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СOOPERATION OF EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION WITH EUROPEAN 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: MODERN TRENDS 

 
Introduction. Nowadays education institutions all over the world are aimed at 

improving the quality of higher education and increasing the effectiveness of the higher 
education system. Education theorists join their efforts in order to achieve this goal. So in the 
European higher education area education institutions unite in the professional 
organizations, which protect their rights and represent their interests. In this context 
deserves attention European University Association (EUA) as an influentional agent of the 
European education policy-making in the EU. 

The aim of the article is to highlight modern trends of сooperation of the European 
university association with European educational organizations. 

Research methods. In order to achieve the goal, the following research methods have 
been used: general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization), 
which were used to process the source base of the problem under study; specific scientific: the 
method of terminological analysis – to characterize the semantics of the fundamental concepts 
of research; logical-chronological method allowed to establish a logical sequence of innovative 
processes in higher education in the investigated period, which made possible the development 
of international cooperation in ensuring its quality; structural-logical method have been applied 
in the context of determining the current state and modern trends in сooperation of the 
European university association with European educational organizations.  

Results. Association has been an active participant in the quality assurance debate in 
the European educational area. At the national level in Europe, the EUA maintains a dialogue 
with national collective members on events taking place internationally. A significant part of 
the EUA policy on quality assurance in higher education is carried out within the framework 
of the cooperation of the E4 Group, which includes the European University Association, the 
European Association for the Quality Assurance in Higher Education, the European Student’s 
Union and the European Association of Institutions in Higher Education. 

Conclusions and prospects of further research. The analysis of the peculiarities of 
cooperation of the European university association with European educational organizations 
(Group E4 (European Association for Quality Assurance in Higher Education; European 
Student’s Union; European Association of Institutions in Higher Education); Science of Europe; 
European Association of Research and Technology Organizations; Conference of European 
Schools for Advanced Engineering Education and Research; League of European Research 
Universities) allowed highlighting its modern trends, in particular: ensuring quality of higher 
education; implementation of innovations in research and higher education; promoting 
students’ mobility; development of doctoral education; modernizing teachers’ training, etc. 

Further studies will be aimed at the peculiarities of international cooperation of the EUA. 
Key words: European University Association (EUA), cooperation, European 

educational organizations, quality assurance, doctoral education, research and innovations. 
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Introduction. Nowadays education institutions all over the world are 
aimed at improving the quality of higher education and increasing the 
effectiveness of the higher education system. Education theorists join their 
efforts in order to achieve this goal. So in the European higher education area 
education institutions unite in the professional organizations, which protect 
their rights and represent their interests. In this context deserves attention 
European University Association (EUA) as an influentional agent of the 
European education policy-making in the EU. EUA is a partner of numerous 
educational organizations, both within Europe and abroad, in terms of 
formation of educational policy and its fulfilment through the implementation 
of educational projects of different directions. 

EUA cooperates and participates actively in the global dialogue with a 
number of world regions, including the African continent, Arab region, Latin 
America, Asia (including China) and the Northern America. The cooperation 
with the “sister organizations” of EUA (Association of African Universities, 
Association of Arab Universities, American Education Council), participation in 
bilateral political processes in which higher education plays an important role 
(European Neighborhood Policy, Asia-Europe Meeting ASEM) or joint projects 
focused on specific topics (such as projects to support quality assurance 
structures in Asia, Africa, and Latin America) can be significant mechanisms of 
this exchange. In addition to the overall importance of dialogue and exchange, 
EUA’s global engagement goals include increasing of attractiveness of the 
European higher education and research worldwide as well as discussing the 
key topics in higher education policy and reforming of the organizations-global 
partners. Besides, EUA works closely with the numerous stakeholders and 
other organizations involved in higher education and research policies, 
including European institutions (European Commission, European Parliament 
and others, Organization for Economic Cooperation and Development, Council 
of Europe, European Association for International Education – EAIE), 
International Association of Universities (IAU), Science Europe, etc.). 

Analysis of relevant research. Taking into account the importance of 
studying the activity of the influencial European organizations in the sphere of 
higher education for modernization of Ukrainian higher education system as a 
member of Bologna process, European educational associations have become 
the subjects of research interest of the native scholars, namely: V. Bilokopytov 
“Аctivity of international organizations in quality assurance of higher education 
within Bologna Process” [1], M. Boichenko “Activities of the European talent 
support network: procedural aspect” *2+ and “Activities of international 
organizations in the sphere of gifted and talented education” *3+, I. Yeremenko, 
and A. Sbruieva “Quality assurance of doctoral training in the context of the 
development of the European higher education area” *4+, A. Ulanovska 
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“Organizational and Educational Foundations of the European Students’ 
Union’s Activity as a Subject of the Bologna Process” *5:] and others. 

At the same time cooperation of the EUA with other educational 
organizations within EU hasn’t become the issue of special interest of the 
Ukrainian researchers yet. 

The aim of the article is to highlight modern trends of сooperation of the 
European university association with European educational organizations. 

Research methods. In order to achieve the goal, the following research 
methods have been used: general scientific (analysis, synthesis, comparison, 
generalization, systematization), which were used to process the source base 
of the problem under study; specific scientific: the method of terminological 
analysis – to characterize the semantics of the fundamental concepts of 
research; logical-chronological method allowed to establish a logical sequence 
of innovative processes in higher education in the investigated period, which 
made possible the development of international cooperation in ensuring its 
quality; structural-logical method have been applied in the context of 
determining the current state and modern trends in сooperation of the 
European university association with European educational organizations.  

Research results. European university association actively cooperates 
with a number of European educational organizations (figure 1). 

 

 
 

Figure 1. European educational organizations – EUA partners  
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includes the European University Association, the European Association for the 
Quality Assurance in Higher Education, the European Student’s Union and the 
European Association of Institutions in Higher Education. 

We consider it worthwhile to emphasize that, recently, in 2012–2015, this 
partnership was expanded at the expense of other stakeholders, in particular, 
such organizations as the International Education Organization, Business Europe 
and the European Quality Assurance Register for Higher Education, to develop an 
updated version of the document  “European Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)”. 

Since 2006, the E4 group, on the initiative of the EUA, has been 
organizing the annual European Quality Assurance Forum (EQAF). The forum 
brings together agencies for quality assurance in education and higher 
education institutions at European level with a view to establish the European 
program for ensuring the quality of higher education. 

The continuation of the cooperation with European educational 
organizations within the E4 Group is the creation of the European Quality 
Assurance Register for Higher Education (EQAR) in 2008 at the request of 
European Ministers of Education in Bergen (2005) and London (2007) within the 
framework of the project aimed at improving the quality of European higher 
education and promoting students mobility. The Register is the first legal entity 
created in the context of the Bologna process, which, in addition to the E4 group, 
covers agencies for ensuring the quality of higher education of the Bologna 
Process countries. 

We’d like to emphasize that the EUA, as the founding member of the 
register, is a member of its Executive Council and General Assembly, and also 
appoints two members of the Register Committee. 

The Register aims to provide accurate and reliable information on 
trusted and legitimate quality education agencies operating in Europe. This 
Register includes higher education quality assurance agencies that fully comply 
with the European Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG) standards and guidelines, and the decisions on their inclusion are taken 
by an independent Register Committee based on an agency’s external review in 
accordance with standards and guidelines [13]. 

The main objectives of the Register’s work on ensuring the quality of 
higher education are:  

 to promote confidence-building and recognition of high-quality higher 
education institutions and their qualifications;  

 to provide a government base for the recognition of institutions from 
the Register and their conclusions or decisions;  

 to provide the facilities for higher education institutions to be able to 
select any agency from the Register;   
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 to reduce the opportunity for “accreditation agencies” to gain the 
authority in the process of ensuring the quality of higher education. 

We consider it expedient to emphasize that, besides participating in the 
development of European educational policy, the EUA is active at the 
international level to ensure the visibility of the results of European higher 
education on the world stage. Through membership in the International Network 
for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) and joining the 
Council for Higher Education Accreditation (CHEA), the Association also seeks to 
organize international discussions on the quality assurance. EUA also supports the 
development of quality management systems outside Europe. It conducted a 
series of projects in this area, including Asia, Africa and Latin America. 

Carrying on the consideration of the peculiarities of EUA’s cooperation with 
the E4 members, we’d like to note that the EUA has made a significant 
contribution to the European and international debates on quality issues and has 
addressed issues related to quality assurance in several political documents. 

The latest EUA policy paper on quality and quality assurance in the 
European Higher Education Area was approved by the EUA Council in October 
2010.  This position demonstrates strong support for quality сoncept and quality 
assurance procedures based on institutional responsibility for quality and 
recognizes the autonomy of universities and branch diversity. In addition, the 
document states that the ultimate goal of quality assurance, both internal and 
external, is to improve quality, which promotes confidence-building among 
stakeholders. In this context, the position of the educational policy makers focuses 
on the need to promote the quality culture both in the system and at the 
institutional level, and encourages Governments to direct external quality 
assurance systems in promoting the quality culture that focuses on institutional 
development rather than attempts to measure quality in quantitative terms [13].  

Further in our study, we consider it appropriate to characterize key policy 
documents in the field of quality assurance in higher education. 

The Prague Declaration was adopted in March 2009 and identified the 
priorities for improving the quality of higher education and increasing the 
transparency of its evaluation procedures as one of the 10 success factors for 
European universities for the next decade. It stressed that the universities 
should work towards achieving this goal fully satisfying the obligations arising 
from the university’s commitment as to quality assurance and providing 
accurate information on institutional missions, activities, outcomes received for 
the students, employers and other stakeholders [6]. 

The EU Quality Assurance Policy 2007 outlined the main principles of 
internal and external quality assurance processes and stated the Association’s 
commitment to establish the European Quality Control Agency Register. 

The EUA Lisbon Declaration, adopted in 2007, emphasized the 
importance of combining the external quality mechanisms with internal 
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processes to ensure their widespread acceptance at universities, benefit from 
synergy and minimizing of bureaucracy [12]. 

Based on the previous debates and quality assurance initiatives, the 
Glasgow Declaration (Glasgow) dated March 2005 focused on the priorities of 
university activities in the field of higher education quality assurance, 
emphasizing the link between the systematic quality culture, level of autonomy 
and funding as well as the  university commitment to an internal quality culture 
that is consistent with their institutional mission and goals [10]. 

Considering the ministerial summit in Berlin in September 2003, the EU 
position on quality assurance policy in 2004 was adopted by the EUA Council on 
April 1, 2004 in Marseille, France. This allowed to develop the position of the 
EUA in the context of the principles on implementing the quality assurance 
measures of the Berlin Communiqué (Graz Declaration) [11]. 

The Salamanca Convention, which marked the creation of the EAU in 2001, 
highlighted the importance of quality for European universities. The Salamanca 
Declaration relates to quality, accountability and autonomy as key aspects of 
university responsibility to society and the public. The Salamanca Convention was 
preceded by the European Rectors’ Conference (CRE), which aimed to study the 
context and possibilities of accreditation across European borders [14].  

Thus, quality ensurance is one of the main directions of EUA cooperation 
with the European ducational organizations, but not the only. 

Recently, on 22 May, the European Commission developed the second part 
of its ambitious education package for the creation of a “European Education 
Area” by 2025, in the frames of which EUA promotes cooperation in such spheres 
as innovative and inclusive education, doctoral education, lifelong learning, etc. 

In particular, in the EAU statement “European Education Area: EUA 
welcomes latest proposals on cross-border cooperation and recognition” *9+ it is 
stressed that the EUA “is pleased with the ‘strong consensus for the need to 
further step up mobility, accompanied by reinforced strategic partnerships and 
policy support, to drive more innovative and inclusive education, training and 
youth policies’, including the Erasmus + programme and a successor agenda for 
Education & Training 2020. EUA also welcomes an increased emphasis on lifelong 
learning, which should comprise both vocational and higher education and 
training systems” [9]. 

Besides, EUA “supports strengthening cross-border collaboration to 
improve educational provision and remove remaining obstacles to the free 
movement of learners across Europe. Cooperation develops and promotes the 
innovative approaches that tomorrow’s higher education will need. The 
“European Universities” would be one way to facilitate such intense cross-border 
collaboration. According to the Communication, these bottom-up networks of 
existing higher education institutions would develop long-term strategies for top 
quality education, research and innovation. However, the numerous more specific 
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cooperation projects already supported by the Erasmus+ programme are equally 
important as they help enhance higher education quality across Europe on a 
broad basis. Furthermore, closer cooperation with other sectors and addressing 
linkages with other educational levels is indeed needed” *9+. 

Conclusions and prospects of further research. The analysis of the 
peculiarities of cooperation of the European university association with European 
educational organizations (Group E4 (European Association for Quality Assurance 
in Higher Education; European Student’s Union; European Association of 
Institutions in Higher Education); Science of Europe; European Association of 
Research and Technology Organizations; The Conference of European Schools for 
Advanced Engineering Education and Research; League of European Research 
Universities) allowed highlighting its modern trends, in particular: 

 ensuring quality of higher education; 

 implementation of innovations in research and higher education; 

 promoting students’ mobility; 

 development of doctoral education; 

 modernizing teachers’ training, etc. 
Further studies will be aimed at the peculiarities of international 

cooperation of the EUA. 
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АНОТАЦІа 
Дацко Ольга. Співпрацѐ Європейської асоціації університетів із ювропейськими 

освітніми організаціѐми: сучасні тенденції. 
У статті висвітлено особливості співпраці Європейської асоціації 

університетів (ЄАУ) з ювропейськими освітніми організаціѐми. Висвітлено основні 
напрѐми розвитку співпраці в сучасних умовах, зокрема: забезпеченнѐ ѐкості вищої 
освіти, запровадженнѐ інновацій у сфері вищої освіти й наукових досліджень, 
розвиток студентської мобільності, розвиток докторантури, модернізаціѐ 
педагогічної освіти тощо.  

Ключові слова: Європейська асоціаціѐ університетів (ЄАУ), ювропейські освітні 
організації, співпрацѐ, забезпеченнѐ ѐкості, докторантура, наукові дослідженнѐ та 
інновації.  

 

РЕЗЯМЕ 
Дацко Ольга. Сотрудничество Европейской ассоциации университетов с 

европейскими образовательными организациѐми: современные тенденции. 
В статье освещены особенности сотрудничества Европейской ассоциации 

университетов (ЕАУ) с европейскими образовательными организациѐми. Освещены 
основные направлениѐ развитиѐ сотрудничества в современных условиѐх, в частности: 
обеспечение качества высшего образованиѐ, внедрение инноваций в сфере высшего 
образованиѐ и научных исследований, развитие студенческой мобильности, развитие 
докторантуры, модернизациѐ педагогического образованиѐ и т. д. 

Ключевые слова: Европейскаѐ ассоциациѐ университетов (ЕАУ), европейские 
образовательные организации, сотрудничество, обеспечение качества, 
докторантура, научные исследованиѐ и инновации. 
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ВИКОРИСТАННа ЗАСОБІВ КОМП’ЯТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ  
ПРИ ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦа 
 

Мета статті полѐгаю в описі підходів до формуваннѐ в майбутніх фахівців 
інтелектуально-графічної культури візуалізації через розробку й використаннѐ 
візуальних моделей знань. 

Длѐ реалізації поставленої мети були використані теоретичні та емпіричні 
методи дослідженнѐ, а також статистичні методи обробки результатів 
експериментального навчаннѐ. 

За результатами дослідженнѐ підтверджена ефективність упровадженнѐ 
авторського спецкурсу, покликаного сформувати в майбутніх учителів уміннѐ 
розроблѐти й використовувати у професійній діѐльності візуальні моделі знань із 
використаннѐм спеціалізованих засобів комп’ятерної візуалізації. 

Ключові слова: засоби комп’ятерної візуалізації, фахова підготовка, 
інтелектуально-графічна культура, візуалізаціѐ, технології візуалізації, візуальні 
моделі знань, інфографіка. 

 
Постановка проблеми. Необхідноя умовоя сталого розвитку й одним 

із головних індикаторів стану розвитку  національної безпеки, за ѐкими 
виміряютьсѐ рівень розвитку країни, ю ѐкість освіти. Невід’юмним складником 
ѐкісної національної освітньої системи вважаять академічну культуру 
фахівців. Сьогодні ю соціальний запит на фахівців, ѐкі володіять культуроя 
критично-творчого мисленнѐ, дослідницької праці, уміять переосмислити 
наѐвне та створити нове цілісне знаннѐ та/або професійну практику, 
організовувати власну навчально-дослідницьку й комунікативну діѐльність, 
реалізовувати конкурентні освітні проекти, вільно володіять професійними 
когнітивно-дискурсивними вміннѐми діалогового спілкуваннѐ з науковоя 
спільнотоя, зокрема в межах міждисциплінарного та/або міжнародного 
експертного середовища.  

Сучасна освіта характеризуютьсѐ інтенсифікаціюя навчального 
процесу, що обумовлено різними чинниками, з-поміж ѐких тенденції 
гуманізації, глобалізації, інтернаціоналізації, фундаменталізації, 
інноваційності, інформатизації, кроскультурності актуалізуять проблему 
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формуваннѐ академічної культури педагогів-дослідників в умовах 
цифрового середовища, що характеризуютьсѐ поюднаннѐм ІКТ, 
інтелектуальних систем, лядської сенситивності і контекстуального досвіду 
й уможливляю творче самовираженнѐ засобами цифрових технологій *4+. 

Разом із тим, опитуваннѐ вчителів та викладачів навчальних закладів 
різних рівнів виѐвило, що суб’юкти навчаннѐ часто відмовлѐятьсѐ читати 
довгі тексти, ѐкі длѐ ока ю одноманітними й не цікавими. Тому виникаю 
доцільність глибокої інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій, 
технологій унаочненнѐ та полісенсорного поданнѐ різного роду інформації, 
у тому числі й навчального матеріалу. Наочний образ (візуальна модель 
знань) набуваю статусу повноцінної інформаційної одиниці, а це 
обумовляю вирішеннѐ, зокрема, таких суперечностей: 

- запозиченнѐ технологій візуалізації зі сфери реклами й бізнесу, 
калькуваннѐ інформаційних образів та побудова прѐмих аналогій, поѐва 
стереотипів, шаблонних прикладів у сфері освіти з відсутністя їх 
інтелектуального підґрунтѐ; 

- прѐме ототожненнѐ методик візуалізації навчального матеріалу з 
предметом інформатики та занепад ідеї формуваннѐ творчої особистості 
суб’юкта навчаннѐ, ѐкий в умовах сьогоденнѐ обмежуютьсѐ використаннѐм 
вивченого програмного забезпеченнѐ в галузі комп’ятерної графіки; 

- виникненнѐ понѐтійного дисонансу (ототожненнѐ термінів 
«графіка», «наочність», «візуалізаціѐ», «інфографіка» тощо) та потреба в 
цілісності й наступності навчального процесу; 

- активне впровадженнѐ в освітній процес візуальних, когнітивно-
візуальних технологій навчаннѐ й недостатнѐ розробленість теоретико-
методичних основ формуваннѐ спеціальної культури візуалізації 
навчального матеріалу в майбутніх фахівців; 

- активне використаннѐ візуальної комунікації у процесі викладаннѐ 
різних навчальних дисциплін і відсутність відповідних навичок візуалізації у 
фахівців, передусім у вчителів, що негативно впливаю на загальну 
професійну компетентність майбутнього фахівцѐ. 

Наведені суперечності обумовляять важливість формуваннѐ 
особливої, інтелектуально-графічної культури візуалізації, про що зазначаю 
Аранова С. В. *5+. Характеризуячи інтелектуально-графічну культуру ѐк 
сукупність знань, умінь, цінностей та уѐвлень, що дозволѐять самостійно 
засвоявати одиниці навчального матеріалу через наочно-образні (візуальні) 
моделі знань, вважаюмо, що така культура маю формуватисѐ на основі 
використаннѐ засобів комп’ятерної візуалізації (ЗКВ). ЗКВ – це комп’ятерні 
програми, у ѐких розробниками передбачені можливості візуального 
представленнѐ на екрані комп’ятера абстрактних математичних об’юктів або 
процесів, їх моделей у компактній формі (при необхідності в різних ракурсах), 
у деталѐх (з можливістя демонстрації внутрішніх взаюмозв’ѐзків складових 
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частин, у тому числі прихованих у реальному світі) і, що особливо важливо, у 
розвиткові (в тимчасовому і просторовому русі). 

Аналіз актуальних досліджень. Длѐ нашого дослідженнѐ важливі 
результати робіт у галузі унаочненнѐ й особливостей сприйнѐттѐ 
навчальної інформації різних рівнів і форматів *2, 9+. Із психологічної точки 
зору візуальні та когнітивно-візуальні підходи в навчанні ю такими, що 
активізуять пізнавальну діѐльність при залученні потенціалу візуального 
мисленнѐ *1+, оскільки візуальний контент швидше попадаю у свідомість 
реципіюнта, краще запам’ѐтовуютьсѐ, викликаю певні асоціації та стійкі 
стереотипи. У роботі *8+ обґрунтовано тезу про те, що візуальні образи 
збагачуять сприйнѐттѐ суб’юктами навчаннѐ інформації та сприѐять 
утворення міжпредметних і надпредметних зв’ѐзків через асоціативність 
мисленнѐ. На доречності принципу візуалізації в навчанні наголошено в 
роботі *6+, де автори на основі функціонального підходу доводѐть 
доцільність використаннѐ в освітньому процесі візуальних моделей знань. 
У статті *7+ закцентовано увагу на візуальних концептуальних моделѐх 
знань длѐ формуваннѐ професійної культури майбутніх фахівців. У роботі 
[3+ висвітлено питаннѐ щодо використаннѐ спеціалізованих програмних 
засобів длѐ візуалізації математичних знань у підготовці вчителѐ 
математики. Зокрема, зазначено про важливість формуваннѐ професійної 
готовності майбутнього вчителѐ математики до використаннѐ програм 
динамічної математики ѐк засобів візуалізації математичних знань 
(середовищ, де ю можливим створеннѐ й оперуваннѐ математичними 
об’юктами длѐ дослідженнѐ їх кількісних та ѐкісних характеристик), 
важливого компонента інтелектуально-графічної культури.  

