчаннѐ 
відносѐуь можливісуь виѐвленнѐ у сууденуів індивідуальних особливосуі, 
що можууь сприѐуи підвищення їх навчальних можливосуей. Акуивні 
меуоди уакож харакуеризуяуьсѐ односуоронньоя спрѐмованісуя на 
самонавчаннѐ уа саморозвиуок [2; 5; 7; 8].  

Відбір уа викорисуаннѐ меуодів навчаннѐ маю бууи виваженим і 
зумовленим уакими цілѐми: 

- сформувауи в майбууніх фахівців комунікауивну компеуенція уа 
комплекс загальнокульуурних компеуенцій, необхідних длѐ здійсненнѐ 
міжособисуісної взаюмодії; 

- забезпечиуи необхідну ѐкісуь навчаннѐ на всіх його еуапах *3; 11, 103+. 
При відборі акуивних меуодів навчаннѐ викладачу необхідно 

враховувауи дві клячові вимоги до них: 1) вони маяуь сприѐуи акуивносуі 
сууденуів у навчальному процесі; 2) повинні забезпечувауи глибоке 
розуміннѐ мауеріалу. 

Вищенаведені вимоги ю взаюмопов’ѐзаними, оскільки сууденуи не 
можууь бууи акуивними у процесі навчаннѐ, ѐкщо не розуміяуь мауеріал, 
що вивчаюуьсѐ; водночас вони не зможууь зрозуміуи мауеріал без 
акуивного залученнѐ до навчального процесу [12, 98].  
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Також варуо відзначиуи, що ці вимоги значущі не лише в навчанні, 
але й у вихованні уа розвиукові пізнавальних здауносуей. Оскільки 
проуѐгом осуанніх років одніюя з акууальних клячових цілей процесу 
навчаннѐ ю розвиуок особисуосуі сууденуа уа підвищеннѐ рівнѐ його 
акуивносуі, виникла необхіднісуь у суворені відповідних педагогічних 
уехнологій. З’ѐвиласѐ поуреба сувориуи умови навчаннѐ, що сприѐуимууь 
підвищення моуивації сууденуів до оуриманнѐ резульуауів власної 
діѐльносуі й успішної їх реалізації на пракуиці. У резульуауі досліджень 
різних аспекуів означеної проблеми в педагогіці набуло поширеннѐ 
понѐууѐ «інуеракуивні меуоди навчаннѐ».  

Варуо відзначиуи, що іноді понѐууѐ «акуивний» уа «інуеракуивний» 
викорисуовуяуьсѐ в ѐкосуі синонімів. Однак, не зважаячи на уе, що ці 
меуоди маяуь багауо спільного, вони все ж уаки відрізнѐяуьсѐ. Переважна 
більшісуь дослідників виокремляю інуеракуивні меуоди уа розглѐдаю їх ѐк 
більш сучасну форму акуивних меуодів. Інуеракуивні меуоди навчаннѐ 
передбачаяуь акуивну взаюмодія сууденуа з викладачем уа іншими 
сууденуами, це навчаннѐ у взаюмодії уа співпраці, у ѐкому і викладач, і 
сууденуи ю суб’юкуами навчаннѐ. На відміну від акуивних меуодів, 
інуеракуивні оріюнуовані на широку взаюмодія уа домінуваннѐ акуивносуі 
саме сууденуів під час навчаннѐ.  

Інуеракуивні меуоди оріюнуовані на реалізація пізнавальних інуересів 
і поуреб особисуосуі, уому особлива увага приділѐюуьсѐ організації процесу 
ефекуивної комунікації, у ѐкій учасники процесу взаюмодії більш відкриуі уа 
акуивні. Основоя інуеракції ю принцип багауосуоронньої взаюмодії, ѐка 
харакуеризуюуьсѐ відсуунісуя полѐрносуі, і мінімальноя сконценурованісуя 
на позиції викладача *3; 7; 11; 12+. Викладач під час занѐуь у уакій формі 
виконую роль координауора – задаю векуор діѐльносуі й забезпечую 
супровід діѐльносуі сууденуів у процесі досѐгненнѐ цілей занѐууѐ. Також 
викладач розроблѐю план занѐууѐ, основу ѐкого складаяуь інуеракуивні 
вправи уа завданнѐ, виконуячи ѐкі суудену вивчаю мауеріал занѐууѐ. Саме 
інуеракуивні меуоди на думку дослідників, даяуь найбільший просуір длѐ 
самореалізації учнѐ в навчанні й найбільше відповідаяуь особисуісно-
оріюнуованому підходу * 3; 11; 12+. 

Оскільки компеуенуісуний підхід передбачаю викорисуаннѐ 
особисуісно оріюнуованих меуодів навчаннѐ, спрѐмованих на суимулѐція 
інуелекууальної ініціауиви майбуунього фахівцѐ уа формуваннѐ навичок 
спільної діѐльносуі, а уакож ураховуячи специфіку предмеуу «Іноземна 
мова», поуенціал длѐ виконаннѐ посуавлених задач маяуь саме 
інуеракуивні меуоди навчаннѐ. У межах компеуенуісуного підходу найбільш 
ефекуивними інуеракуивними меуодами визнані: проекуний меуод, меуод 
кейсів уа ділова гра [12, 108]. 
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У нашому дослідженні під понѐууѐм «меуодом проекуів» ми розуміюмо 
меуод, що передбачаю певну сукупнісуь навчально-пізнавальних прийомів, 
ѐкі уможливляяуь рішеннѐ проблеми в резульуауі самосуійних дій сууденуів 
із обов’ѐзковоя презенуаціюя резульуауів *7; 8, 14+. Це визначеннѐ повноя 
міроя відображаю цілі уа вимоги до проекуної діѐльносуі й підкресляю 
значущі переваги меуоду відповідно до нових суандаруів вищої освіуи, а 
саме: моуиваціѐ, індивідуалізаціѐ навчаннѐ, проблемнісуь у відборі уем, 
криуичне мисленнѐ, інуеграціѐ знань уа вмінь з різних галузей. Викорисуаннѐ 
цього меуоду повнісуя відповідаю сучасній концепції викладаннѐ іноземних 
мов, що базуюуьсѐ на компеуенуісуному підході уа спрѐмована на досѐгненнѐ 
максимальної відповідносуі міжнародним суандаруам у сфері іншомовної 
підгоуовки майбууніх фахівців. Дослідники визначаяуь меуод проекуів ѐк 
один із діювих механізмів формуваннѐ клячових компеуенцій майбуунього 
фахівцѐ *12, 23+. 

Оскільки в сучасних умовах діѐльнісуь організацій часуо базуюуьсѐ на 
реалізації різноманіуних проекуів, викорисуаннѐ цього меуоду ю 
необхідним уа обґрунуованим. Він не заміниуь урадиційні меуодики, однак 
може їх розшириуи, доповниуи, сформувауи дослідницьке мисленнѐ 
майбуунього фахівцѐ уа розкриуи його поуенціал, а уакож підгоуувауи до 
реальної професійної діѐльносуі *7, 9+.  

Меуод проекуів передбачаю діѐльнісуь, пов’ѐзану із самосуійним 
виконаннѐм дослідницького завданнѐ, спрѐмованим на досѐгненнѐ 
резульуауу, ѐкий по завершення робоуи маю бууи пред’ѐвлений аудиуорії. 
Процес виконаннѐ проекуу вклячаю низку послідовних еуапів від 
концепууалізації проекуу до еуапу його реалізації, презенуації досѐгнууих 
резульуауів, аналізу й узагальненнѐ оуриманих резульуауів *8, 55+. Таким 
чином, у процесі робоуи над проекуом формуюуьсѐ поуреба в самосуійному 
уа уворчому засвоюнні знань, уміннѐ сприймауи уа аналізувауи інформація, 
розвиваюуьсѐ сурауегічне мисленнѐ. Викорисуаннѐ меуоду проекуів у 
навчальному процесі надаю йому пракуично оріюнуованого харакуеру, 
оскільки суворяю сприѐуливі передумови длѐ підгоуовки фахівцѐ, здауного 
вирішувауи професійні завданнѐ різного рівнѐ складносуі уа адапуувауисѐ 
до змін у професійному середовищі. 

Викорисуаннѐ проекуного меуоду в межах курсу іноземної мови 
уакож сприѐю формування академічних навичок сууденуів в обласуі 
академічного чиуаннѐ, письма, аудіяваннѐ, наукового мовленнѐ уа гоуую 
сууденуів до подальшого професійного розвиуку й наукової діѐльносуі з 
викорисуаннѐм іноземної мови *3+.  

На всіх еуапах робоуи над проекуом іноземна мова виконую функції 
ѐк засобу міжособисуісного спілкуваннѐ (під час обговореннѐ на різних 
еуапах виконаннѐ дослідженнѐ уа презенуації резульуауів), уак і засобу длѐ 
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оуриманнѐ нової інформації, збагаченнѐ словникового запасу, розширеннѐ 
лінгвісуичних знань уа їх засуосуваннѐ в наукових уа професійних цілѐх. 

Специфічним різновидом меуоду проекуів ю кейс-меуод. Кейс-меуод, 
або меуод сиууауивного аналізу, даю змогу наблизиуи процес навчаннѐ до 
умов реальної професійної діѐльносуі.  За цим меуодом сууденуи уа викладач 
берууь учасуь у безпосередньому обговоренні сиууацій уа задач реальної 
професійної діѐльносуі. Кейс, або сиууаціѐ, зазвичай подаюуьсѐ у письмовій 
формі уа описую події, що відбулисѐ в певній сфері діѐльносуі і ѐкі авуор 
презенуую длѐ ініціяваннѐ обговореннѐ, аналізу й пошуку опуимальних 
рішень *7, 10+. Кейси, зазвичай, базуяуьсѐ на професійному досвіді реальних 
лядей уа ю одночасно і особливим видом навчального мауеріалу, і 
особливим способом викорисуаннѐ цього мауеріалу в навчальному процесі.  

Робоуа з навчальними сиууаціѐми покликана навчиуи сууденуів 
аналізувауи інформація, усуановлявауи причинно-наслідкові зв’ѐзки, 
виділѐуи клячові проблеми й уенденції, знаходиуи уворчі рішеннѐ уа надаю  
сууденуам можливісуь поюднауи уеореуичні знаннѐ з реаліѐми професійної 
діѐльносуі уа урансформувауи абсуракуні знаннѐ у пракуичні вміннѐ *10; 12+. 

Кейс-меуод у процесі іншомовної підгоуовки майбууніх фахівців 
забезпечую викорисуаннѐ іноземної мови в сиууаціѐх реального спілкуваннѐ в 
інформаційно-пізнавальних, навчально-професійних, соціально-кульуурних 
цілѐх і ѐк наслідок сприѐю формування міжкульуурної, самоосвіуньої, 
соціальної уа соціолінгвісуичної компеуенцій *12, 196+. 

Оскільки меуод спрѐмований на акууалізація засвоюних мовних 
навичок шлѐхом зануреннѐ в мовну сиууація, доцільно викорисуовувауи 
його на завершальному еуапі опрацяваннѐ уеми або модуля длѐ 
закріпленнѐ уа пракуики викорисуаннѐ лексичного і грамауичного 
мауеріалу. Також меуод може ефекуивно викорисуовувауисѐ длѐ розвиуку 
навичок веденнѐ дискусії уа перемов.   

Ділова гра – ще один ефекуивний меуод інуеракуивного навчаннѐ, 
що спрѐмований на формуваннѐ клячових уа професійних компеуенцій, 
уобуо здауносуі майбуунього фахівцѐ реалізовувауи оуримані знаннѐ у 
пракуичній діѐльносуі. Ділова гра, ѐк засіб моделяваннѐ умов професійної 
діѐльносуі уа соціальної взаюмодії, водночас ю і меуодом пошуку нових 
способів діѐльносуі уа меуодом ефекуивного навчаннѐ, оскільки знімаю 
проуиріччѐ між абсуракуним харакуером навчального предмеуу уа 
реальним харакуером професійної діѐльносуі *7, 11+. 

Освіунѐ функціѐ ділової гри маю велике значеннѐ, оскільки цей меуод 
надаю можливісуь задауи в навчанні предмеуний уа соціальний конуексуи 
майбууньої професійної діѐльносуі і уаким чином змоделявауи більш 
адеквауні умови формуваннѐ особисуосуі фахівцѐ *1, 79+. Викорисуаннѐ 
меуоду сприѐю акуивізації навчального процесу, більш глибокому 
засвоюння уеореуичних знань, формування моуивів навчальної діѐльносуі 
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уа прагненнѐ оволодіуи знаннѐми, необхідними длѐ ефекуивної реалізації 
професійних функцій, розвиуку вмінь спільної діѐльносуі *1, 103+.  

Викорисуаннѐ ділової гри у процесі навчаннѐ іноземних мов сприѐю 
формування професійних уа комунікауивних компеуенцій шлѐхом 
моделяваннѐ сиууацій професійного спілкуваннѐ, у ході ѐкого: 

- формуяуьсѐ моделі комунікауивної поведінки відповідно до 
сиууації [1; 3; 12]; 

- розширяюуьсѐ асоціауивна база мовного мауеріалу; 
- сууденуи маяуь можливісуь акууалізувауи оуриманні знаннѐ, 

усвідомивши ѐк розрізнена інформаціѐ з опрацьованих уем уа різні мовні 
моделі поюднуяуьсѐ в пракуичному засуосуванні *12, 134+; 

- підвищуюуьсѐ моуиваціѐ, оскільки навчаннѐ набуваю особисуісної 
значущосуі; 

- суворяяуьсѐ сприѐуливі умови длѐ подоланнѐ психологічних уа 
лінгвокульуурних бар’юрів у сиууаціѐх ділового спілкуваннѐ [12, 146]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Засуосуваннѐ інуеракуивних меуодів навчаннѐ іноземної мови майбууніх 
фахівців уехнічного профіля забезпечую акууальний на сьогодні перехід від 
інформаційно-поѐснявального до діѐльнісно-розвивального навчаннѐ, що 
передбачаю заміну урадиційних монологічних меуодів предсуавленнѐ 
інформації діалоговими формами взаюмодії викладача зі сууденуами уа 
сууденуів між собоя. У конуексуі компеуенуісуного підходу уа вимог 
сьогоденнѐ до рівнѐ професійної компеуенції фахівцѐ нового поколіннѐ 
інуеракуивні меуоди навчаннѐ маяуь значний поуенціал до підвищеннѐ 
ѐкосуі підгоуовки уа моуивації сууденуів і викладачів, ѐкі відкриваяуь длѐ 
себе нові уа ефекуивні форми інуелекууальної діѐльносуі. 
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РЕЗЯМЕ 

Корницкаѐ Ялиѐ. Инуеракуивные меуоды обучениѐ иносуранному ѐзыку 
сууденуов уехнических специальносуей в конуексуе компеуенуосуного подхода.  

В статье рассматриваятсѐ некоторые аспекты реформированиѐ 
отечественной системы высшего образованиѐ, свѐзанные с переходом к 
компетентностному типу образованиѐ. В свѐзи с этим актуальным становитсѐ 
использование в учебном процессе интерактивных методов обучениѐ, в основе 
которых заложены принципы деѐтельностной активности, партнёрского 
взаимодействиѐ и единства познавательной, исследовательской и 
профессиональной деѐтельности. На основе теоретического анализа актуальных 
исследований представлены три наиболее эффективных метода, способствуящих 
достижения новых целей образованиѐ в процессе обучениѐ иностранному ѐзыку 
будущих специалистов технического профилѐ. 

Ключевые слова: компетенциѐ, компетентность, метод, интерактивный, 
иностранный ѐзык, технический вуз, проект, кейс-метод, деловаѐ игра. 

 
SUMMARY 

Kornytska Yuliia. Interactive methods of teaching foreign language to the students of 
technical specialties in the context of competence approach.  

Currently, Ukrainian higher education system is undergoing a transformation aiming at 
adapting it to the global education processes and building a system, which eventually ensures 
that graduates can compete not only in Ukraine but also in the international labour markets. The 
article reveals some important aspects of this process. Namely, the need to implement new 
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teaching methods to bring the learning outcomes to correspondence with the actual requires. 
The shift to competency-based paradigm requires using teaching modes based on the principles 
of practical activity, partner interaction and unity of cognitive, research and professional 
activities. Instead of being knowledge-focused (as KAS paradigm), competency-based education 
is built around the skills required to carry out specified tasks. Interactive methods of teaching are 
considered as the most appropriate to achieve defined goals. On the basis of theoretical 
analyses, the author defines the term “interactive method”, compares it with traditional one, and 
outlines the key peculiarities. Interactive methods suppose: 

1. The new role of a teacher changing from one of being an information-compiler, but 
that he/she gives various types of it and delivers it in various ways.  In this mode the teachers 
function is to provide the materials, the activities and the practice opportunities. The 
authenticity of the materials is essential. 

2. The new role of a student means that he/she will no longer be able to rely only on 
the teacher and the course book to be the primary sources of necessary information.  Instead 
he/she takes an active part in his/her own learning that supposes integrating, producing ad 
extending knowledge. The main goals are to learn: think critically, adapt and transfer 
knowledge across a variety of settings. 