Разом із тим відкритими залишаятьсѐ питаннѐ підготовки фахівців 
до створеннѐ й використаннѐ візуальних моделей знань на основі 
використаннѐ ЗКВ, ѐкі, власне, і сприѐять формування інтелектуально-
графічної культури фахівців. Такі засоби в різний спосіб покликані 
унаочнявати інформація, що в комплексі дозволѐю виѐвити сутність 
предмету, процесу, ѐвища і, ѐк наслідок, формувати цілісний смислообраз, 
ѐкий активізую візуальне мисленнѐ й забезпечую формуваннѐ 
метапредметного знаннѐ.  

Мета статті полѐгаю в описі підходів до формуваннѐ в майбутніх 
фахівців інтелектуально-графічної культури візуалізації через розробку та 
використаннѐ візуальних моделей знань на основі ЗКВ. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації поставленої мети були 
використані теоретичні та емпіричні методи дослідженнѐ: аналіз длѐ 
синтезу розрізнених понѐть і тлумачень у галузі візуалізації та 
інтелектуально-графічної культури; опитуваннѐ суб’юктів навчаннѐ в межах 
одного напрѐму підготовки (зокрема, вчителѐ математики) длѐ вивченнѐ 
запитів конкретної аудиторії на тип комп’ятерних засобів, їх 
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інструментарій та інтерпретація в межах їх ціннісних характеристик; 
анкетуваннѐ й бесіди з вчителѐми і викладачами на предмет підготовки 
суб’юктів навчаннѐ до використаннѐ ЗКВ; статистичні методи обробки 
результатів експериментального навчаннѐ (непараметричний критерій 
знаків) длѐ підтвердженнѐ ефективності авторського спецкурсу. 

Виклад основного матеріалу. Під час дослідженнѐ нами 
встановлено, що комп’ятерні засоби візуалізації за типом можна поділити 
на комп’ятерні засоби предметного призначеннѐ та комп’ятерні засоби 
загального призначеннѐ (наприклад, длѐ галузі математики поділ може 
бути ѐк на рис. 1.)  

 
Рис. 1.  
 
Комп’ятерні засоби предметного призначеннѐ надаять 

користувачеві допомогу в розв’ѐзанні різних предметних, наприклад, 
математичних задач: 

- арифметичні й логічні операції з дійсними і комплексними 
числами, обчисленнѐ значень функцій; 

- операції з векторами і матрицѐми; 
- графічне представленнѐ математичних об’юктів; 
- розв’ѐзуваннѐ рівнѐнь, нерівностей та їх систем; 
- побудова графіків довільних функціональних залежностей; 
- розв’ѐзуваннѐ задач із параметрами тощо. 
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До таких засобів у галузі математики належать програми динамічної 
математики (ПДМ) – засоби комп’ятерної візуалізації математичних знань, 
ѐкі передбачаять динамічне оперуваннѐ різними математичними, у тому 
числі геометричними, об’юктами і можливість інтерактивного отриманнѐ 
відомостей про їх властивості й системи комп’ятерної математики (СКМ) – 
середовища, ѐкі дозволѐять автоматизувати виконаннѐ ѐк чисельних, так і 
символьних обчислень *3+. У ПДМ (GeoGebra, Математичний конструктор, 
Жива математика, Cabri, DG, GRAN та інших) передбачена можливість 
«оживлѐти» побудовані конструкції, плавно зміняячи положеннѐ вихідних 
об’юктів, вимірявати довжини, площі і кути з обраноя точністя длѐ дос-
лідженнѐ певних властивостей. СКМ (Maple, MatLab, Mathematica, MathСad, 
Maxima та інші) особливо ефективні при розв’ѐзуванні різних прикладних 
задач, у першу чергу задач математичного моделяваннѐ в науці і техніці. 

До програмних засобів загального призначеннѐ ми відносимо: 
1) офісні програмні продукти з об’юктами Smart-Art; 2) програми длѐ 
реалізації майндмепінгу; 3) програми длѐ створеннѐ інфографіки; 
4) сервіси длѐ створеннѐ скрайбінг-презентацій. Вони даять можливість 
подати навчальний матеріал у компактному, логічному, цілісному виглѐді, 
завдѐки чому можлива інтенсифікаціѐ навчаннѐ, активізаціѐ навчальної 
діѐльності, підвищеннѐ інтересу до навчаннѐ. 

Пакет офісних програм (текстовий і табличний процесори, програма 
длѐ створеннѐ презентацій) сьогодні розробниками пропонуютьсѐ з 
функціюя побудови Smart-об’юктів. Їх використаннѐ на уроках математики ю 
зручним при систематизації й повторенні тіюї чи іншої теми, при засвоюнні 
нового матеріалу, поданого покроково (алгоритм дій) тощо. 

Майндмеппінг (mindmapping) – це технологіѐ, що дозволѐю 
ефективно відновлявати інформація (минуле), генерувати й фіксувати нові 
ідеї (майбутню), робити висновки і встановлявати зв’ѐзки між ними 
шлѐхом побудови інтелект-карт. 

Інфографіка – це технологіѐ поданнѐ навчального матеріалу у виглѐді 
статистичних графіків, карт, діаграм, схем, таблиць. Як будь-ѐка інша 
технологіѐ, інфографіка маю функціональне навантаженнѐ: застосуваннѐ 
інфографіки покращую сприйнѐттѐ навчального матеріалу, наочно 
демонструю складний і великий за обсѐгом матеріал, за інфографікоя 
можна проаналізувати певні тенденції або процеси. 

Скрайбінг – це технологіѐ візуалізації навчального матеріалу, ѐка 
забезпечую відображеннѐ клячових моментів його змісту (властивостей 
об’юкта навчаннѐ, його внутрішніх і зовнішніх зв’ѐзків) шлѐхом 
використаннѐ простих графічних елементів (малянків, піктограм, символів, 
слів, схем, діаграм), послідовно створяваних на екрані відповідно до 
усного викладу (або аудіорѐду). 
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Додатково проведений аналіз навчальних планів підготовки вчителів та 
робочих програм окремих фахових курсів засвідчив опосередковану 
оріюнтація спеціальної підготовки не тільки на формуваннѐ інтелектуально-
графічної культури, а й на використаннѐ візуальних моделей знань у 
майбутній професійній діѐльності. Тому на основі вивченнѐ практичного 
педагогічного досвіду було виокремлено методологічну основу, форми, 
методи й засоби навчаннѐ, ѐкі, припускалосѐ, забезпечать ѐкісну підготовку 
вчителѐ до розробки і використаннѐ візуальних моделей знань за допомогоя 
ЗКВ у професійній діѐльності.  

Передбачалосѐ, що моделяваннѐ процесу підготовки вчителѐ до 
використаннѐ ЗКВ у професійній діѐльності маю відбуватисѐ з урахуваннѐм 
когнітивного, візуального, системного, діѐльнісного наукових підходів, а 
також загальнодидактичних та специфічних принципів (наочності, зв’ѐзку 
практики з життѐм, формуваннѐ академічної культури, створеннѐ 
цифрового творчого середовища; активного використаннѐ комп’ятерних 
засобів візуалізації) *7, 8+.  

Опишемо проміжні результати дослідженнѐ на прикладі авторського 
спецкурсу «Засоби комп’ятерної візуалізації та їх використаннѐ у 
професійній роботі вчителѐ математики» (далі Спецкурс). 

У своїх науково-методичних пошуках ми керувалисѐ тезоя: уміннѐ 
створявати та використовувати візуальні моделі знань будуть 
сформованими, ѐкщо майбутній учитель набуде: 

1) уѐвлень про різні форми, методи та засоби візуального поданнѐ 
начального матеріалу;  

2) навичок розроблѐти візуальні моделі знань; 
3) умінь раціонально використовувати наѐвний комп’ятерний 

інструментарій длѐ підтримки побудови моделей знань. 
Основна мета спецкурсу: сформувати в майбутніх учителів уміннѐ 

розроблѐти й використовувати у професійній діѐльності візуальні моделі 
знань із використаннѐм спеціалізованих засобів комп’ятерної візуалізації. 

Основні завданнѐ спецкурсу:  
- опануваннѐ форм, прийомів та методів візуалізації навчального 

матеріалу; 
- аналіз сучасних ЗКВ, їх класифікаціѐ та інструментарій; 
- формуваннѐ вмінь розроблѐти візуальні моделі знань, у тому числі з 

використаннѐм ЗКВ. 
Технологіѐ занѐть спецкурсу спираютьсѐ на зазначені вище 

методологічні принципи й підходи, що сприѐю формування інтелектуально-
графічної культури педагога в умовах використаннѐ цифрового середовища, 
ѐке містить у собі різні засоби комп’ятерної візуалізації і передбачаю 
використаннѐ майбутніми вчителѐми когнітивних підходів до побудови 
моделей знань, різні форми, прийоми та методи візуалізації.  
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Спецкурс обсѐгом 3 кредити (90 годин, з них 30 годин аудиторних) 
складаютьсѐ з двох модулів і вивчаютьсѐ на четвертому курсі бакалаврату. 
Перший модуль присвѐчено вивчення форм, прийомів і методів 
візуалізації навчального матеріалу та ознайомлення зі смарт-об’юктами 
пакету офісних програм, програм длѐ реалізації майндмепінгу при 
побудові інтелект-карт, а також середовищ інфографіки. Перший модуль 
стосуютьсѐ вивченнѐ спеціалізованого програмного забезпеченнѐ в галузі 
візуалізації та формуваннѐ вмінь розроблѐти візуальні моделі знань. 
Другий модуль присвѐчено методичним особливостѐм використаннѐ 
моделей знань у навчальному процесі. 

Нами передбачаютьсѐ залученнѐ окремих ЗКВ до розв’ѐзуваннѐ різних 
професійних, компетентнісно оріюнтованих завдань (ѐк правило, студенти 
розроблѐять візуальні моделі до типових понѐть, законів, правил, задач, тем 
та розділів відповідних дисциплін у кожному із ЗКВ, ѐкі вивчаятьсѐ). 

Наведемо кілька прикладів завдань, ѐкі пропонувалисѐ студентам 
під час вивченнѐ спецкурсу. 

1. На основі заданого текстового матеріалу та використовуячи об’юкт 
SmartArt (Іюрархіѐ), розробіть відповідну модель знань. 

2. Створити інтелект-карту до запропонованих тем (перелік тем за 
варіантами надаютьсѐ).  

3. На основі стовпчикової діаграми успішності групи створити кругову 
з відповідними надписами. 

4. На основі заданої інфографіки описати відповідні процеси, що 
відбуваятьсѐ в суспільстві. 

Виконаннѐ  завдань сприѐло формування у студентів ѐк умінь 
створявати й використовувати візуальні моделі знань у майбутній 
професійній діѐльності, так і критичного поглѐду на комп’ятерний інструмен-
тарій засобів комп’ятерної візуалізації, що підтвердило експериментальне 
навчаннѐ, ѐке здійснявалосѐ на фізико-математичному факультеті Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка протѐгом 2015–
2017 рр. В експерименті взѐли участь 263 особи (експериментальна група – 
123 особи, контрольна група – 140 осіб).  

На початку та післѐ вивченнѐ спецкурсу респондентам було 
поставлено 20 запитань типу: «Чи варто при поѐсненні навчального 
матеріалу використовувати інтелект-карти?», «Чи будете Ви 
використовувати скрайбінг на уроках алгебри?», «Чи варто, на Вашу думку, 
створявати візуальні моделі знань під час  педагогічної практики?» тощо. 
Шкала оціняваннѐ складаласѐ з двох найменувань – так або ні. 
Респонденти вибірки були незалежні, при цьому результати за двома 
опитуваннѐми залежні. Це даю підстави використати критерій знаків. 

Нульова гіпотеза полѐгала в тому, що спецкурс не впливаю на 
формуваннѐ вмінь розроблѐти та використовувати візуальні моделі знань, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

18 

у тому числі з використаннѐм спеціалізованих засобів, альтернативна – у 
тому, що впливаю, тобто формуваннѐ вмінь розробки й використаннѐ 
візуальних моделей знань ю невипадковим. 

Длѐ перевірки нульової гіпотези було пораховано кількість змін 
(кількість збільшень/зменшень результату по кожному респонденту). 
Аналіз даних засвідчив, що без змін залишилосѐ 10 і 15 результатів длѐ 
експериментальної і контрольної груп відповідно, змін з «+» було по 62 
результати, а з «–» 51 і 63 відповідно. У експериментальній групі змін з «+» 
виѐвилосѐ більше, тому типовим варто вважати додатній зсув. 

За критеріюм знаків емпіричне значеннѐ статистики            ѐк 

кількість нетипових зсувів, критичне значеннѐ статистики 
      (        )    . Оскільки               (     ), то длѐ 

експериментальної групи потрібно відхилити нульову гіпотезу і прийнѐти 
альтернативну про ефективність розробленого спецкурсу. Інша ситуаціѐ з 
контрольноя групоя, у ѐкій зсувів із знаком «–» виѐвилосѐ на один більше, 
ніж із знаком «+». Іншими словами, зрушень у цій групі стосовно наѐвності 
вмінь розробки й використаннѐ візуальних моделей знань не відбулосѐ. 

Тому робимо висновок, що спецкурс позитивно впливаю на вміннѐ 
розроблѐти візуальні моделі знань із використаннѐм спеціалізованих 
засобів комп’ятерної візуалізації, що ю важливим складником формуваннѐ 
інтелектуально-графічної культури візуалізації майбутнього вчителѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. Візуальна модель знань ѐк одиницѐ навчальної інформації 

обумовляю потребу переосмисленнѐ процесу формуваннѐ особливого 
особистісного утвореннѐ – інтелектуально-графічної культури візуалізації, 
ѐка поюдную інтелектуальну, логічну, образну і графічну пізнавальні сфери 
особистості длѐ забезпеченнѐ метапредметних результатів навчаннѐ.   

2. Сучасна фахова підготовка потребую зміщеннѐ акцентів на більш 
активне використаннѐ технологій візуалізації длѐ підтримки інтенсифікації 
навчального процесу. Особливо це стосуютьсѐ підготовки вчителѐ з метоя 
формуваннѐ в нього вмінь створявати й використовувати візуальні моделі 
знань у викладанні навчальних предметів з метоя формуваннѐ 
інтелектуально-графічної культури молоді. 

3. Візуальні моделі знань (логічні схеми, інтелектуальні карти, смарт-
схеми тощо) у зрозумілій формі подаять основні ідеї теми, характеристики 
понѐттѐ, стимуляять поширеннѐ властивостей тощо, дозволѐять стискати 
великі обсѐги навчального матеріалу (інформаційні, в тому числі і текстові), 
без спрощеннѐ їх вмісту.  

4. Підготовка вчителѐ створявати й використовувати такі моделі може 
бути здійснена на основі описаного спецкурсу, ефективність ѐкого 
підтверджена за непараметричним критеріюм знаків на рівні значущості 0,05. 
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РЕЗЯМЕ 

Белошапка Наталья. Использование средств компьятерной визуализации при 
формировании интеллектуально-графической культуры будущего специалиста. 

Цель статьи заклячаетсѐ в описании подходов к формирования у будущих 
специалистов интеллектуально-графической культуры визуализации путем 
разработки и использованиѐ визуальных моделей знаний. 

Длѐ реализации поставленной цели были использованы теоретические и 
эмпирические методы исследованиѐ, а также статистические методы обработки 
результатов экспериментального обучениѐ. 

http://ai.arizona.edu/intranet/papers/Information%20Visualization.pdf
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По результатам исследованиѐ подтверждена эффективность внедрениѐ 
авторского спецкурса, призванного сформировать у будущих учителей умение 
разрабатывать и использовать в профессиональной деѐтельности визуальные модели 
знаний с использованием специализированных средств компьятерной визуализации. 

Ключевые слова: средства компьятерной визуализации, профессиональнаѐ 
подготовка, интеллектуально-графическаѐ культура, визуализациѐ, технологии 
визуализации, визуальные модели знаний, инфографика. 

 
SUMMARY 

Biloshapka Nataliia. Use of computer visualization tools in the formation of 
intellectual-graphic culture of the future specialist. 

The purpose of the article is to describe the approaches to the formation of an 
intellectual-graphic culture of visualization of the future specialists by developing and using 
visual models of knowledge. 

The theoretical and empirical methods of research, as well as statistical methods for 
processing the results of the experimental learning, have been used in order to achieve the 
goal of the paper. 

While studying the problem we have found out that according to the type computer-
based visualization can be divided into computer-based tools of purpose and computer-based 
tools of general purpose. Such tools in the field of mathematics include programs of dynamic 
mathematics, systems of computer mathematics and others. In our opinion general-purpose 
software include: 1) office software objects Smart-Art; 2) programs for the realization of 
meandering; 3) programs for creating infographics; 4) services for creating scribing 
presentations.  

We have developed the author’s special course “Computer visualization tools and 
their use in the professional work of the mathematics teacher”. The aim of the course is to 
form the ability of the future teachers to develop and use visual models of knowledge in their 
professional activity applying specialized means of computer visualization. 

The special course has 3 credits (90 hours, including 30 hours of classroom work) and 
consists of two modules.It is recommended for the fourth year bachelor students. The first 
module is devoted to studying the forms, methods and tools of visualization of educational 
material and familiarization with the smart objects of the package of office programs, 
programs for the implementation of the meandering during the construction of intelligence 
maps, as well as infographics environments. The first module relates to the study of 
specialized software in the field of visualization and formation of the skills of developing 
visual models of knowledge. The second module is devoted to the methodological 
peculiaritites of the use of models of knowledge in the learning process. 

According to the results of research, the effectiveness of implementing the author’s 
special course, which is intended to form the ability of the future teachers to develop and use 
visual models of knowledge in the professional activity applying specialized tools of computer 
visualization, has been proved. The effectiveness of the special course is confirmed by a 
nonparametric criterion at the level of significance of 0.05.  

Key words: computer visualization tools, professional training, intellectual-graphic 
culture, visualization, visualization technologies, visual models of knowledge, infographics. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННа 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ У КОЛЕДЖАХ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
У статті розкрито процес упровадженнѐ педагогічних умов формуваннѐ 

професійної компетентності техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 
інфраструктури – розкрито основні етапи експериментальної перевірки зазначених 
педагогічних умов, розкрито основні методи, форми та прийоми роботи, що були 
використані під час педагогічного експерименту, визначено ефективність 
проведеної експериментальної роботи за допомогоя емпіричних і статистичних 
методів. Представлено результати дослідженнѐ, ѐкі засвідчили ефективність 
педагогічних умов, оскільки вони здійснили суттювий вплив на формуваннѐ кожного з 
компонентів професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у 
коледжах транспортної інфраструктури й визначили перспективу розробленнѐ 
технології формуваннѐ визначеного феномену. 

Ключові слова: професійна компетентність, коледж, залізничники, технік-
електромеханік, мотиваціѐ, активні методи навчаннѐ. 

 
Постановка проблеми. Педагогічні умови формуваннѐ професійної 

компетентності техніків-електромеханіків у коледжах транспортної 
інфраструктури потребуять не лише теоретичного обґрунтуваннѐ, а й 
експериментальної перевірки. Результати наукових розвідок дозволили 
нам сформувати гіпотезу дослідженнѐ – процес формуваннѐ визначеного 
феномену набуваю ефективності за умови реалізації певної сукупності 
педагогічних умов. Отже, провадженнѐ формувальної частини 
педагогічного експерименту дозволить нам підтвердити висунуту гіпотезу 
й забезпечить вірогідність отриманих результат, що матиме значущість длѐ 
теорії та практики професійної освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі проведеннѐ 
експериментальної перевірки педагогічних умов формуваннѐ професійної 
компетентності присвѐчено дослідженнѐ сучасних вітчизнѐних науковців, 
зокрема С. Адамів досліджено педагогічні умови формуваннѐ професійної 
компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій; 
О. Коваленко перевірено педагогічні умови формуваннѐ професійної 
компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивченнѐ 
природничих дисциплін; С. Міщенко експериментально досліджено 
організаційно-методичні умови розвитку професійної компетентності 

https://orcid.ovg/
https://orcid.ovg/
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викладачів фундаментальних дисциплін у системі науково-методичної 
роботи коледжів машинобудівного профіля; С. Чирчиком виокремлено й 
перевірено організаційно-методичні умови в межах концептуальної моделі 
розвитку професійної компетентності майбутніх дизайнеру інтер’юру. Однак, 
проблема експериментальної перевірки педагогічних умов формуваннѐ 
професійної компетентності техніків-електромеханіків у коледжах 
транспортної інфраструктури залишаютьсѐ недослідженоя. 

Мета статті – на підставі теоретичного обґрунтуваннѐ педагогічних 
умов формуваннѐ професійної компетентності техніків-електромеханіків у 
коледжах транспортної інфраструктури висвітлити основні етапи їхньої 
експериментальної перевірки, розкрити основні методи, форми та 
прийоми роботи, що були використані під час педагогічного експерименту, 
визначити ефективність проведеної експериментальної роботи. 

Методи дослідження. Основними методами дослідженнѐ під час 
педагогічного експерименту стали: емпіричні (анкетуваннѐ, педагогічне 
тестуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ, опитуваннѐ, педагогічний 
експеримент) та статистичні (обрахунок і відображеннѐ даних у графічних 
формах та таблицѐх). 

Виклад основного матеріалу. З метоя виѐвленнѐ ефективності 
педагогічних умов формуваннѐ професійної майбутніх техніків-
електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури постала 
необхідність їх реалізації в навчальному процесі закладу вищої освіти. Як і 
зазначалосѐ раніше, базоя дослідженнѐ було обрано Державні вищі 
навчальні заклади «Слов’ѐнський коледж транспортної інфраструктури» та 
«Артемівський коледж транспортної інфраструктури». Робота проводиласѐ 
зі студентами І–IV курсів спеціальності «Технічне обслуговуваннѐ, ремонт 
та експлуатаціѐ тѐгового рухомого складу», чисельність ѐких склала 126 
осіб. Студентів було розподілено в контрольну та експериментальну групи 
по 60 та 66 осіб відповідно. В експериментальній роботі також узѐли участь 
9 викладачів коледжу. Викладачі узѐли участь у нашій дослідній роботі, 
сприѐли реалізації всіх її завдань, що виѐвлѐлось у ґрунтовній роботі з 
удосконаленнѐ програм фахової підготовки, розробці навчально-
методичних матеріалів, сприѐння в упровадженні активних методів 
навчаннѐ тощо. Значну підтримку ми отримали з боку керівництва 
коледжів, ѐкі створявали організаційне підґрунтѐ всіх нововведень. Також 
до формувального етапу педагогічного експерименту ми залучили 
4 фахівців, ѐкі працяять на різних посадах Донецької залізниці. 

Дослідно-експериментальну роботу, головним завданнѐм ѐкої було 
формуваннѐ в майбутніх техніків-електромеханіків професійної 
компетентності, ми здійснявали поетапно. На першому етапі (друга 
половина 2015 року) вивчали та аналізували наукову літературу з визначеної 
проблеми; формулявали мету експериментальної роботи, формували 
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гіпотезу дослідженнѐ, обирали об’юкт, предмет та визначали завданнѐ 
експериментальної роботи, відбувалосѐ теоретичне її обґрунтуваннѐ.  

На другом етапі (перша половина 2016 року – перша половина 
2018 року) реалізовано констатувальний і формувальний етапи 
педагогічного експерименту. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту проходив у квітні-
травні 2017 року. Під час констатувального експерименту на підставі 
обраних методик, визначених критеріїв, показників і рівнів виѐвлѐвсѐ 
вихідний рівень сформованості в майбутніх техніків-електромеханіків 
професійної компетентності.  

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 
дозволили визначити недостатній рівень сформованості в майбутніх 
техніків-електромеханіків професійної компетентності, необхідність 
посиленнѐ мотиваційної складової фахової підготовки, забезпеченнѐ її 
практико зоріюнтованої спрѐмованості, застосуваннѐ активних методів 
навчаннѐ та його сучасних форм і засобів.  

Отримані результати цього періоду дослідної роботи створили 
основу длѐ визначеннѐ й обґрунтуваннѐ педагогічних умов, ѐкі забезпечать 
ефективне формуваннѐ у процесі навчаннѐ професійної компетентсності 
студентів.  

Формувальний етап педагогічного експерименту тривав з вереснѐ 2017 
року до квітнѐ 2018 року, мав варіативний характер і був спрѐмований на 
реалізація та перевірку ефективності визначених педагогічних умов 
формуваннѐ професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків 
у коледжах транспортної інфраструктури, до ѐких нами віднесено: 

 формуваннѐ позитивної мотивації до оволодіннѐ майбутньоя 
професіюя;   

 проектуваннѐ змісту навчально-методичного забезпеченнѐ 
навчальних дисциплін на засадах компетентнісного підходу; 

 наближеннѐ навчальної діѐльності до реалій майбутньої професії 
шлѐхом використаннѐ технологій активного, проектного та 
тренінгового спрѐмуваннѐ; 

 посиленнѐ ролі практичної підготовки з метоя оволодіннѐ досвідом 
здійсненнѐ майбутньої професійної діѐльності.  
Передбачалосѐ, що дотриманнѐ цих педагогічних умов буде сприѐти 

ефективному формування професійної компетентноcті незалежно від 
складу експериментальної групи студентів. На підставі цього педагогічні 
умови слугували незалежноя змінноя, а залежноя змінноя (ефектом) 
ставав рівень сформованості професійної компетентності майбутніх 
техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. 

Під час формувального етапу педагогічного експерименту студенти 
контрольної групи навчалисѐ за традиційноя методикоя, а студенти 
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експериментальної групи знаходилисѐ під впливом реалізованих у навчаль-
ному процесі педагогічних умов. Це сприѐло всвідомлення студентами 
експериментальної групи сутності професійної компетентності, формування 
мотивів оволодіннѐ нея, вибудовування системи цінностей, норм і правил 
професійної поведінки, розвитку професійно важливих ѐкостей.  

На третьому етапі дослідно-експериментальної роботи (травень – 
червень – 2018 року) проведено аналіз отриманих даних і порівнѐннѐ 
аналітичного матеріалу з метоя та завданнѐми дослідженнѐ; здійснено 
статистичну обробку результатів експериментальної роботи; побудовано 
схеми, моделі, таблиці, графіки; осмислено й аналітично викладено 
матеріали та висновки. 

Представимо матеріали, ѐкі характеризуять формувальний етап 
педагогічного експерименту та проведеннѐ аналітико-узагальненої роботи. 

Перша умова – формуваннѐ позитивної мотивації до оволодіннѐ 
майбутньоя професіюя. Розвиток уміннѐ студента приймати нестандартне 
рішеннѐ у складній ситуації, уміннѐ аргументувати залежить від того, 
наскільки ефективно буде розвинена мотиваціѐ до цього. У психології 
мотивація розглѐдаять ѐк процес породженнѐ й регуляваннѐ 
цілеспрѐмованої діѐльності в конкретній ситуації та ѐк сукупність 
внутрішніх властивостей лядини, ѐкі визначаять спрѐмованість не тільки 
певної професійної діѐльності, але й усіюї поведінки в цілому.  

У ході експерименту надане первинне уѐвленнѐ про зміст майбутньої 
діѐльності фахівців залізничної галузі підкріплявалось проведеннѐм 
лекцій-бесід, на ѐкі ми запрошували фахівців із підприюмства. Зі 
студентами були проведені ознайомчі бесіди «Моѐ майбутнѐ професіѐ» за 
участя представників структурних підрозділів регіональної філії «Донецька 
залізницѐ». Також серед активних форм навчально-виховної діѐльності, 
оріюнтованих на професійну адаптація й забезпеченнѐ стійкої мотивації до 
праці, успішно зарекомендували себе екскурсії по навчальним 
лабораторіѐм і на виробництво. Зокрема, проводилисѐ екскурсії по 
навчальній лабораторії длѐ ознайомленнѐ із макетами снігоприбиральної 
та снігоочисної техніки з метоя вивченнѐ особливостей роботи 
залізничного транспорту взимку, а також длѐ ознайомленнѐ студентів 
молодших курсів із робочим місцем ДСП і організаціюя маневрової та 
поїзної роботи на проміжній станції. 

Практично відразу ставало зрозумілим, що більшість студентів (до 
62 %) не уѐвлѐли всього спектра робіт, ѐкий повинен виконувати майбутній 
технік-електромеханік. При опитуванні білѐ 46 % студентів висловлявали 
розуміннѐ щодо необхідності оволодіннѐ широким спектром знань та 
вмінь, ѐкі забезпечать можливість ефективно здійснявати професійну 
діѐльність. Також 67 % студентів указували, що робота на підприюмствах 
залізничної галузі вимагаю не тільки знань та вмінь, але й певних особистих 
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ѐкостей, можливості постійно вдосконалявати себе не тільки ѐк 
професіонала в обраній галузі, але ѐк усебічно розвинуту особистість.  

Отже, проведені заходи, що спрѐмовані на формуваннѐ позитивної 
мотивації до оволодіннѐ майбутньоя професіюя сприѐли розвиткові у 
студентів почуттѐ лябові й поваги до обраної професії, поглиблення 
різнобічних фахових знань і вмінь, ѐкостей. Обраний нами на початковому 
етапі професійної підготовки студентів підхід налаштував студентів на 
позитивне сприйнѐттѐ самого навчаннѐ, зробив цілі з оволодіннѐ 
професіюя більш чіткими, визначив напрѐми їхньої навчально-пізнавальної 
діѐльності, сприѐв усвідомлення студентами необхідності постійного 
професійного розвитку та творчого здійсненнѐ професійної діѐльності. Усе 
це створило підґрунтѐ щодо формуваннѐ в майбутніх техніків-
електромеханіків професійної компетентності.  

Друга умова – проектуваннѐ змісту навчально-методичного 
забезпеченнѐ навчальних дисциплін на засадах компетентнісного 
підходу. За результатами констатувального етапу педагогічного 
експерименту відбулосѐ коригуваннѐ змісту навчально-методичного 
забезпеченнѐ, що не суперечило галузевому стандарту й освітньо-
професійній програмі.  

Зміст навчально-методичного забезпеченнѐ було спроектовано з 
оглѐдом на формуваннѐ головної інтегральної компетентності – здатності 
розв’ѐзувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діѐльності у сфері залізничного транспорту відповідно до 
спеціалізації або у процесі подальшого навчаннѐ із застосуваннѐм 
положень, теорій та методів фундаментальних, технологічних, 
інформаційних та соціально-економічних наук,  що характеризуятьсѐ 
комплексністя та невизначеністя умов. 

Структурно проектуваннѐ навчально-методичного забезпеченнѐ 
відбувалосѐ у формі навчально-методичного комплексу. Навчально-
методичний комплекс (НМК) – це сукупність нормативних та навчально-
методичних матеріалів у друкованій та електронній формах, необхідних і 
достатніх длѐ ефективного формуваннѐ загальних та фахових 
компетентностей у студентів, визначених навчальноя програмоя 
навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки 
студентів відповідного рівнѐ вищої освіти за  спеціальністя. НМК 
забезпечував всі основні етапи процесу – повідомленнѐ навчальної 
інформації та її сприйманнѐ, закріпленнѐ й удосконаленнѐ знань, умінь і 
навичок, їх застосуваннѐ й контроля, та основних функцій освітнього 
процесу – освітньої, виховної і розвивальної. Навчально-методичний 
комплекс вклячав обов’ѐзкові компоненти: робочу навчальну програму 
дисципліни, опорний конспект лекцій із навчальної дисципліни, 
інструктивно-методичні матеріали до практичних (семінарських, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

26 

лабораторних) занѐть із навчальної дисципліни (плани, теми занѐть, 
збірники завдань, ситуаційні завданнѐ, пакети длѐ проведеннѐ ділових ігор 
тощо), методичні вказівки й тематику курсових робіт, пакет контрольних 
завдань длѐ перевірки знань із навчальної дисципліни, дидактичне 
забезпеченнѐ самостійної роботи студентів (із використаннѐм 
інформаційних технологій), критерії оціняваннѐ результатів навчаннѐ 
студентів, пакет візуального супроводженнѐ дисципліни (за необхідністя).  

Проектуваннѐ змісту навчально-методичного забезпеченнѐ на основі 
компетентнісного підходу забезпечило взаюмозв’ѐзок між професійноя 
підготовкоя майбутніх фахівців та підприюмством, зоріюнтувало освітній 
процес на забезпеченнѐ успішної підготовки до подальшого вивченнѐ 
спеціальних дисциплін та розвитку здатності практично діѐти і творчо 
застосовувати набуті знаннѐ й досвід під час вирішеннѐ 
загальнопрофесійних завдань у майбутній професійній діѐльності.  

Третѐ умова – наближеннѐ навчальної діѐльності до реалій 
майбутньої професії шлѐхом використаннѐ технологій активного, 
проектного та тренінгового спрѐмуваннѐ.  

Використаннѐ активних методів навчаннѐ у фаховій підготовці 
майбутніх техніків-електромеханіків націлено на перехід від традиційних 
форм організації навчальної діѐльності до новітніх інтенсивних технологій, що 
сприѐять збільшення самостійної інтелектуальної пошукової діѐльності сту-
дентів, даять змогу розглѐнути безліч проблем практичної діѐльності, сприѐ-
ять формування власної позиції у слухача та розвитку критичного мисленнѐ. 

Серед найпоширеніших форм і методів активного навчаннѐ 
залізничників найбільш цікавими, на нашу думку, ю такі форми й методи. 

Аналіз ситуацій длѐ активного навчаннѐ передбачаю розглѐд 
ситуацій, ѐкі містѐть пізнавальну інформація певного характеру, а також 
містѐть проблему, що потребую вирішеннѐ. У такому випадку ситуаціѐ 
розглѐдаютьсѐ ѐк навчальний матеріал длѐ вдосконаленнѐ професійних 
знань і вмінь. Використаннѐ методу аналізу ситуацій може відбуватисѐ за 
декількома сценаріѐми: традиційний аналіз конкретних ситуацій, 
ситуаційні вправи та ситуаційні завданнѐ, ситуаційне навчаннѐ, методи 
«випадку» (Панфилова, 2009, с. 192).  

Професійні тренінги ю одніюя з найважливіших складових сучасних 
інтенсивних технологій навчаннѐ в освіті, спрѐмованих на формуваннѐ 
досвіду поведінки майбутнього фахівці в середовищі професійної 
діѐльності. Тренінг – це цілезоріюнтована, спеціально впорѐдкована 
система методів роботи і спеціальних вправ, що забезпечую підготовку 
студентів до умов професійної діѐльності. Професійні тренінги маять 
допомогти студентам – майбутнім фахівцѐм діѐти надійно й компетентно, 
навіть в екстремальних умовах (Ковальчук, 2005, с. 384). 
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Зважаячи на особливості фахової підготовки майбутніх 
залізничників, було використано метод проектів, ѐкий ю технологіюя 
організації освітніх ситуацій, під час вирішеннѐ ѐких студент розв’ѐзую 
значущу длѐ його майбутньої професійної діѐльності ситуація. Слід 
зауважити, що важливоя умовоя формуваннѐ вмінь студентів працявати у 
проекті ю володіннѐ певноя сукупністя професійно-значущих умінь. Тому 
цілѐми використаннѐ такої технології у фаховій підготовці майбутніх 
залізничників ю розвиток пізнавальних умінь, критичного та творчого 
мисленнѐ студентів, їхніх умінь оріюнтуватисѐ в інформаційному просторі 
та самостійно конструявати власні компетентності, уміннѐ побачити, 
сформулявати й вирішити проблему, а також уміннѐ співробітництва та 
ділового спілкуваннѐ в колективі.  

Отже, під час формувального експерименту нами було проведене 
занѐттѐ з дисципліни «Економіка, організаціѐ і плануваннѐ виробництва». 
Занѐттѐ відбулосѐ у виглѐді інтелектуальної гри-змаганніѐ, організованої за 
аналогіюя до проекту ПАТ «Укрзалізницѐ» – форум «Залізничні агенти 
змін», що створений у межах програми підвищеннѐ ефективності 
залізничної галузі «Укрзалізницѐ майбутнього». Розв’ѐзаннѐ інтерактивних 
завдань із використаннѐм програмно-апаратного комплексу «Інтерактивна 
дошка Smart Board» задало занѐття динамічний темп та створило 
атмосферу плідної співпраці викладача і студентів. Також студентка 
А. Кисельова підготувала презентація «Моѐ професіѐ – безпечний рух 
поїздів». Під час даного заходу студенти третього курсу продемонстрували 
порѐдок роботи й обов’ѐзки техніка-електромеханіка в нестандартних 
ситуаціѐх. Під керівництвом викладача Н. Севастьѐнової була організована 
презентаціѐ «Моѐ робота – агент комерційний», під час ѐкої студенти 
молодших курсів були ознайомлені із особливостѐми вантажної і 
комерційної роботи на залізничному транспорті. Студенти четвертого курсу 
під керівництвом викладача Ю. Землѐк підготували презентація «Новини у 
сфері пасажирських перевезень», під час ѐкої ознайомили присутніх із 
новинками вітчизнѐного пасажирського вагонобудуваннѐ. 

Особливий інтерес викликав у студентів активний семінар, 
присвѐчений залізничним хобі. У цей час усі бажаячі мали змогу 
ознайомитисѐ із найбільш розповсядженими у світі залізничними хобі, 
такими ѐк залізнична філотайміѐ, філателіѐ, залізничний моделізм тощо. 
Особливу увагу було приділено екстремальним залізничним хобі – 
зацепінг та селфі на залізничних об’юктах. Так, під керівництвом викладача 
М. Земського студенти групи – П. Гулович, В. Шейко і К. Голопьоров 
підготували доповідь із презентаціюя, що розкриваю сумні наслідки таких 
«модних» захоплень і ознайомляю слухачів із правилами безпеки при 
знаходженні на об’юктах залізничного транспорту.  
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Отже, фахова підготовка майбутніх залізничників значноя міроя 
визначаютьсѐ організаціюя навчального процесу, вибором і 
обґрунтуваннѐм найбільш ефективних технологій підготовки професіонала. 
У процесі формувального експерименту нами доведено, що формуваннѐ 
професійної компетентності пов’ѐзано не лише з підвищеннѐм 
ефективності традиційної лекційно-семінарської форми навчаннѐ, а також 
потребую впровадженнѐ в освітній процес активного навчаннѐ за 
допомогоя переходу до занѐть, що маять проблемний характер; 
розширеннѐ дискусійних форм навчальних занѐть, більш активного 
запровадженнѐ тренінгових та ігрових методів; використаннѐ 
різноманітних інформаційних ресурсів.  

Четверта умова – посиленнѐ ролі практичної підготовки з метоя 
оволодіннѐ досвідом здійсненнѐ майбутньої професійної діѐльності. 
Професійно-практична (виробнича) підготовка фахівцѐ – це сукупність 
практичних знань, умінь і навичок, частина професійно-трудового досвіду, 
реалізована у практичних діѐх, ѐкі становлѐть основу професії (Косѐк, 2015, 
с. 164–171). Запровадженнѐ компетентнісного підходу під час організації 
виробничої практики обумовляю не тільки формуваннѐ професійних знань, 
навичок і досвіду в даній спеціальності, але й ставленнѐ до справи, певні 
схильності, інтереси та прагненнѐ, а також здатність ефективно 
використовувати знаннѐ й уміннѐ, особистісні ѐкості длѐ забезпеченнѐ 
необхідного результату на конкретному робочому місці. Отже, готовність 
майбутніх фахівців до трудової діѐльності, їхнѐ професійна спрѐмованість і 
самостійність, мотиваціѐ до праці виховуютьсѐ у процесі продуктивної праці 
на підприюмствах у період  виробничої практики.  

Практична підготовка створяю умови длѐ збагаченнѐ життювим 
досвідом, розширеннѐ соціальних контактів студента, формуваннѐ навичок 
самоуправліннѐ. Спілкуячись у колективі з фахівцѐми, беручи участь у 
вирішенні виробничих проблем, студент проѐвлѐю, розвиваю й закріпляю 
спеціальні вміннѐ та цінні особистісні ѐкості. Саме у процесі проходженнѐ 
виробничої практики студенти безпосередньо засвояять визначену 
систему норм, правил, соціальних ролей і цінностей, ѐкі в подальшому 
допоможуть їм реалізуватисѐ в ѐкості компетентних спеціалістів у своїй 
сфері діѐльності. Отже, процес організації професійної підготовки 
майбутніх фахівців ю засобом розвитку їх професійної  компетентності.  

При розробці програми практики ми намагалисѐ розширити спектр 
завдань, що дозволѐли студентам ознайомитись із функціональними 
обов’ѐзками службових осіб згідно із профілем професійної діѐльності, 
функціѐми, правилами та обов’ѐзками на відповідних посадах. Головноя 
метоя такого формуваннѐ програми практики було наданнѐ студентам 
можливості під час її проходженнѐ навчитисѐ самостійно вирішувати 
цільові завданнѐ, ѐкі притаманні видам діѐльності залізничного 
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підприюмства та відповідно до посад, на ѐких може працявати випускник 
коледжу транспортної інфраструктури. Длѐ впорѐдкуваннѐ завдань 
виробничої практики й забезпеченнѐ її методичного супроводу нами були 
використані методичні рекомендації до проходженнѐ студентами 
практики (Кришко, Мізін, 2007, с. 10).  

Реалізаціѐ протѐгом формувального етапу педагогічного експерименту 
всіх визначених педагогічних умов дозволила отримати дані про рівень 
сформованості в майбутніх техніків-електромеханіків професійної 
компетентності. Збір даних про стан сформованості професійної 
компетентності ми проводили на підставі обраних ще під час 
констатувального етапу педагогічного експерименту методик, а також за 
рахунок вивченнѐ результатів діѐльності студентів на практичних занѐттѐх із 
фахових дисциплін, виконаннѐ ними самостійної роботи, проектних завдань 
різної складності (зокрема й курсового проекту), звітів із виробничої практики 
тощо. Аналіз отриманих даних дозволив узагальнити їх відповідно до 
кожного з компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців 
залізничної сфери та означеного феномену загалом за весь період 
проведеннѐ формувального етапу педагогічного експерименту.  

Як бачимо, відбулисѐ суттюві зміни рівнѐ сформованості професійної 
компетентності техніків-електромеханіків в експериментальній групі, де 
нами були реалізовані в комплексі визначені педагогічні умови. Це наочно 
проілястровано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Порівнѐльна характеристика динаміки сформованості 

професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжі 
транспортної інфраструктури в експериментальній групі під час експерименту  

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведений 
аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту 
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дозволив розв’ѐзати висунуті завданнѐ й підтвердив визначений комплекс 
педагогічних умов, до ѐких віднесено: формуваннѐ позитивної мотивації до 
оволодіннѐ майбутньоя професіюя; проектуваннѐ змісту навчально-
методичного забезпеченнѐ навчальних дисциплін на засадах 
компетентнісного підходу; наближеннѐ навчальної діѐльності до реалій 
майбутньої професії шлѐхом використаннѐ технологій активного, проектного 
та тренінгового спрѐмуваннѐ; посиленнѐ ролі практичної підготовки з метоя 
оволодіннѐ досвідом здійсненнѐ майбутньої професійної діѐльності. 

Методики та засоби реалізації цих педагогічних умов вважаюмо 
ефективними, оскільки вони здійснили суттювий вплив на формуваннѐ 
кожного з компонентів професійної компетентності майбутніх техніків-
електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури. Подальша 
перспектива дослідженнѐ формуваннѐ професійної компетентності 
техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури полѐгаю 
в розробленні технології формуваннѐ визначеного феномену. 
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РЕЗЯМЕ 
Давискиба Вячеслав. Экспериментальнаѐ проверка педагогических условий 

формированиѐ профессиональной компетентности будущих техников-
электромехаников в коледжах транспортной инфраструктуры.  

В статье раскрыты основные этапы процесса внедрениѐ педагогических условий 
формированиѐ профессиональной компетентности техников-электромехаников в 
колледжах транспортной инфраструктуры и достигнута цель исследованиѐ – 
раскрыты основные этапы экспериментальной проверки указанных педагогических 
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условий, раскрыты основные методы, формы и приемы работы, которые были 
использованы в ходе педагогического эксперимента, определена эффективность 
проведенной экспериментальной работы с помощья эмпирических и статистических 
методов. Полученные результаты исследованиѐ показали эффективность 
педагогических условий, поскольку они осуществили существенное влиѐние на 
формирование каждого из компонентов профессиональной компетентности будущих 
техников-электромехаников в колледжах транспортной инфраструктуры и опреде-
лили перспективу разработки технологии формированиѐ определенного феномена. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, колледж, 
железнодорожники, техник-электромеханик, мотивациѐ, активные методы 
обучениѐ. 

 
SUMMARY 

Daviskiba Vyacheslav. Experimental verification of pedagogical conditions of forming 
professional competence of the future technicians-electricians at colleges of transport 
infrastructure. 