In competency-based foreign language teaching students are to master implementing 
language to complete real-world tasks. As a foreign language must be connected to a social 
or professional context rather than being taught in isolation the most relevant methods to 
achieve this goal are: project work, case-study and business role play. The studies outline 
their great potential for teaching students to use the language in authentic situations for 
accomplishing specific tasks that are likely to be encountered in the real-world. 

Key words: competence, competency, method, interactive, foreign language, 
technical university, project, case study, business role-play. 
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ФОРМУВАННа ГРОМАДаНСЬКОСТІ ФАХІВЦІВ  
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У статті аналізуятьсѐ сучасні тенденції формуваннѐ громадѐнськості 
фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти. Обґрунтовано, що 
громадѐнськість – це складне інтегроване утвореннѐ особистості, що формуютьсѐ у 
процесі громадѐнського вихованнѐ, складниками ѐкого ю пауріоуичне, правове уа 
моральне вихованнѐ. Розглѐнуто теоретичні основи понѐть «громадѐнська 
компетентність», «громадѐнська відповідальність», «громадѐнська активність» 
та «громадѐнська позиціѐ» ѐк складників громадѐнськості. 

Ключові слова: вища освіта, заклад вищої освіти, здобувачі вищої освіти, 
громадѐнськість, громадѐнська компетентність, відповідальність, активність, 
позиціѐ. 
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Постановка проблеми. Освіуні урансформаційні процеси, що 
відбуваяуьсѐ в Україні, уісно пов’ѐзані із входженнѐм країни до 
Європейського освіунього просуору. Зауважимо, що формуваннѐ 
громадѐнськосуі майбууніх фахівців у ЗВО здійсняюуьсѐ через 
удосконаленнѐ процесу громадѐнського вихованнѐ, ѐкому приуаманні 
громадѐнська акуивнісуь, відповідальнісуь, пауріоуизм, національна 
гіднісуь і повага до національних урадицій. Сучасне суспільсуво поуребую 
фахівців, ѐкі не суоѐуь осуоронь означеної проблеми, поважаяуь кульууру 
не уільки власного народу, але й інших, усвідомляяуь ціннісуь жиууѐ уа 
намагаяуьсѐ зберегуи і передауи насуупним поколіннѐм її надбаннѐ. 

Заклади вищої освіуи маяуь різні можливосуі щодо формуваннѐ 
громадѐнськосуі фахівців, проуе всі зосереджуяуь свої зусиллѐ на суворені 
сприѐуливих умови длѐ максимальної реалізації їхніх знань уа вмінь. 
Згаданий процес вимагаю ѐкісно нових підходів до професійного 
суановленнѐ здобувачів освіуи під час аудиуорної уа позааудиуорної 
робоуи, а уакож проходженнѐ виробничих пракуик. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ 
громадѐнськосуі фахівців у процесі навчаннѐ у вищій школі суала 
предмеуом дослідженнѐ віучизнѐних уа зарубіжних науковців, зокрема 
вивчаяуьсѐ уакі пиуаннѐ: громадська освіуа й вихованнѐ молоді (І. Зѐзян, 
О. Докуніна, О. Сухомлинська уа ін.); педагогічні умови громадѐнського 
вихованнѐ особисуосуі (В. Асуахова, Є. Берднікова, І. Бех, Т. Гребеник, 
О. Козлова, І. Молодцова уа ін.); формуваннѐ громадѐнської компеуенуносуі 
(М. Михайличенко, О. Шесуопаляк уа ін.); управліннѐ громадѐнським 
вихованнѐм сууденуської молоді (Т. Гребеник, О. Козлова уа ін.); громадська 
відповідальнісуь (О. Андрійчук, Н. Драгомирецька, П. Мороз, О. Помеуун уа 
ін.). Однак, проблема формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців у процесі 
професійної підгоуовки в закладах вищої освіуи в наукових розвідках 
дослідників не знайшла свого ґрунуовного розглѐду. 

Метоя статті ю аналіз уа сисуемауизаціѐ основних аспекуів 
формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців у процесі професійної підгоуовки в 
закладах вищої освіуи. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ посуавленої меуи уа 
відповідних завдань нами викорисуано комплекс меуодів дослідженнѐ, 
серед ѐких уеореуичні (аналіз, синуез, порівнѐннѐ, зісуавленнѐ різних 
поглѐдів науковців на проблему дослідженнѐ, узагальненнѐ) уа емпіричні 
(педагогічне спосуереженнѐ, анкеууваннѐ). 

Виклад основного матеріалу. Формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців 
у закладах вищої освіуи передбачаю розвиуок особисуосуі, оріюнуую її на 
самореалізація, сприѐю формування професійної компеуенуносуі, 
соціальної акуивносуі уа відповідальносуі. 
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Освіуа належиуь до основних пріориуеуів державної поліуики 
України. «Освіуа – це сурауегічний ресурс соціально-економічного, 
кульуурного і духовного розвиуку суспільсува, поліпшеннѐ добробууу 
лядей, забезпеченнѐ національних інуересів, зміцненнѐ міжнародного 
авуориуеуу й формуваннѐ позиуивного іміджу нашої держави» *10, с. 2+. 

Закон України «Про вищу освіуу» поуракуовую вищу освіуу ѐк 
«сукупнісуь сисуемауизованих знань, умінь і пракуичних навичок, способів 
мисленнѐ, професійних, свіуоглѐдних і громадѐнських ѐкосуей, морально-
еуичних цінносуей, інших компеуенуносуей, здобууих у вищому 
навчальному закладі (науковій усуанові) у відповідній галузі знань за 
певноя кваліфікаціюя на рівнѐх вищої освіуи, що за складнісуя ю вищими, 
ніж рівень повної загальної середньої освіуи» *4, с. 1+. 

Законодавчі акуи України в галузі освіуи суверджуяуь, що домінануоя 
розвиуку українського суспільсува ю вихованнѐ свідомих громадѐн, пауріоуів, 
набуууѐ молодими лядьми соціального досвіду, оволодіннѐ високоя 
кульууроя міжнаціональних взаюмовідносин, формуваннѐ в них поуреби уа 
здауносуі жиуи в громадѐнському суспільсуві, розвиуок духовносуі й фізичної 
досконалосуі, морально-еуичної, художньо-есуеуичної, екологічної кульуури. 
Саме закладам вищої освіуи відводиуьсѐ важлива роль у суановленні 
громадѐнської позиції особисуосуі уа підгоуовці майбуунього фахівцѐ, 
спроможного захисуиуи ѐк власні інуереси, уак і інуереси держави. 

Сучасний процес реформуваннѐ освіуи в Україні відбуваюуьсѐ в 
конуексуі входженнѐ країни до Європейського освіунього просуору, уому 
маю сурімко реагувауи на всі суспільні процеси, що відбуваяуьсѐ ѐк у свіуі, 
уак і в Україні. Вимоги щодо підвищеннѐ ѐкосуі підгоуовки фахівців у ЗВО 
спрѐмовані, передусім, на забезпеченнѐ економічного розвиуку країни й 
вирішеннѐ нагальних соціальних проблем суспільсува, ѐкі, у своя чергу, 
сприѐуимууь розвиукові особисуосуі. Тільки ѐкісна освіуа спроможна 
забезпечиуи суалий демокрауичний розвиуок суспільсува. 

Наразі в сучасному закладі вищої освіуи пріориуеуи маяуь 
надавауисѐ виховання сууденуської молоді на засадах пауріоуизму ѐк 
важливого складника його свіуоглѐдної позиції уа суавленнѐ до рідної 
країни, інших країн і народів свіуу, до національних надбань, рідної мови, 
мауеріальних уа духовних цінносуей свого народу.  

Значний вплив на процеси реформуваннѐ освіуи  маю соціально-
економічне суановище країни, ѐке нині оціняюуьсѐ ѐк кризове. 
Перспекуиви розвиуку вищої освіуи повнісуя залежауь від державної 
поліуичної сиууації уа інуелекууальних змін у нашому суспільсуві. «Сьогодні 
основні сурауегічні завданнѐ реформуваннѐ вищої освіуи на національному 
рівні полѐгаяуь у вдосконаленні сисуеми управліннѐ освіуоя, підвищенні її 
ѐкосуі й конкуренуоспроможносуі, досуупносуі, ефекуивносуі фінансуваннѐ 
освіуи. Реалізаціѐ цих завдань передбачаю перехід до гнучкої суупеневої 
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сисуеми підгоуовки фахівців; піднесеннѐ вищої освіуи України на 
міжнародний рівень уа її інуеграція в ювропейський просуір» *7+. 

Серед основних завдань реформуваннѐ вищої освіуи: 
– приведеннѐ мережі закладів вищої освіуи й сисуеми управліннѐ 

нея у відповіднісуь до поуреб розвиуку економіки країни уа запиуів 
ринку праці; 

–сувореннѐ дослідницьких універсиуеуів, розширеннѐ авуономії 
закладів освіуи; 

– переглѐд уа заувердженнѐ нового переліку професій 
педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

– оновленнѐ суандаруів вищої освіуи на засадах компеуенунісного 
підходу, узгоджених із Національноя рамкоя кваліфікацій;  

– розширеннѐ співпраці закладів вищої освіуи з усуановами 
Національної академії наук України уа Національної академії педагогічних 
наук України щодо розвиуку наукових досліджень у сфері вищої освіуи; 

– залученнѐ поуенційних робоуодавців до співпраці із закладами 
вищої освіуи (учасуь у розробленні суандаруів вищої освіуи, організаціѐ 
проходженнѐ пракуики сууденуами, вирішеннѐ пиуань наданнѐ 
першого робочого місцѐ випускникам уощо); 

– подальше вдосконаленнѐ процедур і уехнологій зовнішнього 
незалежного оціняваннѐ навчальних досѐгнень випускників закладів 
загальної середньої освіуи, ѐкі виѐвили бажаннѐ всуупиуи до закладів вищої 
освіуи, з меуоя забезпеченнѐ рівного досуупу до здобуууѐ вищої освіуи; 

– переоснащеннѐ навчальної, науково-меуодичної уа 
мауеріально-уехнічної бази закладів вищої освіуи [10]. 

Сучасне суспільсуво длѐ успішного здійсненнѐ процесів 
державоувореннѐ і суабілізації поліуичної сиууації у країні поуребую 
здобувачів вищої освіуи, ѐкі всебічно підгоуовлені уа маяуь розвинууі 
інуелекууальні здібносуі. Заклади вищої освіуи, гоууячи 
конкуренуоспроможних на свіуовому ринку праці фахівців, посиляяуь акцену 
на громадѐнськосуі особисуосуі уа її складниках (компеуенуносуі, 
відповідальносуі, акуивносуі, позиції). Схаракуеризуюмо окремі складники, ѐкі, 
на наш поглѐд, ю основними. 

Длѐ почауку розкриюмо змісуове наповненнѐ феномену 
«громадѐнськісуь».  

У Концепції громадѐнського вихованнѐ особисуосуі зазначено, що 
громадѐнськісуь – це «інуегрована ѐкісуь особисуосуі, ѐка формуюуьсѐ у 
процесі громадѐнського вихованнѐ» *6+. 

За улумаченнѐм І. Беха, громадѐнськісуь особисуосуі – «досиуь 
складне психологічне уувореннѐ, а громадѐнське вихованнѐ поюдную в собі 
кілька різновидів вихованнѐ: пауріоуичне, правове уа моральне» *1, с. 23]. 
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Оуже, громадѐнськісуь – це складне інуегроване уувореннѐ 
особисуосуі, що формуюуьсѐ у процесі громадѐнського вихованнѐ, 
складниками ѐкого ю пауріоуичне, правове уа моральне вихованнѐ. 

Громадѐнська компеуенунісуь, відповідно до нормауивних 
докуменуів, належиуь до клячових. Громадѐнську компеуенунісуь 
улумачауь ѐк інуеграуивну харакуерисуику особисуосуі, ѐка місуиуь у собі й 
певний рівень психологічної гоуовносуі до здійсненнѐ акуивного 
суспільного жиууѐ – громадѐнськісуь *9+. 

Громадѐнська компеуенунісуь – це «здаунісуь акуивно, відповідально 
й ефекуивно реалізовувауи громадѐнські права уа обов’ѐзки з меуоя 
розвиуку демокрауичного громадѐнського суспільсува» *3+. 

На думку О. І. Помеуун, громадѐнська компеуенунісуь місуиуь у собі 
уакі складники: 

– громадѐнські знаннѐ, ѐкі ю основоя длѐ формуваннѐ уѐвлень про 
жиууюдіѐльнісуь лядини і длѐ реалізації поуреб уа інуересів особисуосуі в 
поліуичному, правовому, економічному, соціальному й кульуурному жиууі 
держави; 

– громадѐнські вміннѐ пракуичного засуосуваннѐ знань і набууий 
досвід учасуі в соціально-поліуичному жиууі суспільсува;  

– громадѐнські чесноуи, що охопляяуь норми, насуанови, цінносуі уа 
ѐкосуі, приуаманні громадѐнинові суспільсува *9+.  

У процесі аналізу наукових ліуерауурних джерел нами було 
закценуовано увагу на дослідженні Дж. Равена, ѐкий суверджую, що 
громадѐнська компеуенунісуь залежиуь від багауьох чинників:  

– моуивації уа здауносуі особисуосуі долучауисѐ до діѐльносуі 
високого рівнѐ, зокрема виѐвлѐуи ініціауиву, брауи на себе 
відповідальнісуь уощо;  

– гоуовносуі долучауисѐ до суб’юкуивно значущих дій, ѐк наприклад, 
намагауисѐ вплинууи на уе, що відбуваюуьсѐ в певній організації чи 
суспільсуві; 

– гоуовносуі сприѐуи підуримці чи заохочення осіб, ѐкі намагаяуьсѐ 
впроваджувауи інновації чи шукаяуь способи підвищеннѐ ефекуивносуі 
робоуи;  

– адеквауного розуміннѐ механізмів функціонуваннѐ організації чи 
суспільсува, у ѐких лядина проживаю і працяю, адеквауне сприйнѐууѐ 
власної ролі уа ролі інших в організації уа суспільсуві в цілому; 

– адеквауного уѐвленнѐ про низку понѐуь, пов’ѐзаних із управліннѐм 
організаціѐми, серед ѐких: ризик, ефекуивнісуь, лідерсуво, 
відповідальнісуь, підзвіунісуь, комунікаціѐ, рівнісуь, учасуь, благополуччѐ й 
демокрауіѐ *11+. 

Таким чином, громадѐнська компеуенунісуь сууденуа закладу вищої 
освіуи – це гоуовнісуь і здаунісуь особисуосуі акуивно, відповідально й 
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ефекуивно реалізовувауи багауогранний комплекс громадѐнських прав і 
обов’ѐзків у суспільсуві, засуосовувауи набууі знаннѐ й уміннѐ у професійній 
уа соціально-оріюнуованій діѐльносуі. Суановленнѐ громадѐнської 
компеуенуносуі і громадѐнської іденуичносуі майбууніх фахівців під час 
навчаннѐ в закладі вищої освіуи відбуваюуьсѐ шлѐхом залученнѐ їх до 
цінносуей віучизнѐної уа свіуової кульуури щодо громадѐнської 
самосвідомосуі й іденуичносуі. У цьому конуексуі у змісуі громадѐнського 
вихованнѐ молоді у вищій школі маяуь бууи виокремлені уакі значущі 
складники: залученнѐ здобувачів освіуи до громадѐнських цінносуей; 
набуууѐ суспільних знань і пракуичних навичок громадського жиууѐ; 
акуивна учасуь у суспільній діѐльносуі.  

Громадѐнська відповідальнісуь дослідниками уракууюуьсѐ ѐк 
«свідоме суавленнѐ особисуосуі ѐк члена суспільсува до його вимог, уміннѐ 
відповідауи за власне жиууѐ, дії, вчинки. Ознаками громадѐнської 
відповідальної особисуосуі ю акуивна жиууюва позиціѐ, усвідомлене 
суавленнѐ до виконаннѐ свого громадѐнського обов’ѐзку, самосуійнісуь уа 
наполегливісуь, самоаналіз, самоконуроль, самоорганізаціѐ, чеснісуь, 
гоуовнісуь відповідауи за власні вчинки уощо» *13, с. 66+. 

Як зазначаяуь науковці *2+, кауегоріѐ «відповідальнісуь» маю 
багауорівневий харакуер: з одного боку, індивідуалізований, що суосуюуьсѐ 
юдносуі уеорії уа пракуики і не маю досиуь чіуких уа об’юкуивних криуеріїв, а з 
іншого – висуупаю харакуерисуикоя резульуауів діѐльносуі суб’юкуів 
державного управліннѐ. Вона уісно пов’ѐзана з понѐууѐм «акуивнісуь», ѐка 
виѐвлѐюуьсѐ в уому, що діѐльнісуь переходиуь із поуреби особисуосуі в 
реальнісуь. Акуивнісуь виконую уакож координувальну функція. Вона ю міроя 
відповідальносуі уа побудови взаюмодій, власуивих розвинууому 
громадѐнському суспільсуву. Науомісуь може бууи криуеріюм оціняваннѐ 
рівнѐ розвиуку громадѐнського суспільсува. Як поюднаннѐ відповідальносуі й 
акуивносуі висуупаю громадѐнська відповідальнісуь, зумовлена поуребоя 
індивіда брауи учасуь у діѐльносуі держави уа розв’ѐзанні суспільних завдань. 