The pedagogical conditions of formation of professional competence of technicians-
electromechanics in transport infrastructure colleges are defined and grounded up: formation of 
positive motivation for mastery of the future profession; designing the content of educational 
and methodological provision of educational disciplines on the basis of a competence approach; 
the approach of educational activity to the realities of the future profession through the use of 
active, project and training technologies; strengthening the role of practical training in order to 
gain experience in the implementation of the future professional activities. 

On the basis of the theoretical substantiation of the pedagogical conditions for the 
formation of professional competence of technicians-electromechanics in the colleges of 
transport infrastructure, the goal of the study was achieved – the main stages of 
experimental verification of the mentioned pedagogical conditions were revealed, the basic 
methods and forms of work that were used during the pedagogical experiment were 
revealed, the efficiency of the conducted experimental work using empirical and statistical 
methods. The bases of the experimental work stages were: at the first stage (second half of 
2015), the scientific literature on a particular problem was studied and analyzed; the purpose 
of experimental work was formulated, the research hypothesis was formed, the object and 
subject were selected and the tasks of experimental work were determined, the theoretical 
justification was carried out; at the second stage (the first half of 2016 – the first half of 
2018), the recording and formation stages of the pedagogical experiment were 
implemented; at the third stage of pilot experimental work (May – June 2018), an analysis of 
the obtained data and a comparison of the analytical material with the aim and objectives of 
the study were carried out; statistical processing of the results of experimental work was 
conducted; diagrams, models, tables, and graphs were constructed; the materials and 
conclusions were outlined meaningfully and analytically. 

The obtained results of the study showed the effectiveness of the pedagogical 
conditions, as they had a significant impact on the formation of each of the components of 
the professional competence of the future technicians-electromechanics in the transport 
infrastructure colleges and identified the prospect of developing a technology for the 
formation of a defined phenomenon. 

Key words: professional competence, college, railwaymen, technician-
electromechanics, motivation, active teaching methods. 
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ПЕДАГОГІЧНA ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В 
УМОВАХ РЕАЛIЗАЦIЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Окреслено мету й основнi завданнѐ педагогічної практики у професiйнiй 
пiдготовцi майбутніх учителів початкової школи  вiдповiдно до Концепцiї «Нова 
українська школа», Державного стандарту початкової освіти. Визначено, що 
педагогічна практика ю обов’ѐзковоя складовоя професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи. Схарактеризовано педагогічний досвід загальноосвітніх 
шкіл, закладів вищої педагогічної освіти з метоя вдосконаленнѐ мовно-методичного 
курсу ѐк невід’юмного складника підготовки до педагогічної практики.  

Ключові слова: педагогічна практика, майбутній учитель початкової школи, 
професійна підготовка, Концепціѐ «Нова українська школа», мовно-методичний курс. 

 

Постановка проблеми. Реформа початкової освіти триваю. Сучасні 
реалії потребуять таких учителів початкової школи, ѐкі здатні забезпечити 
гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, спрѐмовуять роботу учнів на 
розвиток самостійності, творчості й допитливості, проектуять і проводѐть 
інтерактивні уроки, виховні та позакласні заходи із застосуваннѐм 
інноваційних педагогічних технологій; створяять атмосферу дослідницько-
пізнавальної співпраці, зоріюнтовані на особистісний та професійний 
саморозвиток, прагнуть до професійного самовдосконаленнѐ, самореалізації 
та творчого пошуку. Необхідність таких професійних і особистісних рис 
актуалізую вдосконаленнѐ змісту, форм і методів професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи у вищих закладах педагогічної освіти, 
зокрема, під час вивченнѐ професійно оріюнтованих навчальних дисциплін, а 
також проведеннѐ педагогічної практики. 

Педагогічна практика відіграю важливу роль у пiдготовцi майбутніх 
учителів початкової школи, забезпечую більш тісне поюднаннѐ теоретичної 
підготовки із практичноя фаховоя діѐльністя, допомагаю адаптуватисѐ до 
специфічних умов виконаннѐ фахових обов’ѐзків, створяю професійні 
ситуації длѐ практичного застосуваннѐ теоретичних знань, сприѐю 
формування й розвиткові педагогічної ерудиції, інтуїції, здатності до 
імпровізації, педагогічного оптимізму та рефлексії. Нова школа потребую 
вдосконаленнѐ професійної підготовки, зокрема  підготовки до педагогічної 
практики в початковій школі. 

Аналіз актуальних досліджень. Змістове наповненнѐ педагогічної 
практики в початковій школі зумовлено пріоритетними напрѐмами, 
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визначеними в законах України «Про вищу освіту» (2014), «Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» (2013–2021 рр.),  Державного 
стандарту початкової загальної освіти (2018), Концепції «Нова українська 
школа» (2016). Фундаментальноя основоя дослідженнѐ слугуять роботи, у 
ѐких обґрунтовано концептуальні засади професійної підготовки майбутніх 
учителів, у тому числі майбутніх учителів початкової школи засобами 
традиційних та інноваційних технологій (П. Гусак, Н. Ігнатенко, О. Комар, 
Л. Пироженко та ін.); творчої діѐльності вчителѐ та розвитку його педагогічної 
майстерності (В. Андреюв, О. Дубасеняк, І. Зѐзян, А. Кузьмінський, 
О. Лавріненко, О. Огіюнко, Л.Онищук, О. Отич, В. Рибалка, О. Семеног, 
В. Шубинський та ін.); виѐвлено особливості організації педагогічної практики 
у вищих педагогічних навчальних закладах України (О. Абдулліна, 
Л. Булатова, Н. Загрѐзкіна, Н. Кичук, Г. Коджаспірова, М. Козій, Н. Кузьміна, 
В. Максимов, О. Мосін, Л. Хомич, О. Щербаков та ін.).   

Мета статті – окреслити деѐкі аспекти підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до педагогічної практики в початковій школі в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Методи дослідження: аналіз і узагальненнѐ законодавчих 
документів, наукових джерел; вивченнѐ педагогічного досвіду 
загальноосвітніх шкіл. 

Виклад основного матеріалу. Передусім проаналізуюмо 
законодавчий аспект нашого дослідженнѐ. Метоя, зокрема, закону «Про 
освіту» (2017) *12+ ю всебічний розвиток лядини ѐк особистості та найвищої 
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формуваннѐ цінностей та необхідних длѐ успішної 
самореалізації компетентностей, вихованнѐ відповідальних громадѐн, ѐкі 
здатні до свідомого суспільного вибору та спрѐмуваннѐ своюї діѐльності на 
користь іншим лядѐм і суспільству, збагаченнѐ на цій основі 
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 
Українського народу, підвищеннѐ освітнього рівнѐ громадѐн задлѐ 
забезпеченнѐ сталого розвитку України та її ювропейського вибору. 

Під час підготовки Концептуальних засад Концепції «Нова українська 
школа» *14+ фахівці брали до уваги «Концепція розвитку освіти України на 
період 2015–2025 років», підготовлену Стратегічноя дорадчоя групоя 
«Освіта» в рамках спільного проекту Міжнародного фонду 
«Відродженнѐ» *16+. Метоя Нової школи, ѐк показую аналіз документа, ю 
різнобічний розвиток, вихованнѐ й соціалізаціѐ особистості, ѐка 
усвідомляю себе громадѐнином України; здатна до життѐ в суспільстві та 
цивілізованої взаюмодії з природоя; маю прагненнѐ до самовдосконаленнѐ 
і навчаннѐ впродовж життѐ; готова до свідомого життювого вибору та 
самореалізації, трудової діѐльності та громадѐнської активності.  
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Нова українська школа охопляю 10 клячових компетентностей: 
спілкуваннѐ державноя (і рідноя в разі відмінності) мовами; спілкуваннѐ 
іноземними мовами; математична грамотність; компетентності в 
природничих науках і технологіѐх; інформаційно-цифрова компетентність;  
уміннѐ навчатисѐ впродовж життѐ; соціальні і громадѐнські 
компетентності; підприюмливість; загальнокультурна грамотність; 
екологічна грамотність і здорове життѐ.  

Щоб реалізувати головну ідея Нової школи, 21 лятого 2018 року 
Кабінетом міністрів України затверджено Державний стандарт початкової 
освіти *7+. Зокрема, в документі чітко окреслено, що маять знати й уміти 
учні, ідейні засади та принципи освітнього процесу, логіку його організації 
тощо. Користуячись Стандартом, учителі початкової школи можуть 
адаптувати навчальні програми на основі інтеграції предметів. У цьому 
стандарті передбачені ті самі компетентності, що й у законі. Стандарт 
визначаю спільні очікувані результати, ѐкі учень маю досѐгнути за певний 
період. Новий Державний стандарт лише набираю силу, але вже зараз 
питаннѐ про те, ѐкоя буде Нова школа і Новий учитель, ю найбільш 
дискусійними на сторінках освітніх видань, сайтів. 

Окреслимо вимоги до майбутніх учителів початкової школи в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа»; специфіку підготовки 
майбутніх учителів початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова 
українська школа», відповідно до нового закону Про освіту та Державного 
стандарту початкової освіти. 

Аналіз опублікованих праць (О. Нікулочкіна «Розвиток інформаційної 
компетентності вчителѐ початкових класів у системі післѐдипломної 
освіти», 2009 р. *18+, Н. Бібік «Компетенції і компетентність у результатах 
початкової  освіти», 2012 р.) *2+, Л. Біряк «Формуваннѐ комунікативної 
компетентності майбутнього вчителѐ початкових класів у процесі 
професійної підготовки (психолого-дидактичний аспект), 2008 р. *3+, 
І. Дичківська «Інноваційні педагогічні технології, 2015 р. *8+, 
А. Крижановський «Професійна  підготовка майбутніх учителів початкової 
школи в педагогічних коледжах на засадах компетентнісного підходу, 
2016 р. *17+, О. Будник «Теоретичні і методичні засади професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної 
діѐльності», 2016 р. *4+) даю змогу окреслити такі блоки професійної 
підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи: соціально-
гуманітарний, психолого-педагогічний, фаховий, особистісно-
оріюнтований, практичний. Прокоментуюмо ці блоки. 

Соціально-гуманітарна підготовка передбачаю поглибленнѐ знань 
студентів із таких напрѐмів: українознавчого, мовознавчого, 
філософського, політологічного, соціального, історичного, економічного, 
екологічного, культурологічного, етико-естетичного, фізкультурно-
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оздоровчого, релігіюзнавчого. Цей блок забезпечую наступність, 
ступеневість і неперервність здобуттѐ освіти впродовж життѐ.  

Психолого-педагогічна підготовка даю змогу оволодіти знаннѐми з 
педагогіки й психології, окресляю функціональне самовизначеннѐ педагога 
в освітньому процесі; знаннѐ про критерії педагогічної дії, взаюмодії, 
процесу; педагогічні здібності ѐк основний показник фахової майстерності; 
рефлексія педагогічних дій на кожному етапі освітнього процесу. Фахова 
(методична) підготовка забезпечую розв’ѐзаннѐ питань набуттѐ студентами 
теоретичних знань зі спеціальності, виробленнѐ практичних умінь і 
навичок, необхідних длѐ реалізації здійсненнѐ професійної діѐльності.   

Практична підготовка маю на меті активізувати теоретичні знаннѐ 
на основі практичного навчаннѐ; формуваннѐ в майбутніх учителів 
початкової школи умінь і навичок практичної діѐльності в навчально-
виховних закладах; розвиток професійних умінь і навичок; оволодіннѐ 
сучасними методами й формами педагогічної діѐльності, новими 
високоідейними формами навчаннѐ; формуваннѐ дослідницького 
підходу до педагогічної діѐльності. 

Практична підготовка здійсняютьсѐ через педагогічні практики. 
Розглѐнемо докладніше понѐттѐ «практика». Термін походить від 
грецького слова «праксис», що в перекладі означаю «діѐннѐ», «активність», 
«діѐльність». Філософи доводѐть, що практика повинна бути відокремлена 
від такої більш широкої категорії, ѐк діѐльність, оскільки діѐльність ю 
практикоя лише тоді, коли в ході її здійсненнѐ народжуятьсѐ знаннѐ або 
перевірѐютьсѐ їхнѐ істинність. Інше визначеннѐ даю О. Абдуліна: «зміст 
педагогічної практики полѐгаю в навчально-виховній роботі з дітьми з 
урахуваннѐм комплексного підходу» *1, с. 105+.  

В «Енциклопедії освіти» *9+ зазначено, що педагогічна практика ю 
обов’ѐзковоя складовоя навчального процесу педагогічних університетів і 
передбачаю професійну підготовку педагогічних кадрів та підвищеннѐ їхньої 
кваліфікації. Основноя метоя педагогічної практики у ВНЗ ю формуваннѐ у 
студентів умінь творчо використовувати в педагогічній діѐльності науково-
теоретичні знаннѐ і практичні навички, набуті у процесі вивченнѐ педаго-
гічних дисциплін; сприѐннѐ оволодіння студентами сучасними формами й 
методами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах; вихованнѐ в них інтересу до педагогічної роботи, 
формуваннѐ потреб систематично поповнявати свої знаннѐ та творчо 
застосовувати їх у практичній педагогічній діѐльності *9, с. 647].  

Аналіз досліджень за останню десѐтиліттѐ свідчить, що педагогічна 
практика залишаютьсѐ в центрі уваги науковців. Фахівцѐми досліджено 
теоретико-методологічні, історико-педагогічні та науково-методичні засади 
практичної підготовки майбутніх педагогів *6+; визначено й охарактеризовано 
психолого-педагогічні умови вдосконаленнѐ педагогічної практики 
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студентів *13+; науково обґрунтовано соціально-педагогічні аспекти 
професійної діѐльності молодого вчителѐ *21+.  

З оглѐду на сучасні ювроінтеграційні процеси, вимоги до освіти в 
Концепції педагогічної освіти, розробленій Національноя Академіюя 
педагогічних наук України, містѐтьсѐ чіткі і науково обґрунтовані завданнѐ 
педагогічної практики *15+. У цьому документі наголошуютьсѐ, що «практична 
підготовка здійсняютьсѐ через навчальні та фахові педагогічні практики» *23, 
с. 17+. Форма, тривалість і терміни проведеннѐ практики визначаятьсѐ 
окремо длѐ кожної спеціальності з урахуваннѐм особливостей освітньо-
кваліфікаційного рівнѐ ціюї спеціальності й специфіки ВНЗ. 

На основі аналізу нормативних документів *7; 14; 15; 16; 20; 22+, 
наукових досліджень з-поміж основних завдань педагогічної практики 
виділѐюмо завданнѐ: 

- формуваннѐ особистісно-мотиваційної готовності студента до 
роботи вчителѐ початкової школи; виробленнѐ практичних професійних 
умінь і навичок організації освітнього процесу роботи з учнѐми; 
застосуваннѐ на практиці знань, отриманих при вивченні психолого-
педагогічних дисциплін і фахових методик; 

- формуваннѐ у практикантів уміннѐ проводити уроки з 
використаннѐм сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної 
діѐльності; самостійно вивчати та узагальнявати передовий педагогічний 
досвід роботи вчителів. 

Педагогічна практика в Україні, ѐк наголошую академік С. Гончаренко, – 
це обов’ѐзковий складник навчального процесу педагогічних інститутів, 
університетів, училищ, інститутів післѐдипломної педагогічної освіти, ѐкий 
передбачаю професійну підготовку кадрів і підвищеннѐ їхньої кваліфікації *5, 
331+. Учений розглѐдаю педагогічну практику студентів ѐк спосіб вивченнѐ 
навчально-виховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому 
практикантів *5 +.  

Наш досвід роботи вчителем початкової школи Комунальної 
установи Сумська загальноосвітнѐ школа І–ІІІ ступенів № 23, м. Суми, 
Сумської області підтверджую: педагогічна практика маю бути спрѐмована 
на формуваннѐ у студентів професійної спрѐмованості та інтересу до 
професійної діѐльності, що ю необхідним компонентом длѐ здійсненнѐ 
успішного освітнього процесу в сучасній школі. Педагогічний досвід 
переконую, що мета і завданнѐ педагогічної практики маять бути 
доповнені, зокрема акцентуваннѐм на педагогіці партнерства. 

Виконуячи дослідну роботу в інституті педагогіки і психології Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, акцентуюмо 
увагу на досвіді українських шкіл. Зазначаюмо, що серед українських шкіл, ѐкі 
з 1 вереснѐ 2017 року апробуять пілотний проект нового державного 
стандарту початкової освіти, чотири – розташовані на Вінниччині. Одна з 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

37 

таких – школа № 25 у Вінниці. 60 першокласників ціюї школи розпочали 
навчатисѐ за новими стандартами навчаннѐ Концепції «Нова українська 
школа». Учні й учителі «перевірѐтимуть на собі» концепція «дослідницького 
та компетентного ставленнѐ до життѐ», представлену Міністерством освіти і 
науки. За словами заступника директора з навчально-виховної роботи 
О. Воложаніної, діти навчаятьсѐ у спеціально облаштованих класах. 
Наприклад, тут ю куточок длѐ відпочинку, невисокі меблі, змінні стенди на 
стінах, а самі стіни – ѐк додатковий простір длѐ творчості дітей. «Під час 
упровадженнѐ інновацій, відповідно до Концепції Нова українська школа, 
діти стали більш розкутими. Вони сміливіше висловляять власні думки. 
Діткам даютьсѐ більше часу длѐ самостійної роботи, а вчитель просто 
керую цим процесом», – ділитьсѐ про враженнѐ від першого місѐцѐ апробації 
стандарту учитель Н. Балан *10+. 

Охарактеризуюмо мету і завданнѐ педагогічної практики в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа». У документі акцентовано 
увагу на педагогіці партнерства, в основі ѐкої покладено спілкуваннѐ, 
взаюмодіѐ та співпрацѐ між учителем, учнѐми та батьками. Учитель маю 
бути другом, а родина залучена до побудови освітньої траюкторії дитини. 

На основі аналізу програм педагогічних практик у початковій школі 
длѐ студентів спеціальності 013 Початкова освіта *19+ Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка *20+ дійшли 
висновку, що потрібно формувати у студентів цілісне уѐвленнѐ про 
навчально-виховний комплекс сучасної початкової школи і вчителѐ ѐк 
головного суб’юкта навчально-виховного процесу в початковій школі.  

Викладачі-методисти звертаять увагу студентів на формуваннѐ 
професійного інтересу до педагогічної діѐльності вчителѐ початкової 
школи, створеннѐ у студентів установки на: формуваннѐ професійної 
позиції; вивченнѐ специфіки праці вчителѐ (функції і професійні обов’ѐзки 
педагога початкової школи); стимуляваннѐ потреби у формуванні культури 
педагогічної діѐльності; формуваннѐ вмінь вести записи спостережень, 
оброблѐти, узагальнявати отриману в ході спостережень інформація, 
повно і правильно відображати її в щоденнику практики; розвиток потреби 
в самопізнанні й самовдосконаленні; формуваннѐ вмінь спостереженнѐ, 
аналізу та оцінки навчально-виховного процесу в початковій школі, його 
відповідності програмним вимогам; оволодіннѐ студентами засобами 
елементарної діагностики особистості та діѐльності вчителѐ, 
індивідуальних особливостей дитини та класу загалом.  

Зупинимосѐ детальніше на програмі педагогічної практики Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. На 
навчальну практику відводѐть 54 години/1,5 кредити ЕСТS. Навчальна 
програма містить 2 змістові модулі. Навчальну практику проводѐть на 
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3 курсі (2 семестр, 3 тижні). Студентів розподілѐять у групи (4–5 осіб). 
Перебуваячи щоднѐ у школі не менше 6 годин, студенти виконуять 
завданнѐ, передбачені програмоя практики. Кожний студент, керуячись 
завданнѐми і змістом практики, веде педагогічний щоденник, у ѐкому 
фіксую результати виконаннѐ завдань, аналізую роботу вчителів і своя 
власну, активно допомагаю вчителя. 

Важливоя вимогоя підготовки майбутніх учителів початкової школи 
до педагогічної практики ю їх вільне володіннѐ державноя українськоя 
мовоя. Педагог, писав відомий дослідник ХІХ ст. К. Ушинський, маю бути 
освіченим, знати своя справу, бути завжди зацікавленим у вдосконаленні 
своїх знань і педагогічної майстерності; повинен володіти педагогічним 
тактом, чітко уѐвлѐти мету своюї діѐльності. І головне, педагог, за глибоким 
переконаннѐм ученого, повинен лябити своя професія, з почуттѐм 
відповідальності ставитисѐ до високого покликаннѐ педагога *23, 338+.  

Значноя міроя компетентність у володінні державноя мовоя забез-
печуютьсѐ мовно-методичними навчальними дисциплінами, що ю невід’юм-
ним складником професійної підготовки. Зокрема курс «Методика навчаннѐ 
української мови та літературного читаннѐ» посідаю важливе місце серед 
навчальних дисциплін, ѐкі забезпечуять вищу педагогічну освіту, оскільки 
рідна мова й читаннѐ ю невичерпним джерелом знань, важливим засобом 
духовного, емоційного та розумового розвитку учнів початкових класів.  

Проаналізуюмо робочу програму «Методика навчаннѐ української мови 
та літературного читаннѐ» нормативної навчальної дисципліни освітньо-
кваліфікаційного рівнѐ підготовки бакалавра напрѐму підготовки 6.010102 
«Початкова освіта» *22+ Східноювропейського національного університету 
імені Лесі Українки. Згідно з програмоя, мета занѐть – опануваннѐ 
майбутніми вчителѐми знань шкільних програм і підручників з української 
мови та літературного читаннѐ, розуміннѐ  закономірностей формуваннѐ  
знань, умінь і навичок молодших школѐрів з мови та літературного читаннѐ, 
оволодіннѐ студентами методикоя формуваннѐ в учнів системи початкових 
уѐвлень і понѐть із фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису; 
прийомами ознайомленнѐ школѐрів із найважливішими нормами 
української літературної вимови та правопису і формуваннѐ їхньої 
мовленнювої культури, опануваннѐ студентами методикоя формуваннѐ в 
молодших школѐрів повноцінної навички читаннѐ, здатністя аналізувати 
різні за жанрами літературні твори та виховувати в молодших школѐрів 
загальнолядські цінності засобами художнього слова.  