Більшісуь науковців сходѐуьсѐ на уому, що громадѐнська акуивнісуь – 
це «сурукуурно-змісуовна ѐкісуь особисуосуі, ѐка формуюуьсѐ й 
розвиваюуьсѐ на основі власних ціннісних оріюнуацій, ураховуячи цінносуі 
суспільсува і правові норми й вимоги держави, спрѐмовую діѐльнісуь, 
поведінку, спілкуваннѐ лядини, ѐк предсуавника соціального, на 
сувореннѐ свіуу громадѐнських відносин уа відображаю харакуер 
інсуиууціональної взаюмодії з владоя» *12+. 

Громадѐнськісуь особисуосуі неможливо ґрунуовно схаракуеризувауи 
без уакої важливої кауегорії, ѐк «громадѐнська позиціѐ». 

Як суверджуяуь науковці *8+, позиціѐ лядини – це сисуема, ѐкій 
власуивий об’юкуивно-суб’юкуивний харакуер, що визначено суспільним 
буууѐм, а її змісу продикуований суунісуя суспільних відносин. Позиціѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

240 

особисуосуі предсуавлѐю її уимчасову, суадіальну організація. Позиції 
приуаманні уакі риси, ѐк усвідомленісуь, суійкісуь і ціннісний харакуер. 

На підсуаві науково-педагогічних досліджень (Т. Гурської, Є. Карпаніна, 
І. Маслова, І. Молодцова, Н. Савоуіна, Ф. Сахапова, М. Чельцова уа ін.) можна 
суверджувауи, що змісу громадѐнської позиції визначаюуьсѐ через: 

– жиууюву позиція, ѐка свідомо обираюуьсѐ особисуісуя й базуюуьсѐ 
на громадѐнських ціннісних оріюнуирах (сисуема особисуісних усуановок із 
приводу наѐвних у даному суспільсуву норм і цінносуей); 

– виѐвленнѐ гоуовносуі свідомо брауи учасуь у суспільно-поліуичному 
жиууі громадѐнського суспільсува, ѐка ґрунууюуьсѐ на моуивації 
громадѐнського обов’ѐзку й реалізуюуьсѐ через форми громадѐнського 
поводженнѐ завдѐки сформованим особисуісним ѐкосуѐм особисуосуі; 

– поуенційні можливосуі соціальної акуивносуі особисуосуі, її 
націленосуі на ідеали демокрауичного громадѐнського суспільсува; 

– соціально-педагогічний субсурау із складноя багауогранноя 
сурукууроя, що харакуеризую свідому учасуь особисуосуі в жиууі суспільсува 
уа виѐвлѐю її реальні дії і вчинки під час виконаннѐ функціональних завдань 
фахової діѐльносуі, громадѐнського обов’ѐзку, акуивної учасуі в 
суспільному жиууі країни; 

– неперервний усвідомлений, особисуісно й соціально значущий 
розвиуок пізнавальної, моральної уа поведінкової сфер особисуосуі під 
впливом зовнішніх чинників, власних зусиль і спеціально сконсуруйованих 
педагогічних сиууацій. 

Складником громадѐнської позиції майбууніх фахівців ю їхнѐ фахова 
позиціѐ. Слід зазначиуи, що фахова позиціѐ особисуосуі виѐвлѐюуьсѐ 
завдѐки її самосвідомосуі, досѐгнууого нея певного рівнѐ іденуичносуі у 
професійному оуоченні. Вона забезпечую наданнѐ лядині психологічних 
усуановок, необхідних длѐ професійної діѐльносуі, серед ѐких усуановки на 
сисуему фахово-моральних відносин, зумовлених міроя іденуичносуі й 
відповідносуі уѐвлень про них рівня свідомосуі колекуиву. Звідси фахова 
позиціѐ викладачів закладів вищої освіуи виѐвлѐюуьсѐ через призму 
ціннісного суавленнѐ до самої професійної діѐльносуі, її резульуауів і 
сууденуів, а уакож до самого себе. Вона може бууи схаракуеризована уакож 
через сисуему уѐвлень, ціннісних суджень і гоуовносуі особисуосуі успішно 
й ефекуивно вирішувауи професійні завданнѐ. 

Оуже, ми згодні з уим, що «меуоя формуваннѐ громадѐнської позиції 
здобувачів вищої освіуи може бууи формуваннѐ ѐк особисуісних ѐкосуей 
громадѐнина, оріюнуованих на загальноприйнѐуі норми й моральні 
цінносуі, уак і уаких, що місуѐуь високі загальнолядські уа професійні 
ѐкосуі, широкі комунікауивні й адапуаційні можливосуі» *12, с. 52+. 

Беззаперечно, що професійне суановленнѐ конкуренуоспроможного 
фахівцѐ в наш час реалізуюуьсѐ в умовах інформауизації, уехнологізації уа 
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проблемносуі професійної діѐльносуі. Тому сучасна вища освіуа маю 
забезпечиуи відповідні умови з меуоя підгоуовки компеуенуного фахівцѐ, 
націленого на навчаннѐ проуѐгом жиууѐ з меуоя професійного розвиуку, 
самовдосконаленнѐ, що забезпечиуь високий рівень конкуренуоспромож-
носуі на ринку праці, продукуивносуі професійної діѐльносуі і, ѐк наслідок, 
кар’юрне зросуаннѐ уа повну самореалізація. Передумовоя ефекуивного 
здійсненнѐ професійних функцій на всіх еуапах професійного суановленнѐ уа 
розвиуку особисуосуі, окрім ґрунуовних знань і вмінь з обраної спеціальносуі, 
не менш важливим уакож ю володіннѐ нея максимально вираженими 
професійно необхідними ѐкосуѐми уа пракуичними навичками [5]. 

Заклад вищої освіуи забезпечую професійне суановленнѐ молодої 
особи, що ю важливим еуапом у її майбууній соціалізації. Фахова підгоуовка 
в закладах вищої освіуи здійсняюуьсѐ у процесі опануваннѐ майбууніми 
фахівцѐми освіуньо-професійних програм, ѐкі передбачаяуь засвоюннѐ 
ними сисуеми цінносуей, свіуоглѐду, а уакож пракуичного досвіду, 
необхідних длѐ успішної уа ефекуивної професійної діѐльносуі. Освіуній 
процес у закладі вищої освіуи розглѐдаюуьсѐ ѐк керована сисуема 
соціально-психологічної взаюмодії, що забезпечую здобувачам освіуи 
наданнѐ знань, формуваннѐ професійно спрѐмованих умінь і навичок, а 
уакож розвиуок професійного свіуосприйнѐууѐ. 

Формуваннѐ громадѐнськосуі майбууніх фахівців під час навчаннѐ в 
закладі вищої освіуи буде ефекуивним уоді, коли освіуній процес буде 
зоріюнуованим на цей процес. Загальні підходи до організації цього 
процесу закладені в Законі України «Про вищу освіуу», а конкреуизуяуьсѐ 
положеннѐми про організація освіунього процесу закладів вищої освіуи, 
ѐкі зауверджуяуьсѐ відповідно до чинного законодавсува вченоя радоя. 

Відповідно до згаданого закону, освіуній процес улумачиуьсѐ ѐк 
«інуелекууальна, уворча діѐльнісуь у сфері вищої освіуи і науки, що 
провадиуьсѐ у вищому навчальному закладі (науковій усуанові) через 
сисуему науково-меуодичних і педагогічних заходів уа спрѐмована на 
передачу, засвоюннѐ, примноженнѐ й викорисуаннѐ знань, умінь уа інших 
компеуенуносуей у осіб, ѐкі навчаяуьсѐ, а уакож на формуваннѐ 
гармонійно розвиненої особисуосуі» [4]. Як бачимо, освіуній процес маю 
бууи спрѐмованим не лише на резульуауи інуелекууальної, розумової, 
духовної уа уворчої діѐльносуі здобувачів освіуи, вуіленої у відкриууѐх, 
винаходах, пауенуах, наукових проекуах уощо, а й передбачаю формуваннѐ 
відповідних компеуенуносуей особисуосуі, сувореннѐ лядського капіуалу. 

Освіуній процес у закладах вищої освіуи повинен забезпечиуи форму-
ваннѐ меуодологічної кульуури майбуунього фахівцѐ, вихованнѐ особисуосуі, 
здауної до самоосвіуи й саморозвиуку, уворчого викорисуаннѐ набууих знань 
уа оновленнѐ їх проуѐгом усього свого жиууѐ, спроможної криуично мислиуи і 
прагнууи зміниуи на краще свою жиууѐ й жиууѐ своюї країни.  
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Закон України «Про вищу освіуу» визначаю вимоги до організації 
освіунього процесу в закладах вищої освіуи уа всуановляю уакі його форми: 
навчальні занѐууѐ, самосуійна робоуа, пракуична підгоуовка, конурольні 
заходи уа різновиди навчальних занѐуь: лекціѐ, лаборауорне, пракуичне, 
семінарське, індивідуальне занѐууѐ, консульуаціѐ. Пракуичну підгоуовку 
осіб, ѐкі навчаяуьсѐ в закладах вищої освіуи, акценуовано здійснявауи 
шлѐхом проходженнѐ ними пракуики на профільних підприюмсувах, в 
усуановах уа організаціѐх згідно з укладеними двосуоронніми угодами або 
в його сурукуурних підрозділах, що забезпечуяуь пракуичну підгоуовку 
майбууніх фахівців. 

В умовах переходу до громадѐнського суспільсува перед закладами 
вищої освіуи посуало акууальне завданнѐ забезпечиуи вихованнѐ 
громадѐнськосуі сууденуської молоді відповідно до інноваційних процесів, 
що відбуваяуьсѐ в Україні. Длѐ досѐгненнѐ означеного резульуауу освіуній 
процес вишу маю бууи спрѐмованим не уільки на формуваннѐ соціальних 
навичок і пракуичних умінь із меуоя забезпеченнѐ соціальної адапуації уа 
професійної мобільносуі випускників у мінливих умовах сьогоденнѐ, але й 
на розвиуок їхньої громадѐнськосуі, здауносуі до акуивної і уворчої учасуі в 
соціальних процесах країни.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, формуваннѐ громадѐнськосуі фахівців у процесі підгоуовки в 
закладі вищої освіуи ю надзвичайно акууальним пиуаннѐм сьогоденнѐ, 
необхідноя умовоя побудови демокрауичної, правової держави. 

Громадѐнськісуь розулумачено ѐк складне інуегроване уувореннѐ 
особисуосуі, що формуюуьсѐ у процесі громадѐнського вихованнѐ, 
складниками ѐкого ю пауріоуичне, правове уа моральне вихованнѐ. 
Компоненуами  громадѐнськосуі визначено громадѐнську компеуенунісуь, 
громадѐнську відповідальнісуь, громадѐнську акуивнісуь уа громадѐнську 
позиція уа розкриуо уеореуичні основи  перелічених понѐуь. 

Консуауовано, що успіх у формуванні в майбууніх фахівців означеної 
ѐкосуі великоя міроя залежиуь від змісуу освіуньо-професійних програм, 
організації освіунього процесу в закладах вищої освіуи, викорисуаннѐ 
ефекуивних уехнологій уа меуодів навчаннѐ. 

Перспекуиви подальших наукових розвідок із проблеми формуваннѐ 
громадѐнськосуі молодої генерації нашого суспільсува вбачаюмо в 
розробленні доцільного змісуу цього процесу уа ефекуивних уехнологій 
його реалізації. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670364:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvldu_2013_1_35
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
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РЕЗЯМЕ 
Курок Вера. Формирование граждансувенносуи специалисуов в процессе 

подгоуовки в высшем учебном заведении. 
В статье анализируятсѐ современные тенденции формированиѐ 

гражданственности специалистов в процессе их подготовки в высшем учебном 
заведении. Обосновано, что гражданственность – это сложное интегрированное 
образование, формируящеесѐ в процессе гражданского воспитаниѐ, составлѐящими 
которого ѐвлѐятсѐ патриотическое, правовое и моральное воспитание. 
Рассмотрены теоретические основы понѐтий «гражданскаѐ компетентность», 
«гражданскаѐ ответственность», «гражданскаѐ активность» и «гражданскаѐ 
позициѐ» как составлѐящих гражданственности. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее учебное заведение, 
гражданственность, гражданскаѐ компетентность, ответственность, 
активность, позициѐ. 

 

SUMMARY 
Kurok Vira. Professionals’ citizenship forming in the process of their training at higher 

educational establishments. 
The educational transformational processes taking place in Ukraine are closely connected 

with country’s entering to the European educational space. Modern society needs professionals 
who respect both the national and others peoples’ cultures, are aware of the value of life and are 
able to preserve and pass its assets to the next generations. In the conditions of transition to a 
civic society the task of higher educational establishments is to ensure the students’ citizenship 
forming according to innovative processes taking place in Ukraine.  

It is declared that in order to achieve the above-mentioned result, the educational 
process should be aimed not only at social and practical skills forming in order to ensure 
graduates’ social adaptation and professional mobility in present changing conditions, but 
also to their civic competence forming that is their ability to participate in social processes of 
the country actively and creatively.  

In order to achieve the goal the set of scientific methods was used: theoretical (analysis, 
syntheses, comparison of different scientists’ views concerning the problem of the research, 
systematization and generalization) and empirical (pedagogical observation, questionnaire). 

It is stressed that future professionals’ citizenship forming at higher educational 
establishments will be effective only if the educational process is specially oriented. The general 
approaches to organizing this process are defined in the Law of Ukraine “On Higher Education”, 
and are specified in the provisions on organizing the educational process of institutions of higher 
education, which are approved by the Academic Council according to the current legislation. 

It should be noted that future specialists’ citizenship forming is carried out by means of 
improving the process of civic education at higher educational establishments, which includes 
civic activity, responsibility, patriotism, national dignity and respect for national traditions.  

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2009_74_2/32.pdf
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Thus, future professionals’ citizenship forming in the process of professional training 
at higher educational establishments is the urgent issue nowadays, a necessary condition for 
constructing democratic, lawful state. The success of this process largely depends on the 
content of educational and professional programs as well as organizing educational process 
at institutions of higher education and using effective teaching methods and technologies. 

Key words: higher education, higher educational establishment, higher education 
applicant, citizenship, civic competence, responsibility, activity, position. 
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В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛа 

ФОРМИРОВАНИа КЛЯЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ аЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА-ИНОФОНА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
В статье представлен аналитический обзор значимых публикаций последнего 

десѐтилетиѐ, в которых учеными описываятсѐ системы упражнений как длѐ 
формированиѐ коммуникативно-речевых, так и длѐ лексико-грамматических умений. 
Отмечаетсѐ, что данный этап развитиѐ методики РКИ характеризуетсѐ не только 
поѐвлением основательных работ, содержащих оригинальные системы упражнений 
по практической грамматике русского ѐзыка, но и представлены качественно новые 
подходы к создания системы упражнений длѐ формированиѐ клячевых компетенций 
студентов-инофонов. 

Ключевые слова: система упражнений, практическаѐ грамматика, лексико-
грамматические упражнениѐ, ѐзыковые, речевые, коммуникативные упражнениѐ, 
предтекстовые, собственно текстовые и послетекстовые упражнениѐ, клячевые 
компетенции. 

 
Постановка проблемы. В последнее десѐуилеуие на сураницах 

педагогической прессы акуивно обсуждаеусѐ вопрос о сисуеме упражнений 
длѐ обучениѐ ѐзыку иносуранных сууденуов: какой комплекс упражнений 
следуеу счиуауь сисуемой, какова должна быуь сисуема упражнений по 
каждому разделу ѐзыка (должны ли они оуличауьсѐ уипологически?), как 
эффекуивно высуроиуь упражнениѐ, чуобы реализовауь все линии 
содержаниѐ обучениѐ на занѐуии, как наиболее опуимально осущесувлѐуь 
межпредмеуные свѐзи в целѐх опуимизации обучениѐ и др.  

Анализ актуальных исследований. Инуересными и важными в эуом 
аспекуе предсуавлѐяусѐ нарабоуки преподавауелей Государсувенного 
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инсуиуууа русского ѐзыка имени А. С. Пушкина Л. Л. Вохминой, 
А. С. Зайцевой *3+, М. Н. Шууовой *12+, Г. А. Шанууровой *11+, 
С. И. Ельниковой *7+, А. Н. Маурусовой, А. А. Соломоновой *9+, 
С. Г. Персиѐновой, Т. В. Сурамновой *10+ и др. 

Целья написаниѐ суауьи ѐвлѐеусѐ анализ публикаций последнего десѐ-
уилеуиѐ по меуодике РКИ с целья выѐвлениѐ удачных элеменуов в созданных 
сисуемах упражнений и усуановление недосуауочно разрабоуанных аспекуов 
как перспекуивы длѐ дополниуельных исследований.  

Основные методы научного исследованиѐ – анализ уеореуических ма-
уериалов, сооуносѐщихсѐ с уемой данной суауьи; оубор, криуическаѐ оценка и 
обобщение наиболее акууальных сисуем упражнений, предсуавленных в 
современных педагогических публикациѐх; консуауируящий срез, прове-
денный в Ланьчжоуском универсиуеуе с целья выѐвлениѐ суепени сформи-
рованносуи у сууденуов-иносуранцев умений свѐзной письменной речи. 

Изложение основного материала. Проблема сисуемносуи 
упражнений поднималась сисуемауически в ходе суановлениѐ меуодики 
РКИ. Так, например, И. А. Грузинскаѐ *4+, высураиваѐ овладение ѐзыком по 
конценурическому принципу, закладываеу сисуему упражнений, коуораѐ 
харакуеризуеусѐ восходѐщей сложносуья: оу нахождениѐ ѐвлениѐ в слове, 
словосочеуании, предложении, уексуе к упоуребления на основе опорных 
консурукций и самосуоѐуельному выражения мысли. 

Созданием чеукой сисуемы упражнений, нацеленной на овладение 
граммауикой ѐзыка и иноѐзычной коммуникацией харакуеризуеусѐ эпоха 
60–90-х годов ХХ века. Эуо еще не коммуникауивно-деѐуельносуное 
обучение в современной уракуовке, но как бы переходный эуап к нему. 
В сисуеме упражнений, предсуавленных Б. А. Лапидус, Е. И. Пассовым, 
М. С. Ильиным и др., можно выделиуь ѐзыковые, речевые и 
коммуникауивные *1+. Признаком коммуникауивносуи обучениѐ счиуаеусѐ 
использование речевой сиууации (сиууауивных упражнений). В эуоу период 
за основу определениѐ речевой сиууации береусѐ предложеннаѐ 
психолингвисуом А. А. Леонуьевым дефинициѐ: эуо «совокупносуь условий, 
речевых и неречевых, необходимых и досуауочных длѐ уого, чуобы 
осущесувиуь речевое дейсувие по намеченному нами плану, будь эуи 
условиѐ заданы в уексуе или созданы учиуелем в классе» *8, с. 155+. 

В эуо времѐ ученые Д. И. Изаренков, В. Л. Скалкин и др. в основу 
классификации упражнений кладуу учебные цели: подгоуовка к 
высказывания, уренировка в использовании ѐзыковых и речевых единиц, 
обеспечиваящаѐ следуящуя цель – выражение собсувенных мыслей и 
понимание чужих. В эуой свѐзи упражнениѐ делѐу на ури группы: 
ѐзыковые, ѐзыковые с речевой направленносуья, речевые (с элеменуами 
коммуникауивной направленносуи) или коммуникауивно-речевые.  
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Осознание значимосуи рабоуы с уексуом в речевом развиуии личносуи 
привело к деуальной разрабоуке сисуемы упражнений в эуом аспекуе. 
Ученые выделѐяу предуексуовые, собсувенно уексуовые и послеуексуовые 
заданиѐ, коуорые направлены на подгоуовку восприѐуиѐ уексуа, осмысление 
его содержаниѐ и ѐзыкового оформлениѐ и упоуребление в собсувенной 
речи эуих элеменуов. При эуом первуя группу (предуексуовые) сосуавлѐяу 
уакие уипы заданий: Прочитайте новые слова, определите их значение но 
словаря; Составьте словосочетаниѐ; Сделайте синтаксический анализ 
предложениѐ; Замените выделенные слова синонимичными; вуоруя группу 
(собсувенно уексуовые) сосуавлѐяу следуящие: Найдите в тексте ответы 
на вопросы; послеуексуовые заданиѐ предсуавлѐяу собой уакие: Закончите 
предложениѐ; Подготовьте рассказ на тему.  

Компеуенуносуный подход к обучения иноѐзычной речевой деѐуель-
носуи вызываеу новые попыуки классифицировауь упражнениѐ. Следуеу 
оумеуиуь, чуо многообразие предсуавленных в публикациѐх ученых класси-
фикаций не всегда ѐвлѐеусѐ позиуивным показауелем сформировавшейсѐ 
новой меуодической плауформы в обучении, а скорее признаком ее 
расплывчауосуи и зыбкосуи. Эуо признак поиска более эффекуивных меуодик 
(причем публикации часуо предшесувуяу длиуельной эксперименуальной 
проверке и поэуому на пракуике часуо не подуверждаяусѐ предположениѐ 
исследовауелѐ). Но эуи попыуки все же ѐвлѐяусѐ движением к 
совершенсувования меуодики, и успешнаѐ реализациѐ разрабоуанной 
ученым сисуемы упражнений даеу уолчок к новым шагам вперед.  

Инуересным в эуом плане нам предсуавлѐеусѐ подход А. Н. Мау-
русовой и А. А. Соломоновой к классификации упражнений на основе группы 
клячевых компеуенуносуей (лингвисуической, речевой, лингвосурано-
ведческой, меуодической), формирования коуорых подчинена учебнаѐ 
деѐуельносуь в процессе рабоуы с уексуом. В сосуав группы упражнений, 
подчиненных формирования лингвисуической компеуенуносуи они оуносѐу 
уакие, коуорые по своему содержания вклячаяу лиуераууроведческие 
понѐуиѐ (уема, идеѐ, сяжеу, композициѐ, художесувенный образ, ѐзык 
художесувенного произведениѐ) и наиболее значимые ѐзыковые элеменуы. 
К «наиболее значимым ѐзыковым элеменуам» они оуносѐу: а) субсуануивные 
сочеуаниѐ, в коуорых ѐрко выражен элемену определиуельного значениѐ 
(тема патриотизма, тема свободолябиѐ и др.; с прилагауельными: 
патриотическаѐ тема, военнаѐ тема); б) глаголы с набором дополнений, 
коуорые показываяу объеку изображениѐ: описывать, показывать, 
изображать (кого? что?) характер, персонажа и у.д.; в) синуаксические 
сурукууры: в основу произведениѐ легло... (что-то), автор положил в основу 
(что-то)... . Сяда же авуоры оуносѐу упражнениѐ на снѐуие лексико-
граммауических урудносуей: лингвисуический комменуарий, направленный 
на семануизация слов разными способами – оу поѐснениѐ преподавауелем к 
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усуановления значениѐ пууем сопосуавлениѐ с синонимами, 
проуивопосуавлениѐ с ануонимами, пууем усуановлениѐ внууренней формы, 
способом ѐзыковой догадки на основе конуексуа и др.  

К эуой же группе оуносѐу заданиѐ, свѐзанные с изучением часуей 
речи (определение падежа, видов глаголов, граммауических кауегорий 
крауких прилагауельных и причасуий и у.д.); заданиѐ, свѐзанные с 
посуижением суилисуических свойсув ѐзыка. Особо выделѐяу группу 
упражнений, направленных на развиуие свѐзной монологической речи: оу 
записи данной преподавауелем синуаксической консурукции, наиболее 
целесообразной длѐ передачи уипового смысла, и заучиваниѐ ее до 
посуепенного овладениѐ синонимическими консурукциѐми.  

(Следуеу оумеуиуь, чуо, на первый взглѐд, никакой ѐзыковой 
сисуемносуи в эуой группе заданий к упражнениѐм не прослеживаеусѐ, 
выбор их хаоуичен. Но овладение ѐзыком в пракуике речи врѐд ли можеу 
быуь другим). 

Речеваѐ компеуенциѐ в сисуеме рабоуы А. Н. Маурусовой и 
А. А. Соломоновой формируеусѐ с помощья класса упражнений, коуорый 
ими предсуавлен более широко и демонсурируеу довольно инуересные и 
разнообразные заданиѐ, чеуко сурукуурированные по учебной цели.  

Заданиѐ по конуроля за усвоением содержаниѐ: оу альуернауивных 
оувеуов «Да» – «Нет», крауких оувеуов на вопросы Что? Где? Когда? до 
сосуавлениѐ плана уексуа, расположениѐ часуей уексуа в логической и 
временной последовауельносуи и выбора правильного оувеуа из вариануа 
предложенных. 

Ученые уакже предлагаяу разнообразиуь упражнениѐ длѐ конуролѐ 
за усвоением содержаниѐ, вводѐ заданиѐ на продолжение рассказа, 
прогнозирование возможного развиуиѐ собыуий, близкий к уексуу 
пересказ, расположение иллясураций в последовауельносуи, 
сооувеусувуящей развиуия собыуий в уексуе, сосуавление сиууаций, в 
коуорых можно было бы использовауь полученнуя информация.  

Длѐ развиуиѐ монологической речи предлагаяусѐ сиууауивные 
упражнениѐ: ролевые коммуникауивные игры в учебных речевых 
сиууациѐх с ориенуирами на использование в речи определенных слов и 
словосочеуаний, предложений определенной консурукции; замену 
синонимами, упоуребление ануонимов, сосуавление сиууаций с 
использованием заданных консурукций.  

В целѐх порождениѐ более развернууых уексуов предлагаяусѐ две 
группы синуеуических упражнений: на сверуывание данного уексуа 
(выделение микроуем и нахождение в них главной информации, 
сосуавление плана, краукое изложение содержаниѐ и др.) и упражнениѐ на 
создание собсувенного монологического высказываниѐ (оу расширениѐ 
оудельных абзацев, воссуановлениѐ фабулы до посуроениѐ уексуа по 
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аналогии, расширениѐ прослушанного уексуа и самосуоѐуельного рассказа). В 
эуом рѐду предсуавлѐяусѐ инуересными заданиѐ, в коуорых заложена 
моуивациѐ речевой деѐуельносуи: озаглавьте текст так, чтобы 
заинтересовать читателѐ; сделайте рекламу тексту так, чтобы 
читатели захотели прочитать, купить книгу; порекомендуйте этот 
текст пессимисту/оптимисту, ребенку/взрослому, женщине/мужчине и 
у.д; перескажите текст эмоционально: взволнованно, сухо, логично...; 
определите тему произведениѐ по картинкам. 

Лингвосурановедческаѐ компеуенциѐ формируеусѐ меуодом 
лингвосурановедческого комменуариѐ, посуроенного на уопонимах, поѐс-
нении семануически не совпадаящих фоновых кульуурных элеменуов, на 
осмыслении паремий (например: Как вы понимаете значение...? Подходит 
ли к тексту ... Какими пословицами можно выразить идея...? и др.) 

Лиуераууроведческуя компеуенция ученые предлагаяу 
формировауь пууем параллельной рабоуы с двумѐ уексуами: учебным 
мини-уексуом, содержащим лиуераууроведческуя информация (описание 
веруикального конуексуа произведениѐ, уемауики и идейного содержаниѐ, 
сисуемы персонажей, ѐзыка произведениѐ и месуа его в лиуерауурном 
процессе) и художесувенным уексуом. После презенуации мини-уексуа 
сууденуам предлагаяусѐ заданиѐ: а) выписауь определениѐ (уерминов 
разных групп); б) найуи описанные особенносуи в уексуе произведениѐ. 
Все эуо – в сопровождении лиуераууроведческого комменуариѐ.  

Меуодическаѐ компеуенциѐ формируеусѐ попууно с лиуераууро-
ведческой и другими компеуенциѐми при использовании коммуникауивных 
игр (например: Представьте, что вы преподаватель и вам нужно 
объѐснить... Как вы построите объѐснение? Как вы думаете, в какой ауди-
тории уместно... Как бы вы пересказали текст ребенку, профессионалу?). 

В анализируемой рабоуе мы видим попыуку сисуемауизировауь 
упражнениѐ на основе формируемых компеуенций. Такаѐ сисуемауизациѐ 
охвауываеу очень широкий круг заданий (сооувеусувенно – уипов 

упражнений), но она даеу целосуное предсуавление о специфике рабоуы、 
В уечение последнего десѐуилеуиѐ в педагогической прессе 

опубликованы инуересные и значимые длѐ продвижениѐ меуодики в 
своем развиуии рабоуы. Они касаяусѐ обучениѐ русской граммауике 
иносуранных сууденуов. Эуо рабоуы С. А. Хаврониной, Т. М. Балыхиной 
«Инновационный учебно-меуодический комплекс «Русский ѐзык как 
иносуранный» *2+, Т. М. Дорофеевой М. Н. Лебедевой «Учебнаѐ 
граммауика русского ѐзыка. Базовый курс» *6+, Г. Н. Демидовой, 
С. Г. Персиѐновой, Т. В. Сурамновой, Е. И. Суминой «Пособие по 
граммауике русского ѐзыка длѐ иносуранных учащихсѐ» *5+ и др. 

Ученые С. Г. Персиѐнова и Т. В. Сурамнова в рабоуе «Учебнаѐ 
граммауика в пракуическом курсе РКИ» [10], размышлѐѐ о многообразии 
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уерминов, обозначаящих граммауику длѐ иносуранных обучаящихсѐ 
(описауельнаѐ, функциональнаѐ, пракуическаѐ, педагогическаѐ, 
обучаящаѐ), правомерно акценуируяу внимание на выборе наиболее 
целесообразного уермина, поскольку описауельнаѐ граммауика 
предосуавлѐеу пракуической граммауике необходимые сведениѐ о ѐзыке, 
усуанавливаѐ некоуорые правила функционированиѐ и использованиѐ 
ѐзыковых мауериалов длѐ посуроениѐ высказываний и адеквауного их 
пониманиѐ. Ценным наблядением в рабоуе авуоров ѐвлѐеусѐ уо, чуо они 
подмеуили оуличиуельные особенносуи пракуической граммауики: 
ориенуациѐ на определенного поуребиуелѐ, неносиуелѐ ѐзыка, и его 
коммуникауивные поуребносуи; оубор и минимизациѐ морфологического 
и синуаксического мауериалов; комплексно-конценурическаѐ 
организациѐ всех ѐзыковых единиц на синуаксическом уровне. Эуи же 
свойсува пракуической граммауики оумечаяу и С. А. Хавронина, 
Т. М. Балыхина *2+, Т. М. Дорофеева, М. Н. Лебедева *6+, Г. Н. Демидова, 
С. Г. Персиѐнова, Т. В. Сурамнова, Е. И. Сумина *5+. 

По сууи, каждый преподавауель РКИ имееу дело с пракуической 
граммауикой: прежде всего акценуируеу внимание на значении 
граммауического ѐвлениѐ, а поуом демонсурируеу формальные способы 
его выражениѐ; показываеу функционирование эуого ѐвление в сисуеме 
других. Названные авуоры склонны упоуреблѐуь уермин «обучаящаѐ» или 
«учебнаѐ граммауика». Они, опираѐсь на многолеуний опыу преподаваниѐ 
в инуер-группах, счиуаяу, чуо свойсувом эуой граммауики ѐвлѐеусѐ 
многокрауное упражнение в упоуреблении граммауических форм, при 
использовании разнообразных приемов. В рабоуе Т. М. Дорофеевой, 
М. Н. Лебедевой, а зауем в рабоуе Г. Н. Демидовой, С. Г. Персиѐновой, 
Т. В. Сурамновой, Е. И. Суминой предсуавлена уакаѐ «учебнаѐ» граммауика, 
в коуорой описание граммауического ѐвлениѐ и оурабоука упоуреблениѐ 
единиц в речи предсуавлены в очень широком объеме и в разнообразных 
приемах, в уом числе во множесуве сиууауивно-речевых упражнений. 
Чуобы убедиуьсѐ, насколько многокрауно повуорение и насколько 
разнообразны приемы рабоуы, перечислим уе из них, коуорые касаяусѐ 
упоуреблениѐ префиксальных глаголов движениѐ: 

1. Прочиуайуе диалоги и разыграйуе их. 
2. Оувеуьуе на вопросы, используѐ глаголы движениѐ с префиксами 

(Сегоднѐ холодно. Вы были на улице? – Я выходил... Во времѐ каникул вы 
были в Москве? – Я приезжал...). 

3. Прочиуайуе предложениѐ. Подувердиуе мнение или не согласиуесь 
с ним, используѐ префиксальные глаголы движениѐ (Кажетсѐ, Андрей был 
у тебѐ вчера? – Да, он заходил.... По-моему, декан уже вернулсѐ из 
командировки.– Да, он уже приехал.). 
 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

251 

4. Прочиуайуе начало предложениѐ. Дополниуе его, используѐ 
глаголы движениѐ с префиксами (Мать взѐла ребенка за руку и ... . Мать 
взѐла ребенка на руки и...). 

5. Реагируйуе на реплику, используѐ глаголы движениѐ с присуавками. 
Назовиуе возможные вариануы оувеуа  (Алло, Ирина, мы ждем вас уже 
полчаса. Что же вы не едите? (Возможные вариануы оувеуа: – Извините, ѐ 
зашла в магазин, а там была большаѐ очередь, но ѐ скоро приеду)) 

6. Используѐ глаголы с присуавками, попросиуе друга выполниуь 
следуящие дейсувиѐ: спуститьсѐ на второй этаж и посмотреть там 
расписание занѐтий; помочь вам переехать в новуя комнату в 
общежитии... . 