Укладаячи програму з курсу «Методика навчаннѐ української мови 
та літературного читаннѐ», вважаюмо за доцільне враховувати Концепція 
«Нова українська школа» та Державний стандарт початкової освіти, 
потребу таких завдань, ѐк формуваннѐ комунікативної та читацької 
компетентності; вихованнѐ свідомого громадѐнина України; втіленнѐ 
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нових методичних ідей у вивченнѐ рідної словесності; використаннѐ 
загальнодидактичних та лінгвометодичних принципів навчаннѐ української 
мови; форми організації навчальної діѐльності учнів на уроці: фронтальна, 
індивідуальна, групова навчальна діѐльність. 

Готуячи студентів до проектуваннѐ уроків, акцентуюмо увагу на методи 
навчаннѐ української мови: поѐснявально-ілястративний, репродуктивний, 
проблемний, частково пошуковий, дослідницький, серед дидактичних 
засобів навчаннѐ – слово вчителѐ, навчально-методичний комплекс та 
різноманітні технічні  засоби: додаткові дидактичні засоби: роздавальний та 
демонстраційний матеріал; інтерактивні технології навчаннѐ літератури на 
уроках літературного читаннѐ в початковій школі; організаціѐ проектної 
діѐльності молодших школѐрів із літературного читаннѐ; індивідуально-
диференційоване навчаннѐ на уроках літературного читаннѐ. Методи й 
форми роботи маять допомогти урізноманітнити уроки української мови і 
літературного читаннѐ в початковій школі. 

Висновки. Отже, проведений аналіз законодавчих документів і 
наукових джерел даю підстави зробити такі висновки. Метоя нової школи ю 
здатність забезпечити гармонійний розвиток дитини; це не тільки знаннѐ, 
це вміннѐ їх використовувати длѐ власних індивідуальних і професійних 
завдань. А ще – це ставленнѐ й цінності, а також уміннѐ з позиції цих 
цінностей критично переосмислити інформація. Щоб збудувати таку 
школи, треба перепідготувати вчителів початкових класів. Працявати за 
новим Державним стандартом початкової освіти, що визначаю основні 
засади й підходи до навчаннѐ в початковій школі, а також вимоги до 
обов’ѐзкових компетентностей та результатів навчаннѐ здобувача освіти. 

Педагогічна практика маю відповідати вимогам Концепції «Нова 
українська школа». На основі аналізу нормативних документів, наукових 
досліджень з-поміж основних завдань педагогічної практики виділѐюмо 
завданнѐ формуваннѐ особистісно-мотиваційної готовності студента до 
роботи вчителѐ початкової школи; виробленнѐ практичних професійних 
умінь і навичок організації освітнього процесу роботи з учнѐми; застосуваннѐ 
на практиці знань, отриманих при вивченні психолого-педагогічних 
дисциплін і фахових методик; формуваннѐ вмінь проводити уроки з 
використаннѐм сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної 
діѐльності; самостійно вивчати та узагальнявати передовий педагогічний 
досвід роботи вчителів. 

Майбутнiй учитель початкових класів повинен бути готовим до 
практичної дiѐльностi в умовах сучасних освітніх реформ. Укладаячи 
програму курсу «Методика  навчаннѐ української мови та літературного 
читаннѐ», враховуюмо потребу таких компетентностей, ѐк формуваннѐ 
комунікативної та читацької компетентності.  
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Педагогічна практика ю обов’ѐзковоя складовоя підготовки 
майбутніх учителів початкової школи з курсу «Методика навчаннѐ 
української мови та літературного читаннѐ». Основноя її метоя ю 
практичне засвоюннѐ майбутніх фахівців закономірностей і принципів 
педагогічної діѐльності. Саме у процесі педагогічної практики майбутні 
вчителі початкової школи можуть визначитисѐ у правильності вибору 
професії педагога, переконатисѐ у важливості володіннѐ теоріюя та 
практикоя освітнього процесу. 

Перспективою наших подальших розвідок ю теоретичне 
обґрунтуваннѐ педагогічної практики ѐк чинника ефективної професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
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РЕЗЯМЕ 

Дихныч Екатерина. Педагогическаѐ практика будущих учителей начальной 
школы в условиѐх реализации Концепции Новой украинской школы.  

Определены цели и основные задачи педагогической практики в 
профессиональной подготовке будущих учителей начальной школы в соответствии с 
Концепцией «Новаѐ украинскаѐ школа», Государственным стандартом начального 
образованиѐ. Определено, что педагогическаѐ практика ѐвлѐетсѐ обѐзательной сос-
тавлѐящей профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы. Оха-
рактеризован педагогический опыт общеобразовательных школ, учреждений высшего 
педагогического образованиѐ с целья усовершенствованиѐ культурно-методического 
курса как неотъемлемого компонента подготовки к педагогической практике. 

Ключевые слова: педагогическаѐ практика, будущий учитель начальной 
школы, профессиональнаѐ подготовка, Концепциѐ «Новаѐ украинскаѐ школа», 
ѐзыково-методический курс. 

 
SUMMARY 

Dikhnych Kateryna. Pedagogical practice of the future primary school teachers in the 
context of the Concept of New Ukrainian School. 

Introduction. Pedagogical practice plays an important role in the preparation of the 
future teachers of primary school, provides a closer combination of theoretical training with 
practical professional activities, helps to adapt to the specific conditions of professional 
duties, creates professional situations for practical application of theoretical knowledge, 
promotes formation and development of the pedagogical erudition, intuition, ability to 
improvise, pedagogical optimism and reflection. The new school needs improvement of 
professional training, in particular preparation for pedagogical practice in primary school. 

The aim of the article is to outline some aspects of the preparation of the future 
primary school teachers for pedagogical practice in primary school in the context of the 
implementation of the Concept of “New Ukrainian School”. 

Research methods: analysis and generalization of legislative documents, scientific 
sources; studying pedagogical experience of schools. 

Research results. The author has outlined and characterized the following blocks of 
professional training of the future primary school teacher: social-humanitarian, 
psychological-pedagogical, professional, personality-oriented, practical. 

On the basis of the normative documents analysis, the main tasks of the pedagogical 
practice have been distinguished: formation of the student’s personality-motivational 
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readiness for work as a primary school teacher; development of practical skills and skills in 
organizing the educational process of working with students; application in practice of 
knowledge obtained in the study of psychological-pedagogical disciplines and professional 
techniques; formation of skills to conduct lessons using modern methods and techniques of 
educational-cognitive activity; study independently and generalize the advanced pedagogical 
experience of teachers. 

Conclusions. Pedagogical practice is an obligatory part of the preparation of the 
future primary school teachers for the course “Methodology of teaching Ukrainian language 
and literary reading”. In the process of pedagogical practice future primary school teachers 
may master the theory and practice of the educational process. 

Key words: pedagogical practice, future primary school teacher, professional training, 
Concept of “New Ukrainian school”, language and methodology course. 

 
УДК 378:37.014.25 

Інна Юременко 
Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0001-6323-8444 
DOI 10.24139/2312-5993/2018.04/043-055 

 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІа ЗАБЕЗПЕЧЕННа аКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 

ІСТОРІа І СУЧАСНІСТЬ 
 
У статті розглѐдаютьсѐ проблема інтернаціоналізації забезпеченнѐ ѐкості 

вищої освіти (ЗЯВО) в Україні. Мета дослідженнѐ полѐгаю в аналізі й узагальненні 
шлѐхів та підходів до інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні в контексті історичного 
дискурсу. Длѐ реалізації поставленої мети було використано методи 
ретроспективного, системно-логічного, структурно-функціонального аналізу. 
Результатами проведеного дослідженнѐ стало обґрунтуваннѐ авторської 
періодизації розвитку інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні,  визначеннѐ провідних 
тенденцій досліджуваного процесу на кожному з виокремлених етапів. Практичне 
значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю у використанні його теоретичних положень та 
висновків при розробці національних, регіональних, інституційних стратегій 
розвитку ЗЯВО в Україні, у викладанні навчального курсу з педагогіки вищої школи у 
процесі підготовки магістрів у закладах педагогічної освіти.  

Ключові слова: інтернаціоналізаціѐ, вища освіта, ѐкість вищої освіти, ґенеза, 
законодавство, Болонський процес, Європейський простір вищої освіти, університет, 
Україна. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних процесів, що 
відбуваятьсѐ у світовому освітньому просторі, переходу до суспільства знань 
вища освіта перетворяютьсѐ на діювий механізм конкурентоспроможності 
держави. Водночас розбудова світового освітнього простору, виникненнѐ 
транснаціональної освіти, транскордонна інтелектуальна експансіѐ, 
загостреннѐ конкуренції на міжнародному ринку праці зумовляять стрімку 
інтернаціоналізація вищої освіти. На думку експертів з проблем розвитку 
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вищої освіти в умовах суспільства знань, зокрема Х. Хорта, динамічні зміни в 
соціально-економічному, суспільно-політичному, технологічному середовищі 
вимагаять більш активної співпраці освітѐн на наднаціональному (пан-
регіональному, глобальному) рівні, що перетворяю інтернаціоналізація на 
вирішальний стратегічний фактор розвитку вищої освіти *20, c. 387+. Нові 
стратегічні пріоритеті розвитку вищої освіти, окреслені нами вище, 
актуалізуять проблему забезпеченнѐ її ѐкості.  

У країнах Болонського клубу проблема інтернаціоналізації ЗЯВО ю 
одним із пріоритетів державної освітньої політики, що знайшло 
відображеннѐ в таких документах, ѐк: «Стандарти і рекомендації щодо 
забезпеченнѐ ѐкості в Європейському просторі вищої освіти» (2005) [22], 
Комяніке конференції Європейських міністрів освіти «Болонський процес 
2020 – Європейський простір в новому десѐтилітті» (2009), у ѐкому 
акцентуютьсѐ увага на мобільності студентів та викладачів, гнучкості 
траюкторій навчаннѐ студентів, наѐвності механізмів визнаннѐ навчальних 
досѐгнень; Будапештсько-Віденська деклараціѐ про Європейський простір 
вищої освіти (2010), Комяніке «Використаннѐ нашого потенціалу з 
найбільшоя користя: консолідаціѐ Європейського простору вищої освіти» 
(Бухарест, 2012) та ін.  

Важливими подіѐми стало виникненнѐ у 2000 році Європейської 
мережі із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти (European Network for Quality 
Assurance in Higher Education European – ENQA), ѐка з 2004 року була 
реорганізована в Європейську асоціація забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) *16+ та 
створеннѐ у 2008 році Європейського реюстру забезпеченнѐ ѐкості (EQAR), 
ѐкий містить достовірну інформація про надійні ювропейські агенції із 
забезпеченнѐ ѐкості освіти *17+.  

У контексті ювроінтеграційних прагнень України, проблема 
формуваннѐ системи ЗЯВО, заснованої на юдиних стандартах і 
рекомендаціѐх у контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні 
потребую посиленої уваги, пошуку шлѐхів її вирішеннѐ.    

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ наукових джерел даю 
підстави длѐ висновку, що в контексті аналізу проблеми дослідженнѐ 
заслуговуять на увагу політичні й аналітичні документи України, зокрема 
Закон України «Про освіту» (2017) *3+, Закон України «Про вищу 
освіту» (2014) *2+; документи Європейського Соязу, зокрема, 
«Модернізаціѐ університетів длѐ забезпеченнѐ конкурентоспроможності 
Європи в умовах глобальної економіки» (2007), «Інтернаціоналізаціѐ вищої 
освіти» (2010), «Європейська вища освіта у світі» (2013) *18+, «Перехід до 
відкритої освіти: Інноваційне викладаннѐ та навчаннѐ длѐ всіх за 
допомогоя нових технологій та відкритих освітніх ресурсів» (2015), «Нові 
пріоритети ювропейського співробітництва у сфері освіти та професійної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

45 

підготовки» (2015), «Удосконаленнѐ та модернізаціѐ освіти» (2016), 
«Оновлений порѐдок денний ЄС щодо вищої освіти» (2017) та ін. 

Проблемі інтернаціоналізації ЗЯВО присвѐчено праці провідних 
вітчизнѐних (Н. Авшеняк, В. Анрущенко, С. Калашнікова, В. Кремень, 
С. Курбатов, В. Луговий, О. Огіюнко, А. Сбруюва, Ж. Таланова, Т. Фініков та ін.) 
та зарубіжних (Ф. Альтбах (Ph. Altbach), Х. Біркенс (H. Beerkens), 
Д. Вестерхайджен (D. F. Westerheijden), Дж. Найт (J. Knight), П. Скотт (P. Scott), 
Ю. Тайхлер (U. Teichler), Л. Харві (L. Harvey), П. Уільѐмс (P. Williams), 
П. Якобссон (P. Jacobsson) та ін.) учених. Однак процес інтернаціоналізації 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в світі і в Україні зокрема носить неперер-
вний та динамічний характер, залежить від змін, ѐкі відбуваятьсѐ в ювро-
пейському освітньому просторі, тому потребую подальшого дослідженнѐ.  

Метою дослідження ю виокремленнѐ етапів розвитку 
інтернаціоналізації забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в Україні в контексті 
формуваннѐ Європейського простору вищої освіти, визначеннѐ провідних 
тенденцій досліджуваного процесу на кожному з виокремлених етапів. 

Длѐ реалізації поставленої мети було використано методи 
ретроспективного, системно-логічного, структурно-функціонального 
аналізу, ѐкі дозволили простежити ґенезу розвитку процесів 
інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні, виѐвити особливості її законодавчо-
правового забезпеченнѐ та окреслити сутнісні характеристики.  

Виклад основного матеріалу. У 2005 році Україна приюдналасѐ до 
Болонського процесу, підтвердивши цим свої ювроінтеграційні 
устремліннѐ, прагненнѐ приюднатисѐ до Європейського освітнього 
простору вищої освіти, в ѐкому суттюве місце займаю співпрацѐ держав-
учасниць із метоя ЗЯВО в контексті її інтернаціоналізації.  

Закцентуюмо увагу на тому, що інтернаціоналізаціѐ вищої освіти ю 
відповіддя на виклики глобалізації і стосуютьсѐ всіх компонентів 
навчального процесу від навчальних програм, процесу викладаннѐ та 
дослідженнѐ до мобільності викладачів і студентів, різноманітних форм 
наукового співробітництва тощо *19+. Інтернаціоналізація вищої освіти 
(ІВО) розуміять ѐк стратегічний та організаційний підхід до запровадженнѐ 
міжнародного виміру в усі аспекти функціонуваннѐ ціюї системи, що 
передбачаю досѐгненнѐ нової ѐкості процесу та результату її діѐльності *7; 
9; 10; 13; 21+. Длѐ характеристики ІВО  дуже підходить вислів Ф. Альтбаха, 
Л. Райсберга, Л. Румбле, згідно з ѐким «інтернаціоналізаціѐ значноя міроя 
перестала бути маргінальноя, випадковоя або спеціалізованоя діѐльністя 
й перетвориласѐ на більш централізований, ретельно організований, і 
вдумливий компонент інституційної дії, а університети по всьому світу 
переходѐть від реактивної до проактивної позиції в цьому питанні *14+. 

Зверненнѐ до «Національного освітнього глосарія: вища освіта», 
підготовленого українськими науковцѐми, дозволило визначити клячові 
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понѐттѐ, ѐкі складаять термінологічний апарат проблеми дослідженнѐ ‒ 
інтернаціоналізаціѐ забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в Україні. Так, ѐкість 
вищої освіти розуміютьсѐ ѐк «рівень здобутих особоя знань, умінь, навичок, 
інших компетентностей, що відображаю її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти» *4, c. 68+; забезпеченнѐ ѐкості освіти розглѐдаютьсѐ 
ѐк «сукупність процедур, що застосовуятьсѐ на інституційному 
(внутрішньому) та національному і міжнародному (зовнішньому) рівнѐх длѐ 
ѐкісної реалізації освітніх програм і присудженнѐ кваліфікацій» *4, с. 24+.  

Основними аспектами аналізу вітчизнѐного досвіду 
інтернаціоналізації ЗЯВО стали: нормативно-правовий, організаційний та 
процесуальний. 

Аналіз джерельної бази дозволив окреслити етапи становленнѐ та 
розвитку інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні. 

Перший етап (1992–1995 рр.) – установчий, проѐвами ѐкого стали, у 
зовнішньому контексті, перші в новій Українській державі приклади 
встановленнѐ міжнародних контактів, розробки та реалізації міжнародних 
програм академічного обміну, інтернаціоналізованих навчальних програм, 
зокрема участь України у Програмах Європейського Соязу «Темпус» (1993) 
та «Сократ» (1995), а також пов’ѐзаних із нея програмах «Комет», «Лінгва» 
тощо; у внутрішньому контексті ‒ започаткуваннѐ Національної системи 
оціняваннѐ діѐльності вищих навчальних закладів (1992), основоя ѐкої 
стало запровадженнѐ ліцензійно-акредитаційної моделі оціняваннѐ, 
розробка механізмів ліцензуваннѐ та акредитації ЗВО *1; 5; 12; 13].  

Важливими тенденціѐми даного етапу стали такі: 

 усвідомленнѐ освітньо-політичноя, науковоя та академічноя спіль-
нотами важливості й можливостей інтернаціоналізації вищої освіти;  

 вивченнѐ зарубіжного досвіду ЗЯВО;  

 запровадженнѐ ліцензуваннѐ та акредитації ЗВО з метоя 
встановленнѐ відповідності ѐкості освіти державним вимогам і 
можливості виданнѐ дипломів державного зразка;  

 пошуки компромісу між лібералізаціюя та централізаціюя в 
управлінні ѐкістя вищої освіти;  

 пошук оптимальної моделі інтернаціоналізації ЗЯВО длѐ України. 
Другий етап (1996–2004 рр.) – законотворчий, що призвів до 

легітимізації інститутів, механізмів та процедур ЗЯВО в Україні, 
визначальними подіѐми  ѐкого стало прийнѐттѐ Закону України «Про 
освіту» (1996), Закону України «Про вищу освіту» (2002); затвердженнѐ 
«Положеннѐ про акредитація вищих навчальних закладів і спеціальностей 
у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (2001), 
наказу МОН «Про затвердженнѐ Ліцензійних умов наданнѐ освітніх послуг, 
Порѐдку здійсненнѐ контроля за дотриманнѐм ліцензійних умов наданнѐ 
освітніх послуг, Положеннѐ про експертну комісія та порѐдок проведеннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

47 

ліцензійної експертизи та Типового положеннѐ про регіональну експертну 
раду з питань ліцензуваннѐ та атестації навчальних закладів» (2003), 
Положеннѐ про Державну акредитаційну комісія (2004).  

Важливоя в контексті проблематики нашого дослідника ми вважаюмо 
констатація того, що на даному етапі відбувалосѐ формуваннѐ внутрішніх 
стратегій інтернаціоналізації діѐльності університетів, активізаціѐ мобільності 
студентів та викладачів. Основними тенденціѐми розвитку досліджуваного 
процесу в межах розглѐдуваного етапу ми вважаюмо такі:  

 актуалізаціѐ потреби забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти на 
інституційному, національному та наднаціональному рівнѐх, що 
зумовлявалосѐ такими чинниками, ѐк стрімкий розвиток вищої освіти в 
Україні; суттюве збільшеннѐ кількості вишів різних форм власності;  

 розширеннѐ міжнародної мобільності студентів та викладачів і ѐк 
наслідок ‒ інтернаціоналізаціѐ проблеми ЗЯВО та трансферу результатів 
навчаннѐ за кордоном;  

 інституціалізаціѐ співробітництва у сфері ЗЯВО з міжнародними 
партнерами, проѐвом чого стало відкриттѐ на базі Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
координаційного центру ЄС–Україна;  

 розширеннѐ інституційної бази міжнародного співробітництва: 
зростаннѐ кількості університетів, залучених до міжнародних проектів 
(більше ніж 31 ЗВО в межах програми «Темпус II» та 51 виш України, та 
реалізаціѐ понад 100 проектів у межах проекту Програми Темпус ІІI [5]);  

 створеннѐ формально незалежної державно-громадської системи 
ліцензуваннѐ та акредитації ЗВО, важливими складовими ѐкої стали фахові 
ради за напрѐмами підготовки;   

 ускладненнѐ процедури ліцензуваннѐ та акредитації, посиленнѐ її 
регламентації, централізаціѐ управліннѐ процесами ліцензуваннѐ та 
акредитації, посиленнѐ впливу міністерства освіти на процеси управліннѐ 
забезпеченнѐм ѐкості вищої освіти *8, c. 51].   

Третій етап (2005–2009 рр.) – болонізаційний, визначальноя подіюя 
ѐкого стало приюднаннѐ України до Болонського процесу (2005), входженнѐ 
до Європейського простору вищої освіти, що зобов’ѐзувало до створеннѐ 
умов длѐ набуттѐ відповідності ѐкості національної освіти ювропейським 
стандартам. Було  створено Консорціум із розвитку автономії університетів 
(2005), ѐкий започаткував розробку в університетах внутрішнього виміру 
забезпеченнѐ ѐкості освіти. У цьому контекст важливими стало прийнѐттѐ 
Постанови від 31.12.2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо 
запровадженнѐ зовнішнього незалежного оціняваннѐ та моніторингу ѐкості 
освіти»; затвердженнѐ Положеннѐ про Український центр оціняваннѐ ѐкості 
освіти (2005) та «Плану дій щодо забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти України та 
її інтеграції в ювропейське і світове освітню співтовариство на період до 
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2010 року» (2007); Указ Президента України № 244/2008 «Про додаткові 
заходи щодо підвищеннѐ ѐкості освіти в Україні» та участі України у 
міжнародних порівнѐльних дослідженнѐх ѐкості освіти; прийнѐттѐ Постанови 
Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. № 1319 «Про внесеннѐ змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпнѐ 2004 р. № 1095 і від 
31 груднѐ 2005 р. № 1312. 

Вважаюмо, що визнаннѐ України повноправним урѐдовим членом 
Європейського реюстру забезпеченнѐ ѐкості (EQAR) у 2008 році та 
створеннѐ у 2009 році Національного Темпус-офісу в Україні *5+, що 
координував діѐльність вишів щодо впровадженнѐ проектів Програми 
Темпус, сприѐло процесам інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні.  