7. Обрауиуесь к собеседнику в следуящих сиууациѐх: 1. В аудитории 
слишком много народа, а рѐдом есть свободнаѐ аудиториѐ побольше. 
2. Попросите друга бывать у вас чаще. 3. В вагоне метро много народа, 
а вам надо продвинутьсѐ к выходу. 

8. Сосуавьуе диалоги на основе следуящих сиууаций. Используйуе 
глаголы движениѐ с префиксом. 1. Вы идете с подругой вечером в театр. 
Договоритесь о встрече. 2. Вы пригласили к себе друга. Объѐсните ему, 
как удобнее добратьсѐ. 

9. Используѐ наглѐдный мауериал (каруы, схемы, оукрыуки, альбомы, 
билеуы музеев и уеауров) примиуе учасуие в организации и проведении 
викуорины «Пууешесувие по...».  

В резульуауе анализа современных публикаций мы пришли к выводу 
о необходимосуи выѐвлениѐ резульуауивносуи обучениѐ и выбрали одно 
направление – развиуие письменной речи магисурануов, изучаящих 
иносуранный (русский) ѐзык за пределами меурополии, у.е. сураны, где 
русский ѐзык – родной. 

Выѐвиуь суепень сформированносуи умениѐ правильно суроиуь 
уексу, оубирауь элеменуы длѐ деноуауивного плана уексуа, подчинѐуь их 
выбор раскрыуия уемы и главной мысли можно лишь на основе 
созданных сууденуами уексуов, поэуому  магисурануам первого курса 
Ланьчжоуского универсиуеуа (КНР) было предложено написауь сочинение 
публицисуического суилѐ на уему «Мой универсиуеу – моѐ гордосуь».  

Тексуы созданных сочинений анализировались по уаким криуериѐм: 
а) наличие оуносиуельно самосуоѐуельных сурукуурных часуей уексуа 
(заглавие, зачин, основнаѐ часуь и выделение их абзацными оусуупами) и 
выделение их абзацными оусуупами; б) заѐвление уемы в зачине (или 
уемы и основной мысли); г) сооувеусувие микроуем, входѐщих в основнуя 
часуь, заѐвленной уеме и главной мысли; д) наличие концовки и вид свѐзи 
между концовкой и зачином; е) способы разверуываниѐ уемауических 
предложений абзаца. 
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В ходе анализа было усуановлено, чуо сууденуы правильно понимаяу 
назначение зачина и концовки в уексуе (в зачине наличесувуеу 
уемауический компонену, уо есуь заѐвлѐеусѐ уема или уема и главнаѐ 
мысль – 100 %; между зачином и концовкой осущесувлѐеусѐ свѐзь в виде 
полного или неполного уемауического кольца). Например: Зачин: Чеуыре 
года назад ѐ приехала в Ланьчжоу и с гордосуья посуупала в универсиуеу. В 
эуом году будеу уже пѐуь леу, как ѐ учусь в нем. Концовка. Словом, ѐ с 
гордосуья учусь здесь. Ланьчжоуский универсиуеу – моѐ гордосуь, и он 
обѐзауельно будеу гордиуьсѐ мной. 

Все оуносиуельно самосуоѐуельные часуи уексуа правильно 
выделѐяусѐ абзацными оусуупами. В основной часуи наличесувуяу 
микроуемы (оу 4 до 7) и  в 80 % рабоу все они сооувеусувуяу уеме и главной 
мысли; в 20 % рабоу наблядаеусѐ несооувеусувие уеме содержаниѐ зачина. 
Например: Зачин: Менѐ зовуу ... . Я магисуранука первого курса и учусь на 
факульуеуе русского ѐзыка и лиуераууры. Мой научный руководиуель – ... . 
Обласуь ее научных инуересов – ..., поэуому ѐ буду писауь магисуерскуя 
диссеруация по ... .  

Всуречаяусѐ сочинениѐ, в коуорых несооувеусувуеу уеме зачин и 
концовка. Например: Зачин: Мой универсиуеу – Ланьчжоуский 
универсиуеу, коуорый находиусѐ в ценуре города Ланьчжоу провинции 
Ганьсу. Ляди часуо используяу его сокращенное название «Ланда». 
Концовка. Воу основные сведениѐ о нашем универсиуеуе. 

Анализ способов разверуываниѐ содержаниѐ уемауического 
предложениѐ показал, чуо все магисурануы прибегаяу к одному – двум 
способам: деуализациѐ, указание на причину. Несмоурѐ на уо, чуо уема и 
суиль сочинениѐ допускаяу (и даже восуребуяу) разнообразные виды 
зачинов, оказываящих более сильное эмоциональное воздейсувие на 
чиуауелѐ, все же наблядаеусѐ однообразие зачинов, чуо свидеуельсувуеу о 
недосуауочно богауом синуаксическом сурое речи. 

Выводы. Предпринѐуый аналиуический обзор публикаций 
последнего десѐуилеуиѐ показал, чуо в меуодике РКИ идеу акуивный 
процесс поиска эффекуивной сисуемы упражнений и проверки 
дейсувенносуи созданных. Особый инуерес предсуавлѐяу рабоуы 
Г. Н. Демидовой, С. Г. Персиѐновой, Т. В. Сурамновой, Е. И .Суминой, 
Т. М. Дорофеевой М. Н. Лебедевой и др., в коуорых описана сисуема 
упражнений по формирования граммауических умений. Предложеннаѐ 
сисуема оувечаеу принципам коммуникауивно-деѐуельносуного подхода. 
Однако даже в сисуеме упражнений по граммауике оусуусувуяу 
упражнениѐ с заданиѐми длѐ формированиѐ учебно-исследовауельской 
компеуенции сууденуов-инофонов. 

Реализуѐ компеуенуносуный подход к обучения, ученые 
А. Н. Маурусова, А. А. Соломонова разрабоуали многоаспекунуя сисуему 
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упражнений длѐ формированиѐ клячевых компеуенций личносуи, однако 
развиуие свѐзной речи не охвауываеу всех акууальных длѐ сууденуов 
жанров. Следовауельно, несмоурѐ на серьезное продвижение вперед в 
разрабоуке сисуемы упражнений длѐ каждого аспекуа содержаниѐ 
обучениѐ, все же осуаяусѐ белые пѐуна в обласуи формированиѐ учебно-
исследовауельской и речевой компеуенции сууденуов-инофонов.  
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РЕЗЯМЕ 

Мовчан Тетѐна, Статівка Артем. У пошуках ефекуивної сисуеми вправ длѐ 
формуваннѐ клячових компеуенцій мовної особисуосуі сууденуа-інофона: 
аналіуичний оглѐд.  

У статті представлено аналітичний оглѐд значущих публікацій останнього 
десѐтиліттѐ, у ѐких ученими описуятьсѐ системи вправ длѐ формуваннѐ 
комунікативно-мовленнювих, так і длѐ лексико-граматичних умінь. Відзначаютьсѐ, що 
даний етап розвитку методики російської мови ѐк іноземної характеризуютьсѐ не 
тільки поѐвоя ґрунтовних робіт, що містѐть оригінальні системи вправ з практичної 
граматики російської мови, але і представлені ѐкісно нові підходи до створеннѐ системи 
вправ длѐ формуваннѐ клячових компетенцій студентів-інофонів. 

Ключові слова: система вправ, практична граматика, лексико-граматичні 
вправи, мовні, мовленнюві, комунікативні вправи, передтекстові, власне текстові й 
післѐтекстові вправи, клячові компетенції. 

 
SUMMARY 

Movchan Tetiana, Stativka Artiom. In search of an effective system of exercises for 
the formation of the key competences of the linguistic personality of an individual student: 
an analytical review. 

The article presents an analytical review of important publications of the last decade, 
in which scientists describe the system of exercises for the formation of both communicative-
speech and lexical-grammatical skills. It is noted that this stage of development of the 
methodology of the Russian language as a foreign language is characterized not only by the 
emergence of solid works containing original systems of exercises on practical grammar of 
the Russian language, but also qualitatively new approaches to the creation of a system of 
exercises for the formation of the key competencies of students. 

It is noted that formation of the key competences – linguistic, speech, linguistic-country 
study, methodological – occurs in the process of work with the text. To the group of exercises 
subordinated to the formation of linguistic competence, they refer those that in their content 
include literary concepts and the most significant linguistic elements. Speech competence is 
formed by a class of exercises that are clearly structured for educational purposes. Linguistic-
country study competence is formed by the method of linguistic and ethnographic commentary. 
Methodological competence is formed when using communicative games. 

The analytical review of publications of the last decade has shown that in the 
methodology of teaching Russian as a foreign language takes place an active process of 
finding an effective system of exercises and checking the effectiveness of the created ones. 
The proposed system meets the principles of communicative-activity approach. However, 
even in the system of grammar exercises, there are no exercises with tasks for the formation 
of teaching and research competence of students-speakers. 
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By implementing a competence approach to learning, scientists have developed a 
multidimensional system of exercises for the formation of the key competencies of the individual, 
but the development of coherent speech does not cover all relevant genres for students. 

Therefore, despite serious advancement in the development of a system of exercises 
for each aspect of the content of learning, there are still white spots in the field of formation 
of learning-research and speech competence of students-non-native speakers.  

Key words: system of exercises, practical grammar, lexical-grammar exercises, 
linguistic, speech, communication exercises, pre-text, actual text and post-text exercises, key 
competencies. 
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ЗДОРОВʼаЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛа ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

аК СКЛАДНИК ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
У статті обґрунтовуятьсѐ теоретичні аспекти сутності 

здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи. 
Здійсняютьсѐ аналіз літератури, що розкриваю зміст клячових понѐть, зокрема понѐть 
«готовність до створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища», 
«здоровʼѐзбережувальна компетенціѐ» та «здоровʼѐзбережувальна компетентність». 
У дослідженні понѐттѐ «здоровʼѐзбережувальна компетенціѐ» характеризуютьсѐ ѐк 
потенційна можливість майбутнього вчителѐ, а «здоровʼѐзбережувальна 
компетентність» – програмний результат підготовки фахівцѐ до створеннѐ 
здоровʼѐзбережувального середовища й реалізована на практиці компетенціѐ.  

Ключові слова: готовність до створеннѐ здоров’ѐзбережувального 
середовища, компетенціѐ, компетентність, здоровʼѐзбережувальна компетенціѐ, 
здоровʼѐзбережувальна компетентність. 

 
Постановка проблеми. В осуанню десѐуиліууѐ в Україні інуенсивно 

ведеуьсѐ пошук шлѐхів підвищеннѐ ѐкосуі освіуи, забезпеченнѐ ринку праці 
компеуенуними фахівцѐми. Приюднаннѐ до Болонської декларації, ѐка 
визначаю довгосурокову меуу програми дій багауьох країн Європи − 
сувореннѐ загальноювропейського просуору вищої освіуи длѐ підвищеннѐ 
мобільносуі громадѐн на ринку праці, посиленнѐ їх конкуренуо-
спроможносуі, спонукаю до реформуваннѐ віучизнѐної освіуи на основі 
компеуенунісного підходу. 

Особлива увага міжнародної освіуньої громадськосуі до пиуаннѐ 
запровадженнѐ компеуенунісного підходу до підгоуовки фахівців уа 
підвищеннѐ на цій основі її ѐкосуі була акууалізована в кінці ХХ су. Зокрема, у 
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доповіді Ж. Делора «Освіуа: прихований скарб», предсуавленій Міжна-
родноя комісіюя з освіуи в ЮНЕСКО, відзначаюуьсѐ, що робоуодавцѐм поуріб-
на не кваліфікаціѐ, ѐка, з їхньої уочки зору, занадуо часуо асоціяюуьсѐ з умін-
нѐм здійснявауи уі чи інші операції, а компеуенунісуь, у ѐкій поюднуюуьсѐ ква-
ліфікаціѐ в ґрунуовному сенсі цього слова, поюднана з соціальноя пове-
дінкоя, здаунісуя працявауи у групі, авуономнісуя й відповідальнісуя *3, 8]. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема гоуовносуі майбуунього 
вчиуелѐ до професійної діѐльносуі ю одніюя з найбільш досліджуваних у 
психолого-педагогічній науці. Загальні основи суановленнѐ ціюї 
проблемауики предсуавлено у працѐх Л. Дѐченко, В. Зінченка, В. Гордана, 
І. Зѐзяна, М. Кандибовича, В. Крууецького, Н. Кузьміної, А. Маркової, 
В. Молѐко, В. Сласуьоніна, С. Рубіншуейна уа ін. Аналіз сууносуі уа сурукуури 
гоуовносуі майбууніх учиуелів почаукової школи до професійної діѐльносуі 
й різних аспекуів її реалізації досліджено науковцѐми: О. Будник, 
М. Дедловськоя, О. Дікановоя, Б. Долинським, Л. Коваль, С. Лиувиненко, 
С. Маруиненко, О. Маувіюнко, Л. Сливка, Н. Урум, О. Філіппʼювоя уа ін. 

Метоя статті ю визначеннѐ доцільносуі викорисуаннѐ понѐуь 
«гоуовнісуь до сувореннѐ здоров’ѐзбережувального середовища», 
«здоровʼѐзбережувальна компеуенціѐ» уа «здоровʼѐзбережувальна 
компеуенунісуь» у ѐкосуі резульуауу досліджуваного процесу. 

Методи дослідженнѐ. Реалізаціѐ окресленої меуи передбачала 
викорисуаннѐ уаких уеореуичних меуодів, ѐк аналіз, синуез, порівнѐннѐ уа 
узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психологічної ліуерауури даю 
можливісуь суверджувауи, що з позиції психології гоуовнісуь до діѐльносуі 
розуміюуьсѐ ѐк функціѐ психіки; ѐк процес і резульуау сформованосуі суавлень, 
насуанов особисуосуі; її психологічний суан, ѐкий сприѐю досѐгнення високих 
показників у діѐльносуі. У педагогічній науці дослідники більш схильні 
розглѐдауи гоуовнісуь до діѐльносуі, зокрема педагогічної, ѐк особисуісне 
новоуувореннѐ, ѐке маю інуеграуивну сурукууру, адже ю «сукупнісуя 
професійно-педагогічних знань, умінь, навичок уа особисуісних ѐкосуей, що 
забезпечуяуь резульуауивнісуь робоуи шкільного вчиуелѐ». Тому 
вмоуивованоя вважаюмо думку О. Маувіюнко, ѐка суверджую, що загалом у 
розумінні гоуовносуі до діѐльносуі просуежуяуьсѐ два підходи: 
функціональний, де її розглѐдаяуь ѐк суан психологічної функції, що 
зумовляю ѐкісне виконаннѐ певної акуивносуі, уа особисуісний, де гоуовнісуь 
висуупаю цілісним особисуісним уувореннѐм, що інуегрую сукупнісуь 
суб’юкуивних чинників окремої діѐльносуі й досліджуюуьсѐ переважно в 
конуексуі професійної підгоуовки до неї [10, 167]. 

Серед значної кількосуі дефініцій понѐуь гоуовносуі майбуунього 
вчиуелѐ почаукової школи до здійсненнѐ діѐльносуі, що спрѐмована на 
здоров’ѐзбереженнѐ, аналізу поуребуяуь визначеннѐ особисуісного 
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уувореннѐ майбуунього педагога, що розкриваяуь аспекуи підгоуовки до 
сувореннѐ здоровʼѐзбережувального середовища. Науковці вдало, на нашу 
думку, обґрунуовуяуь понѐууѐ: гоуовнісуь сууденуів до здійсненнѐ 
здоровʼѐзбережувального навчаннѐ молодших школѐрів, до забезпеченнѐ 
здорового способу жиууѐ молодших школѐрів, до формуваннѐ кульуури 
здоров’ѐ, до формуваннѐ здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь, до 
здійсненнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі. 

Так, на думку О. Осолодкової, гоуовнісуь сууденуів до здійсненнѐ 
здоровʼѐзбережувального навчаннѐ молодших школѐрів − цілісне уувореннѐ 
особисуосуі, ѐке уривалий час формуюуьсѐ в резульуауі цілеспрѐмованого 
професійного навчаннѐ уа уворчого саморозвиуку, і вклячаю наѐвнісуь 
певного рівнѐ розуміннѐ сууносуі здоровʼѐзбережувального навчаннѐ, 
сформованосуі відповідних умінь, ѐкі передбачаяуь збереженнѐ і зміцненнѐ 
здоров’ѐ молодших школѐрів у процесі навчаннѐ уа психологічні ѐкосуі 
особисуосуі, що дозволѐяуь здійснявауи цей процес *11, 39−40+. 

Дослідницѐ О. Діканова вважаю, що гоуовнісуь майбуунього вчиуелѐ 
до формуваннѐ кульуури здоров’ѐ молодшого школѐра – 
полікомпоненуний суан особисуосуі, що забезпечую її самореалізація в 
розв’ѐзанні здоровʼѐзбережувальних завдань почаукової освіуи з 
урахуваннѐм конкреуних умов і власного особисуісного досвіду *4, 7]. 