Разом із тим, аналіз названих вище документів та практики 
діѐльності ЗВО дозволѐять дійти висновку про суперечливі тенденції 
розвитку досліджуваного феномену на даному етапі, до ѐких ми 
відносимо, зокрема такі: 

 автономізаціѐ діѐльності вишів, створеннѐ локальних систем 
внутрішнього забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти;   

 використаннѐ методології загального управліннѐ ѐкістя (Total 
Quality Management) у вищій освіті, ѐка спрѐмована на постійне 
покращеннѐ й самовдосконаленнѐ управліннѐ ѐкістя, позитивно впливаю 
на організаційну, ринкову та фінансову стратегія формуваннѐ тривалих 
конкурентних переваг освітньої інституції *14+;  

 посиленнѐ формалізації державного управліннѐ та контроля 
ѐкості діѐльності вишів, що свідчить про суто формальні вимоги до їх 
діѐльності без урахуваннѐ реальних результатів діѐльності; 

 посиленнѐ міжнародної співпраці в галузі вищої освіти, зокрема у 
сфері контроля ѐкості діѐльності вишів (участь у проектах Європейської 
асоціації університетів TREND, IEP). 

Четвертий етап (2010–2014 рр.) – накопичувальний, позначений 
накопиченнѐм і подальшоя конкретизаціюя нормативної бази у сфері 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти та її інтернаціоналізації. До провідних 
документів означеного етапу відносимо такі:  

 Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (2010), 
у ѐкій наголошувалосѐ на необхідності розширеннѐ автономії ЗВО в 
навчальній, науковій, фінансово-господарській діѐльності; створеннѐ 
системи оціняваннѐ ѐкості вищої освіти, відкриттѐ незалежних 
кваліфікаційних центрів, створеннѐ можливостей длѐ підтвердженнѐ 
кваліфікації в ювропейській системі стандартів;  

 Указ Президента України «Про заходи щодо забезпеченнѐ 
пріоритетного розвитку освіти в Україні» (2010), у ѐкому акцентуваласѐ увага 
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на важливості залученнѐ громадськості до моніторингу ѐкості вищої освіти, 
упровадженні юдиної інформаційної системи управліннѐ вищої освітоя;  

 Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 
(2011), у ѐкій одним із пріоритетів державної освітньої політики визначено 
здійсненнѐ національного моніторингу ѐкості освіти, удосконаленнѐ 
процедур і технологій зовнішнього незалежного оціняваннѐ ѐкості освіти, 
розробленнѐ системи показників ѐкості освіти на національному рівні, 
здійсненнѐ моніторингу ѐкості ресурсного забезпеченнѐ, освітніх процесів 
та результатів, участь у міжнародних порівнѐльних дослідженнѐх ѐкості 
освіти, створеннѐ розгалуженої мережі регіональних центрів моніторингу 
ѐкості освіти, модернізаціѐ та оновленнѐ системи освітньої статистики, 
оприлядненнѐ результатів моніторингу системи освіти *6+;  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 
№ 1341 «Про затвердженнѐ Національної рамки кваліфікацій», у ѐкій подано 
системний і структурований за компетентностѐми опис кваліфікаційних 
рівнів, що розроблений на основі та з урахуваннѐм Рамки кваліфікацій ЄПВО. 

У контексті дослідженнѐ процесів інтернаціоналізації забезпеченнѐ 
ѐкості вищої освіти в Україні суттюве значеннѐ маять міжнародні проекти, у 
ѐких брали участь окремі українські виші та система вищої освіти України в 
цілому на досліджуваному етапі. Відзначимо, зокрема, проект «Національна 
система забезпеченнѐ ѐкості і взаюмної довіри в системі вищої освіти – 
TRUST», ѐкий проводивсѐ в межах програми ЄС Темпус; за участя 
Міжнародного фонду досліджень освітньої політики реалізовано проект 
«Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський 
простір вищої освіти та наукового дослідженнѐ» (2012–2014 рр.); за ініціативи 
Міжнародного фонду «Відродженнѐ» реалізовано проект «Вища освіта 
України: моніторинг інтеграції в ювропейський освітній простір» (2013); за 
підтримки Польського фонду міжнародної співпраці з питань розвитку «Знати 
ѐк» здійснено проект «Від університетської автономії та академічної етики до 
суспільства, вільного від корупції» (2012 р.). 

Підсумовуячи характеристику розглѐдуваного етапу, вважаюмо за 
необхідне зазначити, що незважаячи на прийнѐттѐ великої кількості 
документів, у ѐких міститьсѐ досить чітко прописаний механізм ЗЯВО, вони не 
були втіленні в життѐ достатньоя міроя через зайву централізація, 
бярократизація та формалізація процесів ЗЯВО, що унеможливило 
ефективний розвиток культури ѐкості. Достатньо близьку до наших висновків 
думку знаходимо в документі «Аналітична доповідь про стан моніторингу 
ѐкості освіти в Україні», підготованому експертами Центру тестових 
технологій і моніторингу ѐкості освіти, у ѐкому зазначаютьсѐ, що діячі 
нормативні документи суперечать стандартам і рекомендаціѐм ENQA, маять 
чітко виражений амбівалентний характер, не враховуять кращий зарубіжний 
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та вітчизнѐний досвід здійсненнѐ моніторингових процесів і, власне, 
дискредитуять ідея ефективної моніторингової діѐльності *1, с. 23+. 

Отже, провідними тенденціѐми розвитку досліджуваного процесу ми 
вважаюмо такі: 

 продовженнѐ зусиль політичної та адміністративної громади щодо 
нормативного забезпеченнѐ процесів ЗЯВО, конкретизації вимог до 
освітніх програм та вишів у цілому; 

 невідповідність існуячих концептуальних підходів до ЗЯВО в 
Україні вимогам, прийнѐтим у ЄПВО, що зумовлено, передусім, державноя 
підпорѐдкованістя структур ЗЯВО, недостатньоя представленістя у 
процедурах ЗЯВО академічної спільноти, зокрема студентства; 

 недостатнѐ увага до розвитку культури ѐкості у процедурах ЗЯВО; 

 реалізаціѐ ініціатив окремих провідних вишів країни щодо участі в 
ювропейських організаціѐх-колективних суб᾿юктах Болонського процесу та 
ініціативах оцінки ѐкості діѐльності ЗВО (EUA Institutional Evaluation 
Programme). 

П᾿ѐтий етап (з 2014 р.) – модернізаційний, що ознаменований, 
передусім,  прийнѐттѐм Закону України «Про вищу освіту» *2+. Кілька 
розділів даного закону прѐмо стосуятьсѐ розглѐдуваної нами проблеми.  
Так, у Розділі V «Забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти» наголошуютьсѐ, що 
«система забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в Україні складаютьсѐ із: 
системи забезпеченнѐ вищими навчальними закладами ѐкості освітньої 
діѐльності та ѐкості вищої освіти (система внутрішнього забезпеченнѐ 
ѐкості); системи зовнішнього забезпеченнѐ ѐкості освітньої діѐльності 
вищих навчальних закладів та ѐкості вищої освіти; системи забезпеченнѐ 
ѐкості діѐльності Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої 
освіти й незалежних установ оціняваннѐ та ЗЯВО. Інтернаціоналізації ЗЯВО 
стосуютьсѐ Розділ XIII «Міжнародне співробітництво», у ѐкому зазначаютьсѐ, 
що «з метоя розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти 
та інтеграції системи вищої освіти до світового освітнього простору 
держава сприѐю: упровадження механізму гарантії ѐкості вищої освіти длѐ 
створеннѐ необхідної взаюмодовіри, гармонізації систем оціняваннѐ ѐкості 
вищої освіти України та Європейського простору вищої освіти; узгодження 
Національної рамки кваліфікацій з рамкоя кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти длѐ забезпеченнѐ академічної та професійної 
мобільності та навчаннѐ протѐгом життѐ; співпраці з Європейськоя 
мережея національних центрів інформації про академічну мобільність та 
визнаннѐ; упровадження на міжнародному ринку результатів наукових, 
технічних, технологічних та інших розробок вищих навчальних закладів, 
продажу їхніх патентів та ліцензій; залучення коштів міжнародних фондів, 
установ, громадських організацій тощо длѐ виконаннѐ у вищих навчальних 
закладах наукових, освітніх та інших програм» *2+. 
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Вважаюмо, що прийнѐттѐ Закону України «Про вищу освіту» (2014) 
надало певний поштовх інтернаціоналізації ЗЯВО. З реалізаціюя його 
положень пов’ѐзуять ѐкісні зміни в системі вищої освіти, зокрема активізація 
зусиль щодо впровадженнѐ ювропейських стандартів ѐкості. Зауважимо, що 
цей Закон значноя міроя відповідаю Європейським стандартам та 
рекомендаціѐм забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в ЄПВО. Зовнішню 
оціняваннѐ забезпеченнѐ ѐкості повинне здійсняватисѐ Національним 
агентством із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти (НАЗЯВО), ѐке було утворено у 
2015 році. Однак, попри великі сподіваннѐ й очікуваннѐ від діѐльності 
НАЗЯВО, воно і досі повноцінно не розпочало своя діѐльність.  

Ми погоджуюмосѐ з висновком науковців, що Європейські стандарти та 
рекомендації забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в ЄПВО системно не 
використовуятьсѐ вищими навчальними закладами України. Є потреба в 
розробці Національних стандартів та рекомендацій забезпеченнѐ ѐкості 
вищої освіти, сумісних із Європейськими стандартами та рекомендаціѐми *8+.   

Суттюві зміни до Закону України «Про вищу освіту» вносить новий 
Закон України «Про освіту» (2017), за ѐким складовими системи 
забезпеченнѐ ѐкості освіти ю такі: система забезпеченнѐ ѐкості в закладах 
освіти (внутрішнѐ система забезпеченнѐ ѐкості освіти); система 
зовнішнього забезпеченнѐ ѐкості освіти; система забезпеченнѐ ѐкості в 
діѐльності органів управліннѐ та установ, що здійсняять зовнішню 
забезпеченнѐ ѐкості освіти (ст. 41) *3+. При цьому зазначаютьсѐ, що 
внутрішнѐ система забезпеченнѐ ѐкості освіти може вклячати: стратегія 
(політику) та процедури забезпеченнѐ ѐкості освіти; систему й механізми 
забезпеченнѐ академічної доброчесності; оприляднені критерії, правила і 
процедури оціняваннѐ здобувачів освіти; оприляднені критерії, правила 
та процедури оціняваннѐ педагогічної (науково-педагогічної) діѐльності 
педагогічних і науково-педагогічних працівників; оприляднені критерії, 
правила та процедури оціняваннѐ управлінської діѐльності керівних 
працівників закладу освіти; забезпеченнѐ наѐвності необхідних ресурсів 
длѐ організації освітнього процесу, у тому числі длѐ самостійної роботи 
здобувачів освіти; забезпеченнѐ наѐвності інформаційних систем длѐ 
ефективного управліннѐ закладом освіти; створеннѐ в закладі освіти 
інклязивного освітнього середовища, універсального дизайну й розумного 
пристосуваннѐ; інші процедури та заходи, що визначаятьсѐ спеціальними 
законами або документами закладу освіти *3+. 

Сьогодні в українській системі вищої освіти відбуваютьсѐ пошук 
механізмів здійсненнѐ інтернаціоналізації ЗЯВО в контексті гармонізації 
національного та ювропейського контекстів. Нам імпоную думка Ю. 
Тайхлера *23+ щодо виокремленнѐ двох напрѐмів в інтернаціоналізації 
ЗЯВО: перший – стосуютьсѐ співробітництва та мобільності й реалізуютьсѐ за 
допомогоя міжнародних програм ERASMUS і TEMPUS. Саме цей напрѐм ю 
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домінувальним в Україні; другий – спрѐмований на посиленнѐ інтеграції та 
зближеннѐ стандартів ювропейської вищої освіти і пов’ѐзаний зі 
створеннѐм Європейського простору вищої освіти. Другий напрѐм ю не 
менш важливим длѐ України, оскільки здатен запобігти ризикам 
інтернаціоналізації, серед ѐких «відтік мізків», «відтік» абітуріюнтів, 
комерціалізаціѐ освітніх програм, ризик бути «англосаксонізованими, 
англо-американізованими чи вестернізованими» *23, c. 104]. 

Провідними тенденціѐми даного етапу ю такі: 

 подальша модернізаціѐ нормативно-правової бази 
інтернаціоналізації ЗЯВО; 

 інституалізаціѐ ЗЯВО на національному рівні у формі незалежної 
національної агенції, членами ѐкої ю обрані згідно з Законом України «Про 
вищу освіту» представники всіх стейкхолдерів; 

 незабезпеченнѐ МОН України повноцінного переданнѐ 
повноважень ЗЯВО національному агентству (НАЗЯВО), створеному згідно 
з Законом України «Про вищу освіту»; 

 недовіра академічної громади до НАЗЯВО ѐк інституції, що здатна 
вирішити проблеми забезпеченнѐ ѐкості відповідно до ювропейських 
вимог, затверджених у «Європейських стандартах та рекомендаціѐх 
забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти у ЄПВО».  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Дослідженнѐ ґенези розвитку інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні свідчить 
про те, що вона перетворяютьсѐ на клячовий фактор у контексті інтеграції 
до Європейського простору вищої освіти, хоча й відбуваютьсѐ досить 
суперечливо, повільними темпами. Основними чинниками, що 
уповільняять розвиток досліджуваного феномену ю надмірна 
централізаціѐ, формалізаціѐ, регламентаціѐ процесів забезпеченнѐ ѐкості, 
що запроваджена МОН України, структури ѐкої повністя контроляять 
процеси й механізми ЗЯВО. Основними формами інтернаціоналізації ЗЯВО 
стаю співпрацѐ з міжнародними організаціѐми та навчальними закладами, 
участь у міжнародних програмах, зокрема, ERASMUS, ІЕР (EUA), участь у 
програмах академічної мобільності, пропозиціѐ освітніх послуг іноземним 
громадѐнам, інтернаціоналізаціѐ освітніх та наукових програм. 
Інтернаціоналізаціѐ ЗЯВО розглѐдаютьсѐ ѐк політика (акцентуютьсѐ увага у 
клячових політичних документах), ѐк об᾿юкт наукових досліджень у галузі 
теорії вищої освіти (філософії освіти, політології, соціології освіти, 
економіки освіти, управліннѐ освітоя, дидактики вищої школи, 
порівнѐльної педагогіки тощо), ѐк освітнѐ практика конкретних вишів, що 
спрѐмована на забезпеченнѐ конкурентоспроможності ЗВО, їх автономії, 
використаннѐ прозорих процедур забезпеченнѐ ѐкості з урахуваннѐм 
ювропейських стандартів і рекомендацій.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

53 

Дослідженнѐ даного питаннѐ не вичерпую зазначену проблему. 
Особливо перспективним може стати порівнѐльне дослідженнѐ процедур 
та механізмів академічної мобільності в ювропейських країнах. 
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РЕЗЯМЕ 

Ерёменко Инна. Интернационализациѐ обеспечениѐ качества высшего 
образованиѐ в Украине: историѐ и современность. 

В статье рассматриваетсѐ проблема интернационализации обеспечениѐ 
качества высшего образованиѐ в Украине. Цель исследованиѐ заклячаетсѐ в 
выделении этапов развитиѐ интернационализации обеспечениѐ качества высшего 
образованиѐ в Украине в контексте формированиѐ Европейского пространства 
высшего образованиѐ и определении ведущих тенденций исследуемого процесса на 
каждом из выделенных этапов. Длѐ реализации поставленной цели использовались 
методы ретроспективного, системно-логического, структурно-функционального 
анализа. Результатами проведенного исследованиѐ стало обоснование авторской 
периодизации развитиѐ интернационализации обеспечениѐ качества высшего 
образованиѐ в Украине. Выѐвлены сущностные характеристики и особенности 
законодательно-правового обеспечениѐ исследуемого процесса. Практическое 
значение исследованиѐ состоит в использовании его теоретических положений и 
выводов в разработке национальных, региональных и институциональных 
стратегий развитиѐ интернационализации обеспечениѐ качества высшего 
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образованиѐ в университетах Украины, в процессе преподаваниѐ учебного курса 
«Педагогика высшей школы». 

Ключевые слова: интернационализациѐ, высшее образование, качество 
высшего образованиѐ, генезис, законодательство, Болонский процесс, Европейское 
пространство высшего образованиѐ, университет, Украина. 

 
SUMMARY 

Yeremenko Inna. Internationalization of higher education quality assurance in 
Ukraine: the past and the present. 

The article focuses on the issue of internationalization of higher education quality 
assurance in Ukraine. The goal of the study is to distinguish the stages of the development of 
internationalization of higher education quality assurance in Ukraine in the context of formation 
of the European Higher Education Area and to identify the leading trends of the process under 
study at each of the selected stages. The methods of retrospective, systemic, structural and 
functional analysis have been used to achieve the goal to be sought. The results of the study 
conducted are defining and justifying (according to such criteria as legislative environment, 
organizational and procedural approaches) the author’s periodization of development of 
internationalization of higher education quality assurance in Ukraine, which consists of the 
following stages: formative (1996–2004), law-making (1996–2004), Bologniazation (2005–2009), 
accumulation (2010–2014), modernization (2014 – up to now); determining of the leading trends 
of the process under study at each of the selected stages. 

The practical significance of the study. The materials and results of research can be 
used in the process of development of national, regional, institutional strategies for the 
HEQA development in Ukraine, in the delivery of higher education pedagogy courses in the 
process of the Master’s training in pedagogical institutions. 

The study of the genesis of the HEQA internationalization development in Ukraine 
testifies that it is becoming a key factor of the integration into the European Higher 
Education Area, although it tends to come inconsistently, at a fairly slow pace. The main 
factors that hinder development of the phenomenon under study include the excessive 
centralization, formalization, regulation of quality assurance processes, implemented by the 
Ministry of Education of Ukraine, which exercise full control over HEQA processes and 
mechanisms via its structural units. The main forms of HEQA internationalization are 
cooperation with international organizations and education institutions, participation in 
international programs such as ERASMUS, ІЕР (EUA), academic mobility programs, provision 
of educational services to foreign citizens, internationalization of educational and scientific 
programs. HEQA internationalization is considered as a policy (comes under review in key 
political documents), an object of research in the field of higher education theory (philosophy 
of education, political studies, sociology of education, economics of education, education 
management, higher education didactics, comparative education, etc.), an educational 
practice of particular universities aimed at ensuring the competitiveness of HEIs, their 
autonomy, and using transparent quality assurance procedures while taking into account the 
European standards and recommendations. 

The study of the above mentioned issue does not cover all the aspects of the problem 
under research. A comparative study of the HEQA procedures and mechanisms in European 
countries may be particularly important. 

Key words: internationalization, higher education, higher education quality, genesis, 
legislation, Bologna process, European Higher Education Area, university, Ukraine. 
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ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННа аК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ПІСЛаДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 
У статті здійснено спробу обґрунтуваннѐ педагогічного проектуваннѐ ѐк 

засобу розвитку професійної компетентності педагога в системі післѐдипломної 
освіти через призму Нової української школи. Автором проаналізовано підходи 
науковців до розуміннѐ дефініцій «проектуваннѐ» та «педагогічне проектуваннѐ». 
Висвітлено основні ідеї педагогічного проектуваннѐ, його функції та принципи, що 
визначаятьсѐ ѐк загальні регулѐтори нормуваннѐ професійної діѐльності. 
Запропоновано у програму підвищеннѐ кваліфікації педагогічних фахівців із метоя 
розвитку професійної компетентності вклячити модуль «Педагогічне 
проектуваннѐ ѐк умова компетентнісного розвитку особистості педагога» та 
розкрито особливості його запровадженнѐ. 

Ключові слова: проект, педагогічне проектуваннѐ, проектна діѐльність, 
педагог, мозковий штурм, ажурна пилка, асоціативна карта думок, фішбоун, 
технологічна карта педагогічного проекту, система післѐдипломної освіти, 
професійна компетентність. 

 
Постановка проблеми. Закцентуюмо, що вирішальну роль у розбудові 

національної системи освіти відіграю вчитель. Саме через діѐльність педагога 
реалізуютьсѐ державна політика, спрѐмована на зміцненнѐ інтелектуального 
й духовного потенціалу нації, розвиток вітчизнѐної науки та техніки, 
збереженнѐ і примноженнѐ культурної спадщини.  

Сучасна Концепціѐ нової української школи декларую нові вимоги до 
ролі й образу вітчизнѐного педагога, що маю стати в авангарді змін, 
інноватором, ѐкий покликаний виховати лядину, здатну жити у ХХІ столітті, 
що, у своя чергу, стане запорукоя згуртованості, економічного розвитку й 
конкурентоспроможності держави. Головним здобутком освітньої 
реформи маю стати академічна свобода та широка траюкторіѐ 
педагогічного руху длѐ вчителѐ, ѐкий творчо й постійно працяю над собоя. 
Учитель зможе власноруч готувати авторські навчальні програми, 
самостійно обирати методичне забезпеченнѐ, упроваджувати сучасні 
стратегії та засоби навчаннѐ; активно виражати і втілявати у практику 
власну фахову думку й педагогічний досвід. Зважаячи на викладене вище, 
суттювих змін повинен зазнати процес розвитку професійної 
компетентності педагога, його зміст, складові та технології модернізації. 
Таким чином, уведеннѐ змін у практику освітнього процесу можливе за 
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умови трансформації стереотипів діѐльності й виробленнѐ нового досвіду 
на основі впровадженнѐ інноваційних педагогічних технологій. 

З оглѐду на наведені міркуваннѐ, на сучасному етапі оновленнѐ 
змісту післѐдипломної педагогічної освіти особливого значеннѐ набуваю 
педагогічне проектуваннѐ, провідне завданнѐ ѐкого полѐгаю в забезпеченні 
переходу від традиційної моделі до компетентнісної моделі освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Значний внесок у розробку 
методології означеного феномену було зроблено О. Алексюювим, 
В. Геніцианським, В. Гузюювим, Дж. Джонсом, П. Хіллом, Т. Шамовоя; 
розвиток та впровадженнѐ ідей проектного навчаннѐ в педагогічну 
практику в історичному контексті висвітлено у працѐх П. Архангельського, 
П. Блонського, Г. Ващенка, С. Вудварда, О. Джуринського, Д. Дьяї, 
Б. Ігнатьюва, Е. Кагарова, В. Кілпатрика, М. Кнолла, Е. Коллінгса, 
Л. Кондратова, Л. Левіна, Б. Мельниченка, В. Стернберг, Ю. Олькерса, 
С. Шацького, Е. Янжула та ін.; теоретичні засади проектної діѐльності 
розкриваятьсѐ в дослідженнѐх О. Коберника, Д. Левітеса, І. Лѐхова, 
Н. Матѐш, О. Пюхоти, Є. Полат, В. Радіонова, С. Сисоювої, Н. Чанилової та ін.; 
питаннѐ проектного навчаннѐ в загальноосвітній школі розглѐдаятьсѐ в 
роботах Н. Поліхун, В. Сидоренка, А. Терещука, С. Ящука та ін.; технології 
впровадженнѐ індивідуальних освітніх проектів у навчальний процес 
висвітляятьсѐ у працѐх Н. Альохіної, С. Генкал, І. Єрмакової, Л. Сохань, 
Е. Сундукової та ін.; особливості використаннѐ проектної діѐльності у 
процесі підготовки студентів вищих навчальних закладів представлено у 
працѐх С. Баташової, В. Веселової, О. Демченко, М. Елькіна, С. Ізбаш, 
О. Ільѐшевої, Ю. Кірімової, Г. Ковальчук, Л. Кондратової, Л. Кравченко, 
О. Олексяк, О. Павлішак, М. Пелагейченка, Т. Резнік, С. Стрижак та ін.; 
педагогічне проектуваннѐ розглѐдаютьсѐ в низці праць В. Безрукової, 
В. Безпалька, В. Ворошилова, В. Загвѐзинського, Н. Кузьміної, Ю. Куляткіна, 
І. Підласого, Г. Щедровицького та інших науковців. Разом із тим, проблема 
впровадженнѐ педагогічного проектуваннѐ в умовах післѐдипломної 
педагогічної освіти в контексті розвитку професійної компетентності 
педагога не була предметом спеціального дослідженнѐ.  

Мета статті полѐгаю у здійсненні спроби обґрунтуваннѐ педагогічного 
проектуваннѐ ѐк засобу розвитку професійної компетентності педагога в 
системі післѐдипломної освіти. 

Методи дослідження. Основні методи, що були нами використані 
при здійсненні дослідженнѐ окресленого питаннѐ – це теоретико-
методологічний аналіз проблеми, систематизаціѐ наукових літературних 
джерел, порівнѐннѐ й узагальненнѐ даних. 

Виклад основного матеріалу. У процесі досѐгненнѐ визначеної мети 
ми виходили з тих позицій, що під професійноя компетентністя педагога 
вчені розуміять інтегральну характеристику, ѐка визначаю здатність 
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розв’ѐзувати професійні проблеми й типові професійні задачі, ѐкі виникаять у 
реальних ситуаціѐх професійної педагогічної діѐльності, з використаннѐм 
знань, професійного та життювого досвіду, цінностей і нахилів. Показниками 
такої компетентності можуть бути загальна сукупність об’юктивно необхідних 
знань, умінь та навичок; уміннѐ правильно їх застосувати під час виконаннѐ 
своїх функцій; знаннѐ й прогнозуваннѐ можливих наслідків певних дій; 
результат праці лядини; практичний досвід; гнучкість методу; критичність 
мисленнѐ; а також професійні позиції, індивідуально-психологічні ѐкості й 
акмеологічні інваріанти. Отже, на основі аналізу наукових праць із проблеми 
дослідженнѐ виѐвлено, що педагогічне проектуваннѐ маю певні педагогічні 
можливості впливу на розвиток професійної компетентності, оскільки забез-
печую вчителѐм «вільний вибір дій» та виѐвленнѐ ініціативи, даю можливість 
задіѐти у проектній діѐльності «і розум, і серцѐ, і руки» та створяю умови длѐ 
взаюморозуміннѐ в педагогічній підсистемі «учитель – учень» через 
урахуваннѐ вікового й освітнього рівнѐ тих, хто навчаютьсѐ та того, хто навчаю. 

Наукові розвідки дозволѐять стверджувати, що сучасні науковці 
трактуять проектуваннѐ ѐк процес створеннѐ ідеального опису 
майбутнього об’юкта, що передую його реалізації. Так, в останні десѐтиліттѐ 
методологіѐ проектуваннѐ отримала значного розвитку, ввібравши в себе 
сукупність процедур постановки завданнѐ, генерації варіантів, вибору, 
оптимізації, прийнѐттѐ рішень тощо. Отже, сьогодні загальновизнаним ю 
той факт, що майже будь-ѐка перетворявальна діѐльність лядини може й 
повинна спиратисѐ на методологія проектуваннѐ або її окремі процедури. 

У контексті філософсько-методологічного дослідженнѐ проблеми 
проектуваннѐ в умовах сучасного інформаційного суспільства цікавими ю ідеї 
С. Кримського, ѐкий зазначаю, що «сучасна теоріѐ ѐк форма організації знаннѐ 
починаю все більш органічно поюднуватисѐ з проектом, а проект забезпе-
чувати методологія практичної діѐльності. У цьому зв’ѐзку методологічні 
функції проекту виѐвлѐятьсѐ ширшими, ніж конструктивне завданнѐ теорії чи 
теоретичні підвалини практики. Адже проект будуютьсѐ за алгоритмами 
практики, а функціоную у виглѐді теоретичної побудови» *5, с. 183+. 

У своюму дослідженні О. Газман визначене понѐттѐ поѐсняю ѐк 
комплексну діѐльність, особливістя ѐкої ю автодидактизм – здатність 
паралельно з безпосереднім результатом (створеннѐм проекту) забезпе-
чувати засвоюннѐ нових знань, формувати уѐву, утворявати нові смисли, 
динаміку цінностей. Така особливість проектуваннѐ дозволѐю вчителя 
володіти власне професійноя діѐльністя на достатньо високому рівні й 
розвивати здатність проектувати свій подальший професійний розвиток. 

Цікавими в контексті нашого дослідженнѐ ю визначеннѐ понѐттѐ 
«педагогічне проектуваннѐ» дане О. Заір-Беком. На думку автора, 
педагогічне проектуваннѐ – це система запланованих та реалізованих дій, 
необхідних умов і засобів длѐ досѐгненнѐ певних цілей, ѐкі, у своя чергу, 
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залежать від пріоритетних педагогічних цінностей, а також низки 
суб’юктивних факторів лядської діѐльності *2, с. 10–11]. 

Привертаю увагу позиціѐ О. Коберника, ѐкий на основі дослідженнѐ 
праць Н. Яковлювої робить висновок про те, що педагогічне проектуваннѐ – 
це процес проектуваннѐ великих педагогічних систем, при ѐкому необхідно 
відповісти на концептуальне (що треба зробити, змінити?), технологічне (ѐк 
робити?), і кадрове (хто це зробить?) запитаннѐ. Водночас, дослідник 
стверджую, що педагогічне проектуваннѐ можна розглѐдати і ѐк 
індивідуальну діѐльність учителѐ, спрѐмовану на попередня розробку 
основних елементів педагогічної ситуації чи цілісного педагогічного процесу: 
мети й завдань, плану, організаційних форм, методів та засобів, форм і 
методів контроля, корекції й оціняваннѐ результатів педагогічної та 
навчальної праці *3+. Отже, педагогічне проектуваннѐ вклячаю моделяваннѐ, 
проектуваннѐ й конструяваннѐ педагогічного об’юкта і спрѐмоване на 
обґрунтуваннѐ цільової ідеї, розробку та створеннѐ моделі, конструяваннѐ й 
реалізація педагогічного проекту створеннѐ ідеального опису майбутнього 
об’юкта, що передую його реалізації. У цьому контексті професійна 
компетентність вчителѐ буде збагачена володіннѐм прийомами 
саморегулѐції і розвитку індивідуальності в рамках професії, уміннѐм 
організувати раціонально своя праця, здатністя до індивідуального 
самозбереженнѐ, готовністя до професійного зростаннѐ. 

Наукові розвідки, здійснені О. Морювоя, дозволили розглѐдати 
педагогічне проектуваннѐ у трьох ракурсах: ѐк специфічний вид науково-
практичної педагогічної діѐльності, у ході ѐкого актуалізуятьсѐ інтегративні 
за сутністя соціально-особистісні завданнѐ освітньої теорії і практики; ѐк 
процес і результат розробки науково обґрунтованої моделі раціональних 
характеристик конкретних соціально-педагогічних об’юктів чи їх станів у 
плані вирішеннѐ певних соціально-педагогічних завдань, що здійсняютьсѐ 
на основі педагогічного передбаченнѐ та прогнозуваннѐ; ѐк процедура, що 
спираютьсѐ на прогноз, план, модель бажаного майбутнього *6, с. 11–12]. 

Підкреслимо, що до основних ідей педагогічного проектуваннѐ 
відносѐть: випередженнѐ, що закладено у тлумаченні понѐттѐ «проект» – 
«кидок у майбутню»; різність потенціалів між актуальним станом предмету 
проектуваннѐ та бажаним; покроковості (поетапне наближеннѐ до 
бажаного результату); співпраці, кооперації, об’юднаннѐ всіх можливих 
ресурсів та зусиль у ході проектуваннѐ; «разгалуженої активності» (за 
В. Кілпатриком) *3+. Це дозволѐю вчителя розвивати свої здібності щодо 
володіннѐ спільноя професійноя діѐльністя, співпрацея, а також 
прийнѐтими у професії прийомами педагогічного спілкуваннѐ та брати 
соціальну відповідальність за результати своюї професійної праці. 

Указуячи на поліфункціональність педагогічного проектуваннѐ, В. Без-
палько наголошую на його основних функціѐх: дослідницькій, аналітичній, 
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прогностичній, перетворявальній, нормуячій *1+. Дослідник акцентую увагу 
на тому, що проектування ще характерна конструктивність, тобто націленість 
на здобуттѐ абсолятно визначеного практично значимого результату на 
основі прогностичного знаннѐ. Таким чином, проектна діѐльність 
відрізнѐютьсѐ від простого виѐвленнѐ й опису загальних педагогічних 
закономірностей, властивих, наприклад, науково-педагогічній діѐльності. 

Важливим длѐ нашого дослідженнѐ ю виділеннѐ основних функцій 
педагогічного проектуваннѐ, ѐкі обґрунтовані Л. Байбородовоя, а саме:   

– дослідницька (комплексне дослідженнѐ об’юкта, розкриттѐ теоретико-
методологічних аспектів проектованого процесу чи ѐвища); 

– аналітична (аналіз існуячого досвіду, вихідних умов та засобів длѐ 
реалізації проекту з подальшим моніторингом результатів 
проектуваннѐ); 

– прогностична (передбаченнѐ результатів конкретних дій, 
можливостей відхиленнѐ і способів подоланнѐ вірогідних труднощів 
у реалізації проекту); 

– нормуяча (створеннѐ нормативних актів, документів у ѐкості 
вихідного продукту проектуваннѐ); 

– конструктивну (дозволѐю на основі прогностичних знань отримати 
конкретний практичний результат) [7]. 

Зазначимо, що поліфункціональність педагогічного проектуваннѐ 
дозволѐю використовувати його і ѐк педагогічний засіб всередині більш 
широкого соціального контексту, і ѐк засіб навчаннѐ (вихованнѐ), і ѐк 
допоміжну діѐльність щодо інших видів педагогічної діѐльності, і ѐк 
процедуру в контексті іншої діѐльності, і ѐк форму (інноваційного розвитку) 
того чи іншого педагогічного об’юкту (системи, процесу, ѐвища). У контексті 
нашого дослідженнѐ мова йде про педагогічний засіб розвитку 
професійної компетентності педагога в умовах післѐдипломної освіти. 

Дослідженнѐ теоретичних і методичних аспектів проектної діѐльності 
педагога дало змогу виділити низку принципів, що визначаятьсѐ ѐк 
загальні регулѐтори нормуваннѐ професійної діѐльності, а також 
об’юктивно обумовлені природоя проектуваннѐ й визначаять належність 
певних дій педагога до проектної сфери. Отже, такими принципами ю:   

– центрації проектуваннѐ на провідному елементі; 
– технологічності; 
– саморозвитку та суб’юктності; 
– адаптації освітнього процесу до особистості учнѐ; 
– взаюмозв’ѐзку процесу і об’юкта проектуваннѐ, конструяваннѐ за 

аналогіюя з принципом «синхронізації та взаюмозалежності 
проектуваннѐ й системи управліннѐ»; 

– «юдності та наступності проектуваннѐ, конструяваннѐ і втіленнѐ 
проекта нової системи управліннѐ»; 
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– рефлективності; 
– рівневості освітніх результатів та продуктів проектуваннѐ *4+. 

Наші розвідки дозволѐять зробити висновок про те, що до найбільш 
поширених відносѐть такі види педагогічних проектів: концепціѐ, модель, 
програма, план. Закцентуюмо, що вони ю складними й потребуять 
виѐвленнѐ досконалих проектних і конструктивних умінь педагога та 
теоретичних знань технології створеннѐ проекту. Отже, зверненнѐ до 
технологічного підходу ю логічним і своючасним. Він дозволѐю визначити 
логічні, покрокові етапи здійсненнѐ проектної діѐльності педагога. 

Зазначимо, що в науково-педагогічній літературі існую значна кількість 
підходів до поетапної організації створеннѐ проекту. Так, наприклад, Дж. Ван 
Гиг у проектуванні соціальних систем окресляю три фази: формуваннѐ 
стратегії та попередню плануваннѐ; оцінка варіантів; реалізаціѐ, аналіз 
результатів та корекціѐ. На думку Дж. К. Джонсома, педагогічне проектуваннѐ 
проходить три етапи: дивергенції (розширеннѐ меж проектної ситуації з 
метоя забезпеченнѐ досить великого простору длѐ пошуку рішеннѐ), 
трансформації (створеннѐ принципів і концепцій), конвергенції (вибір 
оптимального варіанта рішеннѐ з безлічі альтернативних). 

У контексті нашого дослідженнѐ цікавоя ю позиціѐ В. Сюрікова, ѐкий 
пропоную таку послідовність створеннѐ педагогічного проекту: розробка 
задуму, діагностуваннѐ мети, визначеннѐ змісту та умов діѐльності, ѐкі 
забезпечуять особистісні новоутвореннѐ, формуваннѐ узагальненої 
характеристики педагогічної ситуації, динамічне структуруваннѐ процесу, 
добір педагогічних засобів, прогнозуваннѐ варіантів поведінки педагога, 
діагностуваннѐ результатів [8]. 

Підкреслимо, що всі вище вказані підходи були враховані під час 
розробки авторської технологічної карти створеннѐ педагогічного проекту, 
ѐку буде описано пізніше. 

У контексті післѐдипломної педагогічної освіти впровадженнѐ 
педагогічного проектуваннѐ забезпечую перехід від традиційного змісту 
освіти до інноваційного та реалізовую принцип навчаннѐ протѐгом життѐ. 

Вивченнѐ й аналіз професійного досвіду педагогів, вхідне 
діагностуваннѐ під час курсів підвищеннѐ кваліфікації засвідчую, що окремі 
педагоги, групи, колективи беруть участь у професійних конкурсах, 
виставках перспективного педагогічного досвіду, на ѐких у ѐкості 
методичного продукту презентуять педагогічні проекти. Практика показую, 
що під проектом досить часто розуміютьсѐ будь-ѐка перетворявальна 
діѐльність, що не відповідаю вимогам проектуваннѐ. Аналіз презентованих 
проектів містить недостатньо коректно сформульовану концепція, часто 
розмиті цілі, завданнѐ, основні ідеї та задуми проекту.  

Таким чином, постаю проблема попередньої підготовки педагога, 
пов’ѐзана з формуваннѐм комплексу вмінь та навичок, розвитком проектного 
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типу мисленнѐ, ѐкий ю одним із показників професійної компетентності. Длѐ 
розв’ѐзаннѐ виѐвленої проблеми пропонуюмо у програму підвищеннѐ 
кваліфікації педагогічних фахівців вклячити модуль «Педагогічне 
проектуваннѐ ѐк умова компетентнісного розвитку особистості педагога», що 
складаютьсѐ з інтерактивної міні-лекції, практичної частини та педагогічного 
практикуму з розробки випускної роботи (творчого проекту), її захист та 
рефлексія. Зміст модулѐ проектуютьсѐ на основі принципів діѐльнісного, 
особистісного, компетентнісного підходів, критичного мисленнѐ та навчаннѐ 
дорослих. У процесі його реалізації доцільним ю використаннѐ таких методів: 
«мозковий штурм», «ажурна пилка», «асоціативна карта думок», «фішбоун». 

Дослідженнѐ показало, що на початку занѐттѐ необхідно здійснити 
актуалізація проблеми й розглѐнути питаннѐ – що таке педагогічний 
проект?, використовуячи метод «мозковий штурм». Далі важливо 
обговорити такі питаннѐ: у чому полѐгаю інноваційність запропонованої 
діѐльності, над ѐкими педагогічними проектами вже працявали педагоги, 
чим відрізнѐютьсѐ учнівський проект від педагогічного?. З метоя 
генеруваннѐ ідей, структуруваннѐ й виѐвленнѐ досвіду слухачів об’юднуюмо 
їх у групи та пропонуюмо скласти асоціативну карту думок щодо понѐттѐ 
«педагогічний проект». Післѐ чого здійсняюмо презентація та обговореннѐ 
виѐвлених думок і досвіду. 

Наступним етапом модулѐ ю інтерактивна міні-лекціѐ, ѐка розкриваю 
теоретичний зміст педагогічного проектуваннѐ. З метоя активізації 
когнітивних процесів слухачів застосовуюмо метод «фішбоун» (рис. 1), 
спрѐмований на розвиток критичного мисленнѐ та пропонуюмо встановити 
за допомогоя цього методу причинно-наслідкові зв’ѐзки між педагогічним 
проектуваннѐм та інноваційноя діѐльністя вчителѐ. Метод додатково 
дозволѐю поглиблявати навички роботи з інформаціюя та вміннѐ 
визначати, формулявати й вирішувати проблеми, актуалізую потребу в 
отриманні нових знань і досвіду.  

 
Рис. 1. Діаграма Ішикава  
 
Логічним продовженнѐм запропонованого модулѐ стаю практичне 

занѐттѐ, ѐке передбачаю роботу слухачів у підгрупах. За допомогоя методу 
«Ажурна пилка» здійсняюмо опрацяваннѐ технологічної карти створеннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

63 

педагогічного проекту (табл. 1) та актуалізація отриманих знань. Післѐ 
цього кожна група обговоряю тему власного проекту, ѐкий стане 
завданнѐм самостійного етапу діѐльності слухачів курсового підвищеннѐ 
кваліфікації та буде представлений ѐк випускна робота (проект). 

Таблицѐ 1 
Технологічна карта створення педагогічного проекту 

№ Етапи 
створення 

проекту 

Зміст діяльності учасників проекту 
всередині етапу 

Завдання для учасника проекту 

1  
І етап 

 
 

Передпро-
ектний  

 

Дослідження (діагностика)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблематизація 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концептуалізація 
 

Концепція (лат. Conceptio – 
розуміннѐ, система) – визначений 
спосіб розуміннѐ, трактуваннѐ, 
інтерпретації будь-ѐкого ѐвища, 
предмету, процесу, основна точка 
зору, керуяча ідеѐ длѐ їх 
систематичного висвітленнѐ 

 
Критерій – у перекладі з грецької 
«ознака, на основі ѐкої даютьсѐ 
оцінка чому-небудь». Вони 
повинні відповідати обраним 
цілѐм та принципам проектної 
діѐльності 

 

Проаналізувати завданнѐ 
професійної діѐльності відповідно 
до вимог освітньої політики 
держави, навчального закладу; 
визначити й записати існуячі 
проблеми освіти в цілому та 
шкільної (позашкільної) зокрема; 
розвитку дитини; власної 
професійної діѐльності; оцінити 
можливості предмету (вихованнѐ); 
напрѐм діѐльності за фахом тощо.  

 
Осмислити виѐвлені проблеми; 
результати наѐвного досвіду. 
Здійснити їх систематизація, 
обрати одну з нагальних, 
обґрунтувати пріоритетність вибору 

 
Результат діѐльності: визначено 
проблему та окреслено шлѐхи її 
вирішеннѐ. 