Гоуовнісуь майбууніх учиуелів почаукових класів до забезпеченнѐ 
здорового способу жиууѐ молодших школѐрів, на думку Н. Урум, це цілісне, 
суійке, полікомпоненуне уувореннѐ, ѐке забезпечуюуьсѐ позиуивноя 
моуиваціюя, оволодіннѐм сисуемоя фундаменуальних, уеореуико-
пракуичних уа меуодичних знань, фахових, медичних, психолого-педагогічних 
умінь і навичок, здаунісуя до педагогічної рефлексії [14, 173]. 

Відомий український учений Б. Долинський визначаю гоуовнісуь 
майбууніх учиуелів почаукової школи до формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь у молодших школѐрів ѐк 
психофізіологічний суан майбуунього вчиуелѐ, ѐкий володію уеореуичними 
знаннѐми, пракуичними вміннѐми й навичками, сисуемоя моуиваційних 
насуанов щодо організації уа ефекуивного здійсненнѐ 
здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі в почауковій школі, спрѐмованої на 
формуваннѐ здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь у молодших 
школѐрів у навчально-виховній діѐльносуі *5, 182]. 

У дослідженні Л. Сливки ми знаходимо визначеннѐ, де гоуовнісуь 
майбууніх учиуелів почаукових класів до здійсненнѐ 
здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі – інуегроване уувореннѐ особисуосуі, 
ѐке харакуеризую моуиви вибору професії, професійно значущі ѐкосуі 
особисуосуі, інуерес до проблеми збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ 
зросуаячої особисуосуі, оріюнуація на цінносуі здоров’ѐзбереженнѐ, 
сисуему уеореуично оріюнуованих і прикладних знань щодо сууносуі уа 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

258 

сурукуури цього феномена, уміннѐ й навички, необхідні длѐ проекууваннѐ і 
впровадженнѐ навчально-виховних заходів щодо збереженнѐ, зміцненнѐ і 
формуваннѐ здоров’ѐ учнів [12, 81+ уа ін. 

Здійснений аналіз підходів до визначеннѐ сууносуі досліджуваних 
понѐуь даю можливісуь зробиуи узагальненнѐ, що науковці розглѐдаяуь 
харакуерисуику майбуунього фахівцѐ ѐк складне цілісне уувореннѐ, що ю 
резульуауом професійної підгоуовки, цілі ѐкої визначаяуьсѐ відповідно до 
посуавлених професійних завдань уа здоровʼѐзбережувальних цілей 
майбуунього педагога.  

З меуоя порівнѐльного аналізу предсуавимо резульуауи досліджень, 
у ѐких в основі програми підгоуовки майбуунього педагога визначено 
компеуенунісний підхід, що зумовив визначеннѐ резульуауів освіуньої 
діѐльносуі у виглѐді «компеуенцій» уа «компеуенуносуі». 

У 2011 р. було зауверджено Національну рамку кваліфікацій України 
(НРК), у ѐкій зазначаюуьсѐ, що: компеуенунісуь/компеуенуносуі – здаунісуь 
особи до виконаннѐ певного виду діѐльносуі, що виражаюуьсѐ через знаннѐ, 
розуміннѐ, уміннѐ, цінносуі, інші особисуі ѐкосуі; резульуауи навчаннѐ – 
компеуенуносуі (знаннѐ, розуміннѐ, уміннѐ, цінносуі, інші особисуі ѐкосуі), ѐкі 
набуваю уа/або здауна продемонсурувауи особа післѐ завершеннѐ навчаннѐ. 
Проуе, сучасна сисуема вищої освіуи поуребую верифікації сумісносуі уа 
формуваннѐ зісуавленнѐ віучизнѐних кваліфікацій вищої освіуи з вимогами 
«Європейської рамки кваліфікацій длѐ навчаннѐ впродовж усього жиууѐ» 
(EQF-LLL) уа «Всеосѐжної рамки кваліфікацій длѐ Європейського просуору 
вищої освіуи» (QF-EHEA); розробленнѐ суандаруів вищої школи на основі 
описів кваліфікаційних рівнів НРК; упровадженнѐ освіуніх програм, 
сформованих на основі резульуауів навчаннѐ (компеуенунісного підходу). 
Нереалізованісуь цих шлѐхів удосконаленнѐ сисуеми вищої освіуи ускладняю 
розв’ѐзаннѐ завдань Болонського процесу − підвищеннѐ мобільносуі 
випускників на ринку праці, посиленнѐ їх конкуренуоспроможносуі, 
вихованнѐ сууденуів ѐк акуивних громадѐн демокрауичного суспільсува. 

Більшісуь науковців, досліджуячи проблему компеуенунісного 
підходу в підгоуовці майбууніх педагогів уа визначеннѐ резульуауу ціюї 
діѐльносуі, зазначаяуь, що в академічному ювропейському уа свіуовому 
просуорі не досѐгнууо консенсусу відносно уермінів «компеуенціѐ», 
«компеуенунісуь» в освіуі. У різних наукових підходах, кульуурно-освіуніх 
урадиціѐх існуяуь різні його інуерпреуації. Це ісуоуно ускладняю пракуичну 
реалізація компеуенунісного підходу, ѐкий дозволѐю задауи загальну 
рамку розробки компеуенунісної моделі випускника і уим самим 
уніфікувауи, упорѐдкувауи, скоординувауи зусиллѐ всіх вищих навчальних 
закладів у підгоуовці майбууніх фахівців. 

Аналіз зарубіжних уа віучизнѐних наукових досліджень, що розкри-
ваяуь суунісуь понѐуь «компеуенціѐ», «компеуенунісуь», даю можливісуь зро-
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биуи висновок, що ці понѐууѐ вживаяуьсѐ ѐк синонімічні (Е. Зеюр, Е. Симаняк, 
В. Сюриков уа ін.) або науковці розрізнѐяуь їх згідно з визначеними підходами 
(О. Гулай, А. Вербицький, І. Зимнѐѐ, М. Ільѐзова, В. Лунѐчек, А. Субеууо, 
А. Хууорський, Ю. Шапран уа ін.). Тоді ѐк, пракуично, усі авуори важливими їх 
складовими визначаяуь наѐвнісуь знань, умінь, досвіду, особисуісних 
ѐкосуей, що забезпечуяуь успіх у професійній діѐльносуі.  

Нам близькоя ю позиціѐ авуорів, ѐкі розрізнѐяуь ці понѐууѐ й 
обґрунуовуяуь думку, що понѐууѐ «компеуенунісуь» у порівнѐнні з 
«компеуенціюя» ю ширшим. Тому консурукуивними длѐ нашого дослідженнѐ 
ю узагальненнѐ Ю. Шапрана, ѐкий у ѐкосуі відмінних рис зазначених дефініцій 
визначив уакі їх співвідношеннѐ, ѐк: об’юкуивне і суб’юкуивне – компеуенуний 
фахівець ю суб’юкуом, ѐкий володію певними компеуенціѐми, що 
відображаяуь сферу його діѐльносуі, права й обов’ѐзки уощо; інсууціональне 
й функціональне – компеуенціѐ ѐк інсууціональне понѐууѐ визначаю суауус 
певної особисуосуі, а компеуенунісуь ю понѐууѐм функціональним, що 
передбачаю певну діѐльнісуь; змісуове й видове – компеуенції формуяуьсѐ в 
резульуауі засвоюннѐ змісуу різних циклів навчальних дисциплін, а 
компеуенунісуь висуупаю різними видами діѐльносуі щодо засвоюннѐ цього 
змісуу; сисуемне й одиничне – компеуенунісуь ю складним сисуемним 
уувореннѐм, що складаюуьсѐ з набору елеменуів – компеуенцій, ѐкі ю 
сурукуурними компоненуами сисуеми; поуенційне й реалізоване – 
компеуенції висуупаяуь поуенційними можливосуѐми (поуенціалом) у 
майбууній діѐльносуі особисуосуі, а компеуенунісуь – реалізованоя на 
пракуиці компеуенціюя [15, 13]. 

Упровадженнѐ компеуенунісного підходу у професійну підгоуовку 
майбуунього вчиуелѐ почаукової школи зумовило проведеннѐ низку 
досліджень, у ѐких резульуауом професійного суановленнѐ визначено 
сформовану компеуенунісуь: професійну (Н. Колпакова), самоосвіуня 
(А. Рауушинська); професійно-комунікауивну (Ю. Вуорнікова), медико-
валеологічну (Г. Воскобойнікова), інформауичну (Л. Пюуухова) й 
ергономічну (Є. Зімницѐ) компеуенуносуі уа ін. Авуори спільні в думці, що 
вони виѐвлѐяуьсѐ в сукупносуі знань, умінь, навичок, ѐкосуей і 
власуивосуей, цінносуей особисуосуі, ѐкими вона володію і здауна 
реалізувауи в певній професійній сиууації.  

Ми згодні з науковцѐми, ѐкі, досліджуячи професійну 
компеуенунісуь майбууніх учиуелів, визначаяуь її ѐк полікомпоненуну 
харакуерисуику підгоуовленого до професійної діѐльносуі фахівцѐ, у 
сурукууру ѐкої входѐуь різні компоненуи, що ю консурукуами різних видів 
компеуенуносуей і деуермінуяуь у своїй цілісносуі гоуовнісуь уа успішнісуь 
реалізації професійної діѐльносуі.  

Оуже, на основі аналізу досліджень професійної компеуенуносуі 
майбууніх учиуелів вважаюмо, що резульуауом підгоуовки майбуунього 
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вчиуелѐ почаукової школи, на основі компеуенунісного підходу, в умовах 
ВНЗ ю професійна компеуенунісуь майбуунього педагога, ѐка ѐк інуегральна 
харакуерисуика фахівцѐ ю сукупнісуя компеуенуносуей, що забезпечуяуь 
ефекуивнісуь його діѐльносуі (предмеуну, виховну, діагносуичну, 
меуодичну, здоров’ѐзбережувальну, екологічну, ергономічну уа ін.).  

Здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь майбуунього вчиуелѐ 
почаукової школи ѐк складник його професійної компеуенуносуі ю 
консурукуом, ѐкий, формуячись у процесі професійної підгоуовки, 
забезпечую в майбууньому компеуенуну організація педагогом процесу 
сувореннѐ освіунього середовища почаукової школи на основі 
здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі.  

З оглѐду на уе, що резульуауом підгоуовки майбуунього вчиуелѐ 
почаукової школи до сувореннѐ здоров’ѐзбережувального середовища 
визначено здоров’ѐзбережувальну компеуенунісуь, проаналізуюмо 
психолого-педагогічну ліуераууру з меуоя ґрунуовного предсуавленнѐ 
сууносуі цього понѐууѐ, його сурукуури уа криуеріїв оціняваннѐ. 

Аналогічно до проблеми відсууносуі консенсусу відносно уермінів 
«компеуенціѐ» й «компеуенунісуь» у науковій ліуерауурі ю невизначеним 
пиуаннѐ співвіднесеннѐ понѐуь «здоровʼѐзбережувальна» компеуенціѐ» уа 
«здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь». Авуори їх вживаяуь ѐк 
синоніми, понѐууѐ з близьким значеннѐм, понѐууѐ, ѐкі маяуь 
підпорѐдкованісуь (до складу компеуенуносуі входѐуь компеуенції) уощо. 

Суунісуь здоровʼѐзбережувальної компеуенуносуі майбуунього 
педагога предсуавлена в дефініціѐх: 

− інуегральна ѐкісуь особисуосуі, що виѐвлѐюуьсѐ в загальній здауносуі й 
гоуовносуі до здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі в освіуньому середовищі, 
заснована на інуеграції знань, умінь уа досвіду (О. Шаурова) *16, 111]; 

− комплекс сисуемних знань і уѐвлень про позиуивні уа негауивні 
зміни у суані власного здоров’ѐ і здоров’ѐ оуочуячих; уміннѐ складауи 
програму збереженнѐ свого здоров’ѐ уа діюву програму (або план) 
збереженнѐ здоров’ѐ учнів в умовах навчально-виховного процесу; уміннѐ 
суворявауи здоров’ѐзбережувальне освіуню середовище; володіннѐ 
способами організації діѐльносуі з профілакуики здоров’ѐ і 
здоровʼѐзбереженнѐ; володіннѐ освіуніми уехнологіѐми, що бережууь 
здоров’ѐ учнів; дослідженнѐ ефекуивносуі освіунього процесу в пиуаннѐх 
здоровʼѐзбереженнѐ, а уакож здаунісуь організувауи й реалізувауи 
діѐльнісуь із профілакуики уа здоровʼѐзбереженнѐ (О. Югова) [17, 15]; 

− здоров’ѐзбережувальна компеуенунісуь учиуелѐ фізичної кульуури 
ю складним інуегрованим уувореннѐм у сурукуурі особисуосуі фахівцѐ, 
може розглѐдауисѐ ѐк складова його фізичної кульуури уа професійної 
компеуенуносуі, ю виѐвом його кульуури здоров’ѐ, основоя соціально-
педагогічної зрілосуі (І. Іваній) *6, 20]; 
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− здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь фахівцѐ в галузі фізичної 
кульуури розглѐдаюуьсѐ ѐк багауоаспекуний феномен, ѐкий маю 
спрѐмованісуь на себе (особисуісний аспеку) і на соціум (соціальний 
аспеку). Вона передбачаю сформованісуь власних ціннісних оріюнуацій 
сууденуа на здоровий спосіб жиууѐ, суійку моуивація до 
здоровʼѐзбереженнѐ уа здаунісуь до їх розвиуку в суб’юкуів діѐльносуі в 
галузі фізичної кульуури уа споруу, споживачів фізкульуурних, споруивних 
уа оздоровчих послуг (І. Мамакіна) [9, 18−19+; 

− інуегральна, динамічна риса особисуосуі, що проѐвлѐюуьсѐ у 
здауносуі організувауи й регулявауи здоров’ѐзбережувальну діѐльнісуь; 
адеквауно оцінявауи своя поведінку, а уакож учинки й поглѐди оуочуячих; 
зберігауи уа реалізовувауи власні здоров’ѐзбереувальні позиції в різних, 
зокрема, несприѐуливих умовах, виходѐчи з особисуо усвідомлених уа 
засвоюних моральних норм і принципів, а не за рахунок зовнішніх сил; 
проуисуоѐуи уиску, проуидіѐуи впливам, що суперечауь внуурішнім 
усуановкам, поглѐдам і переконаннѐм, акуивно їх переуворявауи, 
самосуійно приймауи моральні рішеннѐ (Д. Воронін) [2, 171];  

− інуеграуивна професійно-особисуісна харакуерисуика, ѐка визначаю 
гоуовнісуь і здаунісуь педагога дошкільної освіуи кваліфіковано 
здійснявауи і свідомо перебудовувауи діѐльнісуь зі здоровʼѐзбереженнѐ 
всіх суб’юкуів освіунього процесу в особисуісному і професійному аспекуах 
на основі знань, умінь, досвіду, удосконаленнѐ професійно значущих 
ѐкосуей особисуосуі (С. Карабаюва) [7, 9] уа ін. 

На цій харакуерисуиці здоровʼѐзбережувальної компеуенуносуі 
наголошую Ю. Лукашин, ѐкий зазначаю: «Згідно з уим, що 
здоровʼѐзбереженнѐ в освіуньому процесі будь-ѐкого без викляченнѐ 
закладу повинно бууи зоріюнуоване не уільки на диуину, але й на педагога, 
у сурукуурі здоровʼѐзбережувальної компеуенуносуі можна виокремиуи 
два аспекуи: внуурішній уа зовнішній. Зовнішній спрѐмований на 
вкляченнѐ вчиуелем елеменуів здоровʼѐзбереженнѐ у власну пракуичну 
діѐльнісуь з меуоя збереженнѐ й покращеннѐ здоров’ѐ учнів; внуурішній − 
відуворяю необхіднісуь і важливісуь усвідомленнѐ цінносуей здоров’ѐ в 
цілому, уак і у відношенні власного «Я» у професійному аспекуі» [8, 103]. 

У наукових дослідженнѐх учені уакож репрезенууяуь визначеннѐ 
понѐууѐ «здоровʼѐзбережувальна компеуенціѐ»: 

− здаунісуь мобілізувауи знаннѐ, уміннѐ й способи виконаннѐ дій 
щодо засуосуваннѐ здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі в навчально-
професійній діѐльносуі (Н. Анікеюва) *1, 24]; 

 − здаунісуь (гоуовнісуь) мобілізувауи сисуему знань, умінь, 
розумових уа особисуісних ѐкосуей, необхідних длѐ формуваннѐ у 
школѐрів моуивації до здоров’ѐзбереженнѐ, а уакож уміннѐ передбачауи, 
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попереджауи, або компенсувауи вурауу здоров’ѐ ѐк засобу задоволеннѐ 
базових поуреб лядини (В. Тевкун) [13, 228]; 

− гоуовнісуь майбууніх педагогів кваліфіковано здійснявауи, 
аналізувауи й коригувауи діѐльнісуь зі здоров’ѐзбереженнѐ у професійному 
й особисуісному аспекуах, на основі суійкої моуивації здорового способу 
жиууѐ, прийнѐууѐ юдносуі уілесного, психічного і духовного здоров’ѐ всіх 
суб’юкуів освіунього процесу (Ю. Лукашин) *8, 6+ уа ін. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Оуже, 
віучизнѐні уа зарубіжні дослідники в галузі професійної освіуи акценууяуь 
увагу на уому, що гоуовнісуь майбуунього педагога до 
здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі у професії уа відносно себе, визначаюуьсѐ 
понѐууѐми «здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь» уа «здоровʼѐзбе-
режувальна компеуенціѐ», ѐкі розглѐдаяуьсѐ ѐк інуегральні харакуерисуики 
майбуунього фахівцѐ, що маяуь полікомпоненуну сурукууру, адже 
відуворяяуь здаунісуь до дій уа операцій, підгоуовка до ѐких передбачена. 
Проуе, понѐууѐ «здоровʼѐзбережувальна компеуенціѐ» харакуеризуюуьсѐ ѐк 
поуенційна можливісуь майбуунього вчиуелѐ, а «здоровʼѐзбережувальна 
компеуенунісуь» – програмний резульуау підгоуовки фахівцѐ уа реалізована 
на пракуиці компеуенціѐ. Тому, у дослідженні ми будемо оперувауи понѐууѐм 
«здоров’ѐзбережувальна компеуенунісуь майбуунього вчиуелѐ почаукової 
школи», ѐка визначена ѐк резульуау його підгоуовки до сувореннѐ 
здоровʼѐзбережувального середовища. 
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РЕЗЯМЕ 

Осадченко Татьѐна. Здоровьеcберегауельнаѐ компеуенуносуь будущего учиуелѐ 
начальной школы как сосуавлѐящаѐ его профессиональной компеуенуносуи. 

В статье обосновываятсѐ теоретические аспекты сущности здоровьесбе-
регательной компетентности будущего учителѐ начальной школы. Осуществлён 
анализ литературы, раскрыто содержание клячевых понѐтий, в частности понѐтий 
«готовность к создания здоровьесберегательной среды», «здоровьесберегательнаѐ 
компетенциѐ» и «здоровьесберегательнаѐ компетентность». В исследовании понѐтие 
«здоровьесберегательнаѐ компетенциѐ» характеризуетсѐ как потенциальнаѐ 
возможность будущего учителѐ, а «здоровьесберегательнаѐ компетентность» – 
программный результат подготовки специалиста к создания здоровьесберегательной 
среды и реализованнаѐ на практике компетенциѐ. 

Ключевые слова: готовность к создания здоровьесберегательной среды, 
компетенциѐ, компетентность, здоровьесберегательнаѐ компетенциѐ и 
здоровьесберегательнаѐ компетентность. 

 
SUMMARY 

Osadchenko Tetiiana. Health-saving competence of the future primary school 
teacher as the component of his professional competence. 

The article substantiates the theoretical aspects of the essence of health-saving 
competence of the future primary school teacher. Realization of the outlined goal provided for 
the use of such theoretical methods as analysis, synthesis, comparison and generalization.  

The analysis of approaches to the definition of the essence of the studied concepts 
makes it possible to make the following generalization: the scientists consider the 
characteristics of a future specialist as a complex integral compound, which is the result of 
training, the goals of which are determined in accordance with the set professional goals as 
well as health protective goals of the future teacher. Among a large number of definitions of 
the concepts of readiness of the future teacher of primary school to the implementation of 
activities aimed at health preservation, the author considers necessary to analyze those ones, 
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that determine the process of the personal formation of the future teacher, revealing the 
aspects of preparation for the creation of a health-saving environment.  

The literature, defining the content of key concepts, in particular the concepts of 
“readiness to create a health-saving environment”, “health-saving competence” and “health-
saving competency”, was analyzed. In order to make a comparative analysis, the results of 
the research, in which the basis of the future teacher training is defined as the competence 
approach, which determined the results of educational activities in the form of 
“competencies” and “competency”, were given. 

Health-saving competence of the future primary school teacher as the component of 
his professional competence is a construct, which, being formed in the process of professional 
training, in the future provides a competent organization by a teacher of the process of 
creating an educational environment of primary school on the basis of health preservation 
activities. The concept of “health-saving competence” is characterized as the opportunity for 
the future teacher, and “health-saving competency” is the programmatic result of training a 
specialist and competence implemented in practice. Therefore, in our study we use the 
concept of “health-saving competency of the future primary school teacher”, which is defined 
as the result of his/her readiness to create the health-saving environment. 

Key words: readiness to create the health-saving environment, competence, 
competency, health-saving competence, health-saving competency. 
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РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ В СТАНОВЛЕНИИ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ аЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 
В статье рассматриваетсѐ учебно-воспитательный потенциал 

внеаудиторной формы работы со студентами, изучаящими иностранный ѐзык. 
Авторами уточнѐетсѐ сущность понѐтий «поликультурнаѐ ѐзыковаѐ личность»,  
«внеаудиторнаѐ форма работы», определѐятсѐ ее функции в становлении 
поликультурной ѐзыковой личности, расширѐятсѐ принципы организации 
предметной олимпиады как внеаудиторной формы работы, описываетсѐ опыт 
внеаудиторной работы в Ланьчжоуском университете (КНР). 
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Ключевые слова: поликультурнаѐ ѐзыковаѐ личность, внеаудиторнаѐ форма 
работы, функции внеаудиторной формы работы, принципы организации 
предметной олимпиады длѐ инофонов.  

 
 Постановка проблемы. В современном мире, харакуеризуящемсѐ 

уѐгоуением к коллегиальным решениѐм вопросов в обласуи полиуических, 
экономических, уорговых оуношений, уважиуельным восприѐуием чужих 
позиций, ценносуей, кульуур, восуребуеусѐ поликульуурнаѐ ѐзыковаѐ 
личносуь, уо есуь уакаѐ, коуораѐ харакуеризуеусѐ учеными-лингвисуами как 
уолеранунаѐ в рабоуе с различными в кульуурном оуношении лядьми, как 
личносуь, ууверждаящаѐ своими делами и словами плярализм в 
общесуве *1+. Длѐ эуой личносуи харакуерна  способносуь на когниуивном 
уровне понимауь сходсува и различиѐ концепууальной сисуемы 
предсуавиуелей различных лингвокульуур и в сооувеусувии с эуим 
осущесувлѐуь межкульуурное взаимодейсувие на иносуранном ѐзыке на 
основе овладениѐ единой каруиной мира и ѐзыковой каруиной мира, 
коуорые обеспечиваяу взаимопонимание в ходе межкульуурного 
общениѐ *15+. В рѐде рабоу подчеркиваеусѐ, чуо поликульуурнаѐ ѐзыковаѐ 
личносуь не уолько понимаеу другие кульууры и уважиуельно оуносиусѐ к ее 
носиуелѐм, но и испыуываеу поуребносуь в национальной кульууре и ѐзыке, 
рассмауриваеу диалог кульуур как высшуя форму общениѐ, обладаеу 
способносуья к консурукуивному диалогу *3; 7; 8]. 

Анализ актуальных исследований. Исследовауель А. А. Корѐкина 
предсуавила, с нашей уочки зрениѐ, наиболее многогранное и полное 
определение понѐуиѐ «поликульуурнаѐ личносуь»: эуо полилингвальный, 
уолерануный индивид, обладаящий навыками поликульуурной 
коммуникации в сиууации кульуурной пляралисуической среды на всех 
уровнѐх межкульуурной коммуникации: глобальном, межэуническом и 
межличносуном *8, с. 2+. 

Формирование уакой личносуи – процесс длиуельный и сложный. 
Через овладение ѐзыком личносуь впиуываеу в себѐ кульууру народа-
носиуелѐ эуого ѐзыка. Нужен высокий профессионализм и педагогическое 
масуерсуво, чуобы привиуь уважиуельное оуношение к кульууре и 
урадициѐм народа, чуобы через эуо богаусуво формировауь уолерануные 
межличносуные и межнациональные оуношениѐ. 

В процессе изучениѐ ѐзыка сууденуы-иносуранцы, усваиваѐ уакие 
дисциплины, как лингвосурановедение, основы уеории коммуникации и др., 
знакомѐусѐ с понѐуиѐми, формируящими предсуавление об особенносуѐх 
кульууры, урадиций, быуа народа: национальный характер, 
коммуникативное поведение народа, коммуникативный идеал. В условиѐх 
аудиуорных занѐуий суудену усвоиу, к примеру, чуо уакое коммуникауивный 
идеал народа и будеу понимауь, чуо под ним следуеу имеуь в виду 
совокупносуь признаков собеседника, коуорые предсуавиуели определенной 
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кульууры расцениваяу как желауельные, приѐуные, обеспечиваящие  
позиуивное оуношение собеседников, желание всуупиуь в коммуникауивный 
конуаку и поддерживауь его; чуо коммуникауивный идеал – эуо суереоуипное 
предсуавление об идеальном собеседнике и эуо предсуавление оуражаеу 
национальное коммуникауивное сознание и во многом определѐеу 
коммуникауивное поведение народа *11; 13+.  

Но эуого не досуауочно, чуобы сформировалось предсуавление о 
коммуникауивном поведении народа. Нужна пракуика речевого 
взаимодейсувиѐ с предсуавиуелѐми народа-носиуелѐ ѐзыка. Так же, как 
недосуауочно длѐ предсуавлениѐ о национальном харакуере народа знаниѐ 
уех его черу, коуорые обычно называяу ученые (например, позиуивными 
национальными черуами украинцев называяу урудолябие, запасливосуь, 
опрѐуносуь, госуеприимсуво, уоварищесуво, ценносуь знаниѐ и образованиѐ, 
привѐзанносуь к земле и урадициѐм, способносуи к уворчесуву, уважение к 
женщине-мауери и предкам, лиризм, песенносуь, ямор, здоровый 
опуимизм, извечное суремление к свободе), поуребуеусѐ погружение  
личносуи не уолько в учебные речевые сиууации, но и в есуесувеннуя среду 
общениѐ. Только в есуесувенной речевой среде суудену сможеу ощууиуь, как 
проѐвлѐяусѐ эуи черуы, почувсувовауь на себе  не уолько позиуивные, но и 
негауивные менуальные черуы народа (например, украинцам свойсувенна 
склонносуь к ссорам, легковерносуь, расхождение между словом и делом, 
мечуауельносуь, импульсивносуь, словоохоуливосуь, обособленносуь, 
индивидуализм и некоуорые другие)  *12, 113+. Даже сисуемное описание и 
деуальное изучение не можеу сравниуьсѐ с эмпирикой в эуом аспекуе 
обучениѐ. Но если соединиуь уо и другое, уо получим наиболее 
целесообразный способ формированиѐ поликульуурной ѐзыковой личносуи. 
Именно внеаудиуорнаѐ рабоуа со сууденуами – эуо уоу пууь, коуорый создаеу 
условиѐ длѐ есуесувенного речевого взаимодейсувиѐ и посуижениѐ в эуой 
пракуике важных сосуавлѐящих кульууры народа – коммуникауивного 
поведениѐ,  черу национального харакуера. 

Педагоги понимаяу, чуо суановление уакой личносуи происходиу не 
уолько на аудиуорных занѐуиѐх, но и во внеаудиуорных формах рабоуы, и в 
процессе межличносуных конуакуов, и в самосуоѐуельном осмыслении 
каруины мира.  

 Овладение сууденуами иносуранным ѐзыком и кульуурой народа 
(если суудену находиусѐ в суране-меурополии) осущесувлѐеусѐ посуоѐнно: 
всѐ жизнь –  эуо непрерывное занѐуие, непрерывнаѐ пракуика ѐзыка и 
восприѐуие кульуурных ценносуей народа. В аудиуорных формах 
суановление поликульуурной ѐзыковой личносуи  сууденуа происходиу под 
конуролем преподавауелѐ, а в быуовой сфере суудену самосуоѐуельно 
совершенсувуеусѐ. Но есуь еще одна эффекуивнаѐ форма организации 
учебной деѐуельносуи сууденуов – внеаудиуорнаѐ: эуо подгоуовка 
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лингвисуических мероприѐуий, конкурсов, вечеров, олимпиад и у.д. 
Именно уакаѐ форма рабоуы способна предосуавиуь сууденуу возможносуь 
«свободного», неформального общениѐ, подверженного нежесукому 
конуроля, чуо, с одной суороны, способсувуеу формирования 
коммуникауивной компеуенции, а, с другой суороны, более глубокому 
погружения в кульууру народа-носиуелѐ ѐзыка.  

Осуановимсѐ более деуально на роли внеаудиуорной формы рабоуы 
в суановлении поликульуурной ѐзыковой личносуи сууденуа-инофона и 
поэуому ууочним, чуо будем имеуь в виду, упоуреблѐѐ понѐуие 
«внеаудиуорнаѐ форма». 

Если обрауиуьсѐ к  эуимологии слова «форма» и его семануике, уо 
можно замеуиуь многозначносуь эуого слова. Форма (лау. forma –
 внешносуь, уклад, образ) – 1) внешний вид, очеруание предмеуа; 2) лябое 
внешнее выражение содержаниѐ; 3) вид, усуройсуво, уип, сурукуура 
докуменуа; 4) способ осущесувлениѐ, выѐвление дейсувиѐ, процесса и у.д. 
Многозначносуь слова форма привела к уому, чуо в специальной 
педагогической лиуераууре эуо понѐуие упоуреблѐеусѐ не в уождесувенных 
значениѐх: уо в общеупоуребиуельном, уо в специальном. Формой 
называяу и виды занѐуий по месуу в учебном процессе (аудиуорные, 
внеаудиуорные); к формам оуносѐу уакже и способ осущесувлениѐ, 
внешнего выѐвлениѐ учебного процесса: лекциѐ, пракуическое занѐуие, 
семинарское, лаборауорнаѐ рабоуа, консульуациѐ; формой называяу и 
лябое внешнее выражение содержаниѐ, находѐщее воплощение в 
организации как оудельных блоков содержаниѐ в рамках занѐуиѐ – 
кроссворд, ролеваѐ игра, викуорина и др., – уак и всего занѐуиѐ – КВН, 
пууешесувие, «брейн-ринг» и др.  

Несмоурѐ на уо, чуо понѐуие функционируеу и освещаеусѐ учеными 
десѐуилеуиѐми, до сих пор преподавауели используяу его в разных 
значениѐх, чуо усложнѐеу описание учебного процесса. Анализ 
определений, предсуавленных учеными (Ю. К. Бабанский *2+, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаукин *4+, Б. Т. Лихачев *6+, Е. И. Лиуневскаѐ, В. А. Багрѐнцева *5+, 
Г. К. Селевко *14+, М. И. Махмууов *10+ и др.), свидеуельсувуеу о 
разнородносуи уолкований. Но на их основе мы сформулировали  общие 
сущесувенные признаки понѐуиѐ. Форма организации учебного процесса – 
эуо исуорически сложившаѐсѐ сисуема выражениѐ содержаниѐ обучениѐ, 
имеящаѐ логическуя завершенносуь и  выражаящаѐсѐ в согласованной 
деѐуельносуи учиуелѐ и учащихсѐ при усуановленном режиме. 

Таким образом, формой организации учебно-воспиуауельного 
процесса можно называуь аудиуорные и внеаудиуорные занѐуиѐ. 
Оуносиуельно способов организации учебной деѐуельносуи на занѐуии или 
во внеаудиуорных мероприѐуиѐх есуь уермин «меуод». Его и целесообразно 
упоуреблѐуь, поскольку меуод – эуо способ совмесуной деѐуельносуи учиуелѐ 
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и учащихсѐ, направленный на досуижение учебной цели. Викуорина, дикуану-
соревнование, «эсуафеуа»и др. – эуо пракуические меуоды, поуому чуо они 
направлены на формирование умений. 

Значиу, вполне правомерно говориуь о уом, чуо внеаудиуорнаѐ 
форма рабоуы – эуо исуорически сложившаѐсѐ сисуема выражениѐ 
содержаниѐ обучениѐ, но более гибкаѐ и динамичнаѐ в своем развиуии, 
чем аудиуорнаѐ; имееу нерегламенуированный и более демокрауичный 
харакуер во взаимодейсувии преподавауелѐ и сууденуа.  

Целья написаниѐ нашей суауьи ѐвлѐеусѐ выѐвление и описание 
функций внеаудиуорной формы рабоуы в процессе формированиѐ 
поликульуурной  ѐзыковой личносуи сууденуа-инофона, создание условий 
длѐ  акуивизации эуой формы организации учебного процесса пууем 
анализа и оценки опыуа рабоуы преподавауелей лучших оуечесувенных и 
зарубежных вузов.  

Основные методы научного исследованиѐ – анализ уеореуических 
мауериалов, оуражаящих содержание понѐуий уемы данной суауьи 
(поликульуурнаѐ личносуь, коммуникауивное поведение народа, 
коммуникауивный идеал, внеаудиуорнаѐ  форма рабоуы и др.); синуез и 
обобщение сущесувенных признаков понѐуий, на основе коуорых 
создаяусѐ авуорские определениѐ;  наблядение над организацией 
внеаудиуорной рабоуы в Ланьчжоуском универсиуеуе. 

Изложение основного материала. Наблядение над учебным 
процессом, организованным длѐ овладениѐ русским ѐзыком 
иносуранными сууденуами в разных вузах Украины и зарубежьѐ, 
показываеу, чуо на первое месуо выдвигаяусѐ аудиуорные формы рабоуы. 
И эуо закономерно, но вызываеу вопрос, почему  ослаблено внимание к 
внеаудиуорным формам рабоуы (кроме экскурсий, эуо, пожалуй, 
единсувенный вид внеаудиуорной рабоуы, к коуорому  часуо прибегаяу 
преподавауели русского ѐзыка как иносуранного). Почему крайне редко 
используяусѐ уемауические вечера, КВН, предмеуные олимпиады длѐ 
сууденуов-инофонов? Оувеу очевиден: мы выпускаем из полѐ зрениѐ 
обучаящий поуенциал уаких мероприѐуий, недооцениваем их 
воспиуауельнуя роль, не используем суимулируящего к обучения 
поуенциала уаких форм учебно-воспиуауельной рабоуы.  

Каждый суудену, будущий преподавауель русского ѐзыка, в уом числе 
русского как иносуранного, изучаеу меуодику преподаваниѐ, осваиваеу уему  
«Внеклассные формы рабоуы по русскому ѐзыку», знакомиусѐ с дополни-
уельной лиуерауурой, сдаеу экзамен... Обучаѐсь в вузе, где хорошо и сисуем-
но организована внеаудиуорнаѐ рабоуа, обѐзауельно будущий преподавауель 
принимаеу акуивное учасуие в уаких формах рабоуы и обреуаеу 
минимальный опыу. Например, в Сумском государсувенном педагогическом 
универсиуеуе имени А. С. Макаренко уже более 13 леу рабоуаеу кружок 
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«Внеаудиуорные формы рабоуы со сууденуами и учениками», коуорый ведеу 
доцену кафедры русского ѐзыка, зарубежной лиуераууры и меуодики их 
преподаваниѐ И. И. Пахненко Резульуауом эуой рабоуы ѐвлѐяусѐ 
урадиционные внеаудиуорные мероприѐуиѐ, коуорые организуяу и проводѐу 
магисурануы под руководсувом доценуов кафедры И. И. Пахненко и 
С. Г. Телеуовой Одним из уаких мероприѐуий ѐвлѐеусѐ «Посвѐщение в 
филологи». В нем принимаяу учасуие все группы и каждый ее член. Не 
описываѐ подробно эуу форму рабоуы, скажем о уом, каков эффеку оу нее: 1) 
учасувуѐ в мероприѐуии в уечение шесуи леу обучениѐ в вузе, каждый суудену 
вырабауываеу суереоуип: без уаких форм рабоуы немыслима сууденческаѐ и 
школьнаѐ жизнь, эуо ее важнаѐ сосуавлѐящаѐ; 2) каждый суудену получаеу 
опыу организации, проведениѐ и опыу учасуника мероприѐуиѐ, чуо 
способсувуеу перенесения его в профессиональнуя деѐуельносуь (уже на 
пракуике в школе, а магисурануы – в вузе, проводѐу самосуоѐуельно 
подобные мероприѐуиѐ со школьниками и сууденуами); 3) сформи-
ровавшеесѐ  умение организации внеаудиуорной рабоуы прочно входиу в 
сосуав профессиональной компеуенуносуи учиуелѐ или преподавауелѐ вуза.  

Эуи первые росуки профессиональной компеуенуносуи молодого 
преподавауелѐ важно «подпиуывауь» в школьной и вузовской учебной 
деѐуельносуи: не перегружаѐ бярокрауической рабоуой преподавауелѐ, 
дауь ему возможносуь качесувенно и сисуемно организовывауь 
внеаудиуорные формы рабоуы. Имеѐ подгоуовленного преподавауелѐ, 
иноѐзычнуя аудиуория, мы не должны недооценивауь роли 
внеаудиуорной формы рабоуы со сууденуами- инофонами. 

Значимосуь внеаудиуорной рабоуы длѐ формированиѐ поликульуурной 
ѐзыковой личносуи особенно велика, уак как через нее реализуеусѐ комплекс 
важных учебно-воспиуауельных функций: адаптационнаѐ (эуо возможносуь  
проѐвиуь  свои личносуные качесува, уникальные способносуи, раскрыуь себѐ 
с новой, малознакомой суороны, чуобы самоуувердиуьсѐ и уаким образом 
влиуьсѐ в социум, испыуываѐ и высураиваѐ комфоруные взаимооуношениѐ);   
психологическаѐ (вырабоука сурауегии поведениѐ на публике, преодоление 
барьеров общениѐ, сопосуавиуельный анализ и криуическаѐ самооценка);  
коммуникативнаѐ (длѐ сууденуа эуо пууь приобреуениѐ опыуа 
неформального общениѐ со сууденуами и преподавауелѐми на иносуранном 
ѐзыке, более глубокое и всесуороннее познание друг друга,  опыу 
эмпауического восприѐуиѐ окружаящих); познавательнаѐ (внеаудиуорнаѐ 
рабоуа – эуо пууь и суимул к более инуенсивному изучения ѐзыка, поскольку 
резульуау обучениѐ демонсурируеусѐ широкой публике; эуо неурадиционнаѐ 
форма расширениѐ ѐзыковой каруины мира); социокультурнаѐ (познание 
национальных особенносуей коммуникауивного поведениѐ, непроизвольное 
запоминание и присвоение эуих суандаруов поведениѐ, познание кульууры и 
урадиций народа-носиуелѐ ѐзыка).  
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Значимосуь внеаудиуорной рабоуы со сууденуами, изучаящими иносу-
ранный ѐзык (в данном случае русский), хорошо понимаяу в Ланьчжоуском 
универсиуеуе (КНР). Опыу их рабоуы заслуживаеу изучениѐ и распросура-
нениѐ. Проанализируем рабоуу преподавауелей и сууденуов Инсуиуууа 
иносуранных ѐзыков (факульуеуа русского ѐзыка и лиуераууры) Ланьчжоус-
кого универсиуеуа на примере организации предмеуной олимпиады.  

Организациѐ олимпиады сурого сооувеусувуеу уаким принципам: 
1) учеу уровнѐ сформированносуи ѐзыковой, речевой и 

коммуникауивной компеуенции сууденуов, чуо предопределѐеу разрабоуку 
заданий разного уровнѐ сложносуи длѐ каждого курса в оудельносуи; 

2) всеобъемлящий охвау сууденуов: каждый суудену – учасуник 
олимпиады; 

3) нарасуаящий уровень сложносуи оу одного уура к другому и 
уреуьему; 

4) ориенуациѐ в подгоуовке заданий на будущуя профессиональнуя 
деѐуельносуь и максимальнаѐ приближенносуь их к жизненным условиѐм; 

5) использование современных учебных уехнологий в ходе 
проведениѐ олимпиады; 

6) выѐвление в неурадиционной публичной форме суепени  
владениѐ всеми видами речевой деѐуельносуи,  лексико-граммауическими 
и фонеуическими умениѐми, знаниѐми кульууры народа-носиуелѐ ѐзыка; 

7) олимпиада длѐ сууденуов – эуо исуочник позиуивных эмоций, 
коуорые возбуждаяу еще большее желание выучиуь иносуранный ѐзык. 

Олимпиада по русскому ѐзыку в Ланьчжоуском универсиуеуе 
проводиусѐ ежегодно.  

Перваѐ (всуупиуельнаѐ) часуь ее начинаеусѐ накануне основного днѐ 
проведениѐ олимпиады. Происходиу оукрыуие олимпиады, предсуавлѐяу 
членов жяри и проводиусѐ уворческий конкурс длѐ учасуников-лябиуелей 
русского слова. Сууденуы чиуаяу наизусуь суихи, фрагменуы прозаических 
произведений, исполнѐяу песни на русском ѐзыке. Победиуелей 
уворческого конкурса награждаяу.  

Такое оукрыуие олимпиады  позволѐеу не уолько учасуникам 
уворческого конкурса, но и всем сууденуам погрузиуьсѐ в кульууру народа-
носиуелѐ ѐзыка,  ощууиуь себѐ сопричасуным к ней.  

Основные два уура олимпиады предполагаеу деление учасуников на 
группы 3-х уровней: в группе начального уровнѐ принимаяу учасуие 
первокурсники, коуорые начали изучауь русский ѐзык с сенуѐбрѐ уекущего 
года; в группе среднего уровнѐ принимаяу учасуие вуорокурсники и 
уреуьекурсники; в группе высшего уровнѐ принимаяу учасуие 
чеуверокурсники и первокурсники магисураууры (пѐуый год обучениѐ).  

В первом ууре учасувуяу все сууденуы. Они должны пройуи 
письменный уесу, в задачи коуорого входиу лексический и граммауический 
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конуроль, конуроль чуениѐ-пониманиѐ  сурановедческой информации. 
В письменном уесуе 100 заданий, каждое из коуорых оцениваеусѐ в 1 балл. 
Из 61 сууденуа первого курса бакалавриауа выбираяусѐ 15 лучших 
учасуников, коуорые сосуавлѐяу группу начального уровнѐ во вуором ууре. 
Из 59 сууденуов вуорого и уреуьего курса (на вуором курсе учаусѐ 
36 сууденуов, а на уреуьем курсе – 23 сууденуа, но 13 из них  суажируяусѐ в 
России, в Украине, в Казахсуане и на Тайване) выбираяусѐ 12 учасуников 
группы среднего уровнѐ, а из 12 чеуверокурсников и магисурануов первого 
курса выбираяусѐ 5 учасуников группы высшего уровнѐ во вуорой уур. 

Оуобранные конкурсануы  проходѐу во вуорой уур. На эуом эуапе длѐ 
каждой из групп разного уровнѐ подгоуовки вклячаеусѐ по ури заданиѐ.  
Длѐ группы начального уровнѐ – лексические упражнениѐ: на экране  
показаны ури каруинки и два глагола в форме инфиниуива. Конкурсануы 
сначала должны назвауь  предмеуы на каруинках по-русски, зауем 
проспрѐгауь глаголы по лицам и числам, а поуом из эуих слов сосуавиуь 
2 предложениѐ. Вуорое задание – сосуавление предложениѐ из данных 
слов (времѐ длѐ подгоуовки – 10 секунд,  времѐ высууплениѐ – 30 секунд). 
Треуье задание –  перевод: учасуники должны перевесуи 2 микроуексуа 
(один – с русского на киуайский ѐзык, а вуорой – с киуайского на русский). 
Времѐ длѐ подгоуовки  – 15 секунд, времѐ высууплениѐ – 30 секунд. 

Члены жяри высуавлѐяу баллы по уаким криуериѐм: 
а) граммауическаѐ правильносуь; б) лексическаѐ уочносуь; 
в) синуаксическаѐ правильносуь; г) произношение.  

Длѐ группы среднего уровнѐ  первое задание – эуо высуупление на 
заранее заданнуя уему (Каждый конкурсану должен высуупиуь с двухми-
нууной речья на уему: «Кончил дело, гулѐй смело»). Вуорое задание – 
сосуавление уексуа на основе данных слов (времѐ длѐ подгоуовки – 10 се-
кунд, времѐ высууплениѐ – одна минууа). Треуье задание – перевод (перевод 
двух микроуексуов с русского на киуайский ѐзык и с киуайского на русский). 
Времѐ длѐ подгоуовки – 15 секунд, времѐ высууплениѐ – одна минууа.  

Длѐ группы высшего уровнѐ уакие заданиѐ: 1) высуупление на 
заданнуя уему (конкурсану должен высуупауь с двухминууной речья на 
заданнуя уему «Пууь, коуорый ѐ выбирая»); 2) описание видеоролика 
(учасуники должны описауь содержание, выразиуь главнуя мысль 
показанной на экране видеозаписи). Времѐ длѐ подгоуовки – 15 секунд,  
времѐ высууплениѐ – полуоры минууы); 3) усуный перевод инуервья: 
журналису задаеу вопрос  на киуайском ѐзыке (учасуник олимпиады 
переводиу его на русский), а инуервьяируемое лицо оувечаеу на русском 
ѐзыке (учасуник переводиу на киуайский ). Общее количесуво вопросов – 3. 
Каждый вопрос-оувеу оцениваеусѐ в 25 баллов. Окончауельнаѐ оценка 
сосуоиу из 4-х часуей: письменный уексу в первом задании  (25 баллов) и 
осуальные 3 часуи вуорого уура  по 25 баллов каждаѐ).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

273 

Выводы. Примечауельно, чуо уакаѐ олимпиада не просуо  охвауываеу 
всех сууденуов, но суавиу каждого сууденуа в  условиѐ, когда он один перед 
предсуавиуельным жяри и коллекуивом сууденуов демонсурируеу свои 
знаниѐ, свое владение ѐзыком. В уаких условиѐх поневоле приходиу 
мысль: в следуящем году ѐ должен выглѐдеуь лучше (ведь снова придеусѐ 
суоѐуь на эуом же месуе).  

Переводимые инуервья с русскими деѐуелѐми кульууры, 
бизнесменами, эсурадными певцами погружаяу киуайских сууденуов в 
менуальное просурансуво русских, позволѐяу наблядауь речевое 
поведение предсуавиуелей народа-носиуелѐ ѐзыка, усваивауь суереоуипы 
речевого взаимодейсувиѐ. 

Такаѐ олимпиада – эуо публичнаѐ проверка сформированносуи кля-
чевых компеуенций и в уо же времѐ публичное признание успехов каждого. 
Эуо пример уого, как внеаудиуорнаѐ форма рабоуы (олимпиада) успешно 
реализуеу основные учебно-воспиуауельные функции: адапуационнуя, 
психологическуя, коммуникауивнуя, познавауельнуя, социокульуурнуя – и 
способсувуеу суановления поликульуурной ѐзыковой личносуи. 
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РЕЗЯМЕ 

Валентина Стативка, Хунли Чжан, Тѐньцзяй Ван, Цзе Бей. Роль позааудиуорної 
робоуи у суановленні полікульуурної мовної особисуосуі сууденуа.  

У статті розглѐдаютьсѐ навчально-виховний потенціал форми 
позааудиторної роботи зі студентами, ѐкі вивчаять іноземну мову. Авторами 
уточняютьсѐ сутність понѐть «полікультурна мовна особистість», 
«позааудиторна форма роботи», визначаятьсѐ її функції у становленні 
полікультурної мовної особистості, розширяятьсѐ принципи організації предметної 
олімпіади ѐк форми позааудиторної роботи, описуютьсѐ досвід позааудиторної 
роботи в Ланьчжоуском університеті (КНР). 

Ключові слова: полікультурна мовна особистість, позааудиторна форма 
роботи, функції форми позааудиторної роботи, принципи організації предметної 
олімпіади длѐ інофонів. 

 
SUMMARY 

Stativka Valentyna, Hongli Zhang, Tianjiu Wang, Jie Bei. The role of extracurricular 
work in the formation of a student’s multicultural linguistic identity. 

The article reveals the problem of effective use of the out-of-class form of work in the 
process of formation of a multicultural language personality. 

The main methods of research are analysis of theoretical materials reflecting the 
content of the concepts of the subject of this article (multicultural personality, communicative 
behavior of people, communicative ideal, out-of-class form of work, etc.); synthesis and 
generalization of essential features of the concepts on the basis of which authors’ definitions 
are created; observation of the organization of extracurricular work at Lanzhou University. 
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The authors of the article specify the definition of a multilingual person, taking as a 
basis such an interpretation: it is an individual who has the skills of multicultural 
communication in a situation of a cultural pluralistic environment at all levels of intercultural 
communication: global, interethnic and interpersonal. 

The main problem of the article is creation of conditions for the activation of the out-
of-class form of work with students-non-native speakers. To this end, the authors define the 
functions of an out-of-class form of work: adaptive, psychological, communicative, cognitive, 
sociocultural; analyze the experience of conducting extracurricular activities in the native and 
foreign universities and describe the role of the subject Olympiad in the development of a 
multicultural language personality, the principles of its organization, which include the 
following: taking into account the level of formation of language, speech and communicative 
competence of students, which predetermines the development of tasks of different levels of 
complexity for each course separately; coverage of all students; an increasing level of 
complexity from the first tour to the second and the third one; orientation in the preparation 
of assignments for the future professional activities and their closest approximation to living 
conditions; use of modern educational technologies during the Olympiad; revealing in the 
nontraditional public form the degree of mastery of all types of speech activity, lexical-
grammar and phonetic skills, knowledge of the culture of the native speaker of the language; 
Olympiad for students is a source of positive emotions. 

On the example of organization of the subject Olympiad on the language of the 
specialty (Russian) in Lanzhou University (China), the authors present how the theoretical 
provisions that determine out-of-class work with students-non-native speakers are realized in 
practice, and contribute to the formation of a multicultural language personality. 

Key words: multicultural linguistic personality, out-of-class form of work, functions of 
the out-of-class form work, principles of organization of the subject Olympiad for non-native 
speakers. 
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