 
Під час процесу концептуалізації іде 
розробка стратегії та принципів 
проектуваннѐ; структура об’юкту, 
ѐкий проектуютьсѐ; характеристики 
нового об’юкту в цілому та окремих 
його елементів, уточняятьсѐ цілі й 
визначаятьсѐ задачі проектуваннѐ; 
розроблѐятьсѐ критерії оцінки 
успішності проектної діѐльності. 
Результат діѐльності: 
Розроблено концепція проекту, 
осмислено та визначено цілі й 
завданнѐ,; критерії оціняваннѐ 
проектної діѐльності команди 

 
Визначеннѐ координатора 
групового проекту !!! 
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Програмування та планування 
процесу створення проекту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розробка сценарія роботи над 
проектом; письмова фіксаціѐ 
покрокового плану дій відповідно 
до визначених завдань, ѐкі 
розподілѐятьсѐ  між усіма 
учасниками проекту; визначаятьсѐ 
джерела інформації; обираятьсѐ 
способи збору та аналізу 
інформації; моделяютьсѐ уѐвлений 
образ результату (форми звіту) 
тощо  

Кінцевий результат передпроектного етапу: процедура представлення уявної моделі 
проекту та її обговорення між проектантами 

2 ІІ етап 
Етап 
реалізації 
проекту 

 

Створення проекту 
 
 
Практичне створеннѐ 

проекту відповідно до визначеного 
плану дій, оформленнѐ проекту, 
здійсненнѐ внутрішнього 
оціняваннѐ та презентаціѐ роботи 
длѐ зовнішнього оціняваннѐ 

 
Вимоги до учасників 

проекту: 
1) учасники проекту – 

команда однодумців щодо 
реалізації цілей; 

2) персональний розподіл 
завдань; 

3) кожен проектний крок 
чітко співвіднесений із певним 
завданнѐм; 

4) персональна 
відповідальність за реалізація 
кожного завданнѐ відповідно до 
визначеного часу; 

5) критичне ставленнѐ та 
самооцінка виконаннѐ власних дій; 

6) відслідковуваннѐ та 
оцінка проміжних результатів  

команди; 
7) апробаціѐ результатів 

(при можливості); 
8) залученнѐ всіх учасників 

групи до оформленнѐ та створеннѐ 
презентації проекту 

Виконаннѐ плану розроблених дій 
кожним учасником; консультації 
та обговореннѐ отриманих 
проміжних результатів 
запланованого, здійсненнѐ 
координації дій учасників, корекціѐ 
результатів проекту та дій його 
учасників на основі зворотного 
зв’ѐзку; внутрішню оціняваннѐ 
проектного продукту; співставленнѐ 
з уѐвним ідеалом, оформленнѐ 
матеріалів, розробка презентації 
проекту. Презентаціѐ кінцевих 
результатів роботи та 
представленнѐ длѐ зовнішньої 
експертизи (оцінка) 
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Кінцевий результат ІІ етапу: підготовлений до зовнішньої презентації 

3 ІІІ етап 
Рефлексив-
ний 

Рефлексія, визначення «уроків 
проекту» 

 
Здійсненнѐ рефлексії відносно 
задуму проекту, його ходу та 
результатів (відповідність 
результату  початковому 
уѐвлення, ѐкість отриманого 
продукту, ѐкість спільної діѐльності 
та стосунків, перспективи 
використаннѐ продукту та 
розвиток проекту).  
Рефлексіѐ – це не тільки знаннѐ 
або розуміннѐ суб’юктом самого 
себе, але й виѐвленнѐ того, ѐк інші  
знаять і розуміять 
«рефлексуячого», його особистісні 
характеристики, емоційні 
переживаннѐ та когнітивні 
(пов’ѐзані з пізнаннѐм) уѐвленнѐ. 
Рефлексивні процеси пов’ѐзані з 
аналізом власної свідомості та 
діѐльності, а також розуміннѐм 
сенсу міжособистісного 
спілкуваннѐ 

Кожен учасник відтворяю, аналізую, 
співставлѐю завданнѐ, процес 
власної діѐльності та отриманий 
результат, здійсняю самооцінку 
власної ролі, визначаю рівень 
розвитку отриманих знань і досвіду 
у процесі створеннѐ проекту та 
ѐкість командної роботи 

4 ІV етап 
 

Реклама проекту та його 
розповсюдження 

 

Упровадженнѐ проекту у 
професійну діѐльність у 
міжкурсовий період, 
розповсядженнѐ (дисемінаціѐ) 
результатів і продуктів проектної 
діѐльності; вибір варіантів 
упровадженнѐ проекту (визначеннѐ 
нового проектного задуму, ѐкий 
спиратиметьсѐ на результати 
попереднього, поюднаннѐ власного 
проекту з іншими тощо) 

 
Зазначимо, що результатом проектуваннѐ можуть бути: акмеологічна 

модель розвитку професійної компетентності фахівцѐ; модель випускника; 
модель учнівського самоврѐдуваннѐ в закладі загальної середньої освіти; 
проект особистісно оріюнтованого уроку; концепціѐ розвитку закладу 
освіти; маршрут самоосвітньої діѐльності; портфоліо професійної 
діѐльності; програма, проект виховного заходу, програма навчаннѐ лідерів, 
програма моніторингу освітнього процесу в школі; арт-бук, інтелект-карти, 
модель професійної компетентності будь-ѐкого фахівцѐ тощо.  
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У контексті оціняваннѐ результату педагогічного проекту 
пропонуюмо враховувати: самостійність, творчість, уміннѐ здійснявати 
ситуативну корекція, дотриманнѐ плану чи програми дій, активність групи 
та скоординованість дій. Під час представленнѐ й захисту проектів слід 
звернути увагу на ѐкість презентації (композиціѐ, логіка, послідовність, 
аргументованість, чіткість, оригінальність); педагогічна техніка, 
ерудованість, використаннѐ технічних засобів, уміннѐ представлѐти 
логічний аналіз, оцінку результатів, реклама проекту (можливості 
застосуваннѐ), завершеність і повнота розробки, естетична ѐкість 
отриманих результатів, практична життюздатність проекту тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
проведений аналіз дослідженнѐ проблеми педагогічного проектуваннѐ 
дозволѐю зробити висновок про те, що сьогодні науковці розуміять 
педагогічне проектуваннѐ ѐк інноваційний, поліфункціональний вид 
педагогічної діѐльності, ѐкий дозволѐю на основі теоретичних основ 
вибудовувати нову практику, сприѐю саморозвиткові педагога; ѐк 
педагогічну технологія, ѐка маю чітко виділені узагальнені етапи. Головноя 
інноваційноя особливістя педагогічного проектуваннѐ ю те, що 
відбуваютьсѐ створеннѐ нової ідеї, розробка нового способу її реалізації й 
отриманнѐ абсолятно нового практичного рішеннѐ. У зв’ѐзку з цим 
педагогічне проектуваннѐ стаю актуальноя технологіюя, ѐка дозволѐю 
передбачати результати праці, системно аналізувати та описувати різні 
об’юкти, визначати можливі шлѐхи перетвореннѐ педагогічної дійсності, 
конкретної ситуації. Це сприѐю інноваційному розвиткові самого педагога, 
його професійної компетентності, відповідно до мети проекту, 
відбуваютьсѐ вдосконаленнѐ його спеціальних проектних здібностей.  

Подальшого дослідженнѐ потребую проблема виѐвленнѐ й 
обґрунтуваннѐ організаційно-педагогічних умов упровадженнѐ 
педагогічного проектуваннѐ в системі післѐдипломної педагогічної освіти. 
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РЕЗЯМЕ 

Зосименко Оксана. Педагогическое проектирование как средство развитиѐ 
профессиональной компетентности педагога в системе последипломного образованиѐ. 

В статье предпринѐта попытка обоснованиѐ педагогического 
проектированиѐ как средства развитиѐ профессиональной компетентности 
педагога в системе последипломного образованиѐ через призму Новой украинской 
школы. Автором проанализированы подходы ученых к понимания дефиниций 
«проектирование» и «педагогическое проектирование». Освещены основные идеи 
педагогического проектированиѐ, его функции и принципы, которые определѐятсѐ 
как общие регулѐторы нормированиѐ профессиональной деѐтельности. Предложено 
в программу повышениѐ квалификации педагогических специалистов с целья 
развитиѐ профессиональной компетентности вклячить модуль «Педагогическое 
проектирование как условие компетентностного развитиѐ личности педагога» и 
раскрыты особенности его внедрениѐ. 

Ключевые слова: проект, педагогическое проектирование, проектнаѐ 
деѐтельность, педагог, мозговой штурм, ажурнаѐ пила, ассоциативнаѐ карта 
мыслей, фишбоун, технологическаѐ карта педагогического проекта, система 
последипломного образованиѐ, профессиональнаѐ компетентность. 

 
SUMMARY 

Zosymenko Oksana. Pedagogical projecting as a means of development of 
professional competence of the teacher in the system of postgraduate education.  

The aim of the article is to attempt to substantiate pedagogical projecting as a means 
of developing professional competence of a teacher in the system of post-graduate education 

The studies allowed the author to argue that modern scholars interpret projecting as 
a process for creating an ideal description of the future object, preceding its implementation. 
Thus, in recent decades, the methodology of projecting has gained significant development, 
incorporating a set of procedures for setting the task, generating options, choosing, 
optimizing, making decisions, etc. Thus, today it is universally accepted that almost any 
transforming human activity can and must rely on the methodology of projecting or its 
separate procedures. 

The main functions of pedagogical projecting are defined in the article, namely: 
research (complex research of the object, disclosure of theoretical-methodological aspects of 
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the projected process or phenomenon), analytical (analysis of existing experience, baseline 
conditions and means for project realization with further monitoring of the project results); 
prognostic (prediction of results of concrete actions, possibilities of deviation and ways to 
overcome the probable difficulties in project realization); normalizing (creation of normative 
acts, documents as the initial product of projecting); constructive (allows to obtain concrete 
practical result on the basis of predictive knowledge). 

The author notes that multifunctionality of pedagogical projecting allows to use it 
both as a pedagogical tool within a wider social context and as a means of teaching 
(education), as a support activity for other types of pedagogical activities, as a procedure in 
the context of other activities, and as a form (of innovative development) of one or another 
pedagogical object (system, process, phenomenon). 

In order to achieve the aim of the article, the researcher proposes to include the 
module “Pedagogical projecting as a condition of competence development of the 
personality of the teacher” in the program of professional development of pedagogical 
specialists and reveals the peculiarities of its implementation. 

It is proved that the main innovative feature of the pedagogical education is the fact 
that in this case takes place creation of a new idea, development of a new way of its 
realization and the acquisition of an entirely new practical solution. In this regard, 
pedagogical projecting becomes an actual technology that allows to predict the results of 
work, systematically analyze and describe various objects, identify possible ways of 
transforming pedagogical reality, a particular situation. It promotes the innovative 
development of the teacher himself, his professional competence, in accordance with the aim 
of the project, improves his special projecting abilities. 

Key words: project, pedagogical projecting, project activity, teacher, brainstorming, 
jaw saw, associative map of thoughts, fishbone, technological map of the pedagogical 
project, system of postgraduate education, professional competence. 
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АКМЕ-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа ТА СПОРТУ:  

БАЗОВІ ПОНаТТа 
 
У статті здійснено аналіз наукового тезаурусу сутності базових понѐть 

проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного вихованнѐ та 
спорту на акме-культурологічних засадах. На основі аналізу взаюмозв’ѐзку класів 
ѐвищ теорії акмеології і культури обґрунтовано та введено в науковий обіг новий 
термін «акме-культурологічний потенціал майбутнього фахівцѐ фізичного 
вихованнѐ та спорту». Розглѐнуто такі базові понѐттѐ, що стосуятьсѐ 
професійної підготовки, ѐк «культура», «фізична та спортивна культура», «фізичне 
вихованнѐ», «спорт», «професійна фізкультурна освіта» та понѐттѐ, ѐкі 
розкриваять сутність та специфіку професійно-педагогічної підготовки 
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(«професійна придатність», «модель фахівцѐ»), що забезпечуять досѐгненнѐ її акме-
культурологічної спрѐмованості. 

Ключові слова: акмеологіѐ, культура, акме-культурологічний потенціал 
майбутнього фахівцѐ, фізична і спортивна культура, фізичне вихованнѐ, спортивна 
діѐльність.  

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку професійної освіти 

в педагогічній науці з’ѐвлѐятьсѐ нові понѐттѐ, наповняятьсѐ новим змістом 
традиційні й усталені, деѐкі застаріваять, оскільки не апробуятьсѐ 
практикоя. Забезпечене створяю утрудненнѐ в науково-дослідній роботі та 
педагогічній практиці. Це поѐсняютьсѐ тим, що професійна педагогіка ю 
комплексноя, що не тільки генерую нові терміни, але й синтезую понѐтійний 
апарат суміжних наук: культурології, соціології, психології тощо. Істотний 
вплив на її термінологія справлѐять інтеграційні процеси, що властиві ѐк 
теорії, так і практиці професійної освіти. Передусім, це стосуютьсѐ інтеграції 
професійної педагогіки, психології, професіології, зокрема при дослідженні 
проблеми професійної-педагогічної підготовки фахівців фізичного вихованнѐ 
та спорту на акме-культурологічних засадах, що маю виѐв у 
взаюмопроникненні на юдиній методологічній основі власне фізкультурно-
спортивних і педагогічних знань у акмеологічні, культурологічні, психологічні 
дослідженнѐ та потребую аналізу його базових понѐть. 

Аналіз актуальних досліджень. Різні напрѐми проблеми професійно-
педагогічної підготовки фахівців фізичного вихованнѐ та спорту у вищих 
навчальних закладах розглѐнуто у працѐх вітчизнѐних та зарубіжних 
дослідників (О. Ажиппо, Б. Ашмарін, С. Гаркуша, Л. Демінська, Т. Дерека, 
А. Конях, В. Коренберг, А. Сватьюв, Л. Сущенко, О. Тимошенко, Б. Шиѐн та 
ін.). Длѐ вивченнѐ теоретичних засад професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ та спорту більшість авторів 
розділѐять досліджувані понѐттѐ на групи за визначеними дефініціѐми. 
Так, Л. Сущенко розділѐю: дефініції загального контексту освітньої 
діѐльності; дефініції щодо проблеми професійної підготовки майбутніх 
фахівців фізичного вихованнѐ та спорту; дефініції щодо проблеми 
фізичного вихованнѐ та спорту *18, с.20+. Л. Демінська пропоную поданнѐ 
понѐтійно-термінологічного апарату вивченнѐ аксіологічних засад 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного 
вихованнѐ та спорту, доповняячи вищезазначене понѐттѐми аксіологічної 
спрѐмованості освітнього процесу *4, с. 61+. Т. Дерека, досліджуячи 
акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців 
фізичного вихованнѐ, класифікую базові понѐттѐ, ѐкі складаять науковий 
тезаурус дослідженнѐ за трьома групами: понѐттѐ, що розкриваять 
специфіку неперервної підготовки фахівців; понѐттѐ, що стосуятьсѐ 
професійної підготовки фахівців; понѐттѐ, що визначаять акмеологічні 
засади неперервної професійної підготовки фахівців *5, с. 71]. 
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Теоретичний аналіз наукових праць засвідчую, що професійно-
педагогічна підготовка фахівців фізичного вихованнѐ та спорту на акме-
культурологічних засадах не стала предметом окремого цілісного 
наукового дослідженнѐ, зокрема, не визначено базові понѐттѐ, що 
становлѐть науковий тезаурус зазначеної проблеми дослідженнѐ. 

Метою статті ю аналіз наукового тезаурусу сутності базових понѐть 
дослідженнѐ проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців 
фізичного вихованнѐ та спорту на акме-культурологічних засадах. 

Методи дослідження: аналіз, систематизаціѐ, узагальненнѐ наукової 
літератури з питань сутності базових понѐть професійно-педагогічної 
підготовки фахівців фізичного вихованнѐ та спорту на акме-культурологічних 
засадах. Зважаячи на міждисциплінарний характер дослідженнѐ акме-
культурологічних засад професійно-педагогічної підготовки фахівців 
фізичного вихованнѐ та спорту, длѐ формуваннѐ базових понѐть, ми 
враховували такі принципи, запропоновані В. Огнев’яком зі 
співавторами *12, с. 268+: системності, цілісності, самопізнаннѐ, антропо-
логічний, онтологічний, креативності, тезаурусного моделяваннѐ понѐть. 

Виклад основного матеріалу. З метоя вивченнѐ професійно-
педагогічної підготовки фахівців фізичного вихованнѐ та спорту, ѐке 
здійсняютьсѐ у вищих закладах освіти України, ми розглѐдатимемо понѐттѐ 
«вища освіта» за Законом України «Про вищу освіту», де зазначено, що 
«Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 
навичок, способів мисленнѐ, професійних, світоглѐдних і громадѐнських 
ѐкостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 
вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань 
за певноя кваліфікаціюя на рівнѐх вищої освіти, що за складністя ю 
вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти» *7, с. 1]. 

Підготовка фахівців усіх профілів здійсняютьсѐ на науково-
теоретичному рівні, що встановляютьсѐ державоя згідно з досѐгненнѐми 
науки, техніки й культури длѐ кожної групи спеціальностей вишів країни. 
Теоретико-методологічним підґрунтѐм вирішеннѐ проблеми професійно-
педагогічної підготовки фахівців фізичного вихованнѐ та спорту може 
слугувати акме-культурологічний підхід, в основу ѐкого покладено 
дослідженнѐ взаюмопов’ѐзаних класів ѐвищ теорії акмеології й культури. 
Головна ідеѐ даного підходу – професійно-педагогічна підготовка фахівців 
фізичного вихованнѐ та спорту повинна здійсняватисѐ на основі реалізації 
завдань гуманізації загальнокультурної, професійно-педагогічної й 
особистісної спрѐмованості фізкультурно-спортивного освітнього процесу. 

Сутність акмеологічного підходу полѐгаю у вивченні індивідуальних, 
особистісних та суб’юктивно-діѐльнісних характеристик фахівцѐ фізичного 
вихованнѐ в юдності всіх взаюмопов’ѐзаних задлѐ досѐгненнѐ професійних і 
особистісних вершин (акме) та самореалізації *5, с. 43+. Культурологічний 
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підхід розглѐдаю характер взаюмозв’ѐзку освіти і культури, їх ізоморфну 
тотожність, утвореннѐ цілісної юдності духовних, соціальних і технологічних 
компонентів змісту навчаннѐ в системі, когнітивно-ціннісно-регулѐтивних 
координат длѐ того, щоб і значеннѐ (цивілізаційна парадигма), і цінності, і 
смисли (культурологічна парадигма) складали основне ѐдро 
модернізованого змісту професійної фізкультурної освіти *8, с. 27].  

Одне з клячових завдань професійно-педагогічної підготовки фахівцѐ 
фізичного вихованнѐ та спорту полѐгаю у створенні умов длѐ розвитку акме-
культурологічного потенціалу майбутнього фахівцѐ, що маю розкриватисѐ у 
процесі його подальшої професійної діѐльності. Парадигма акме і 
культурологічна парадигма ю вдалим поюднаннѐм, ѐке допомагаю, з одного 
боку, підійти до вирішеннѐ сучасних завдань вищої професійної фізкультурної 
освіти з позицій цілісності й системності, а з іншого, акменаповненнѐ 
розширяю поле реалізації завдань культурологічної освіти майбутнього 
фахівцѐ. Інтегруячи і поюднуячи акмеологічний і культурологічний підходи у 
професійно-педагогічній підготовці фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту, 
ми створяюмо умови, коли у процесі навчаннѐ відбуваютьсѐ розуміннѐ й 
розвиток системи формуваннѐ майбутнього професіонала та акме-
культурологічного потенціалу студента. Формально акме-культурологічний 
потенціал майбутнього фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту ѐвлѐю собоя 
індивідуальний «зріз» потенціального суб’юкта діѐльності, його можливостей 
та перспектив, компенсованих та некомпенсованих ѐкостей. Акме-
культурологічний потенціал майбутнього фахівцѐ фізичного вихованнѐ та 
спорту розуміютьсѐ нами ѐк багаторівневе інтеграційне новоутвореннѐ, ѐке 
характеризуютьсѐ наѐвністя системи його оріюнтації на ефективну 
професійно-педагогічну діѐльність, прагненнѐм і готовністя до транслѐції 
цінностей культури та досѐгненнѐ високих результатів у професії й визначаю 
його професійну придатність. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
зазначено, що культура (лат. Culture – «обробіток», «оброблѐти») – 
сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених лядством 
протѐгом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму 
длѐ його збереженнѐ та гармонізації *2, с. 321+. На ХVII Всесвітньому 
конгресі в Торонто (1983 р.), присвѐченому проблемі філософії і культури, 
було наведено кілька сотень визначень понѐттѐ «культура». За 
Д. Берестовськоя, це понѐттѐ об’юдную в собі науку і освіту, мистецтво, 
мораль, устрій життѐ та світоглѐд [1, с. 29]. 

Фізична та спортивна культура ю частиноя загальної культури народу. 
Зміст понѐттѐ «фізична культура» В. Папуша визначаю ѐк «сукупність  
досѐгнень суспільства у створенні й раціональному використанні 
спеціальних засобів, методів і умов цілеспрѐмованого фізичного та 
духовного вдосконаленнѐ лядини» *13, с. 5+. Ми визначаюмо понѐттѐ 
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«фізична культура особистості фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту» ѐк 
«складне інтегроване новоутвореннѐ у структурі особистості фахівцѐ, що 
розглѐдаютьсѐ ѐк складова його загальної культури і професійної 
компетентності, ю виѐвом його професійної культури, основоя соціально-
професійної зрілості» *8, с. 35+. В. Столѐров визначаю понѐттѐ «спортивна 
культура» ѐк «феномен загальнолядської культури – самодостатнѐ сфера 
лядської діѐльності, що маю власне призначеннѐ, виконуячи евристичні, 
етичні, еталонні, оздоровчо-рефлексивні, економічні й видові функції» *17, 
с. 12+. Л. Лубишюва під спортивноя культуроя особистості розумію 
«інтегративне особистісне новоутвореннѐ, що вклячаю систему засобів, 
способів і результатів фізкультурно-спортивної діѐльності, спрѐмованої на 
сприйнѐттѐ, відновленнѐ, створеннѐ й поширеннѐ фізкультурно-
спортивних цінностей і технологій» *9, с. 9+.  

Генеза трансформації й понѐттѐ «фізична культура» за публікаціюя 
різних авторів, упорѐдковано Л. Сергіюнко [15], трансформації понѐттѐ 
«спортивна культура» − Л. Лубишювоя [9]. Г. Драндронов із співавторами 
проаналізували зміст означених понѐть та їх взаюмозв’ѐзок [6]. Порівнѐннѐ 
змісту фізичної і спортивної культури особистості фахівцѐ фізичного 
вихованнѐ та спорту (табл. 1) показую, що фізична культура і спорт маять 
спільну предметну основу ѐк види рухової діѐльності, що спонукаятьсѐ і 
спрѐмовуятьсѐ одними й тими самими мотивами. Порѐд із цим спорт, ѐк 
вид діѐльності, відрізнѐютьсѐ від фізичної культури виникненнѐм і 
домінуваннѐм змагальних мотивів, мотивів досѐгненнѐ успіху й 
особистісної самореалізації. Ми погоджуюмосѐ із твердженнѐм І. Волкова, 
що у професійно-спортивній діѐльності «акме» − «це видатний офіційний 
результат, рекорд, перемога спортсмена» [3, с. 82]. 

Під впливом цих мотивів фізична культура переходить на новий, 
ѐкісно інший рівень розвитку, рівень спортивної діѐльності, ѐкий вклячаю в 
ѐкості нового елементу змагальну діѐльність. Спортивна діѐльність 
призводить до привласненнѐ нових у порівнѐнні з фізичноя активністя 
матеріальних і духовних цінностей, ѐкі в сукупності з цінностѐми фізичної 
культури утворяять спортивну культуру особистості.  

У цьому плані необхідно конкретизувати понѐттѐ «професійно-
педагогічна підготовка фахівців фізичного вихованнѐ та спорту». Деѐкі 
автори вважаять, що професійна підготовка фахівців у галузі фізичної 
культури і спорту досі розглѐдаютьсѐ в дещо розширеному контексті – ѐк 
підготовка «фахівців із фізичного вихованнѐ та спорту». Такий «розмитий, 
нечіткий фокус уваги», за словами А. Сватьюва, призводить до зменшеннѐ 
відповідальності за результатами професійної діѐльності, адже надто 
сміливо об’юдную різні по суті і типових характеристиках професії – вчителѐ 
фізичної культури, тренера-викладача, спортсмена тощо *14, с. 127+. Ми 
лише частково погоджуюмосѐ з вищевказаним зауваженнѐм, оскільки 
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вважаюмо, що мова йде про підготовку фахівців, ѐкі повинні забезпечити, у 
першу чергу, професійно-педагогічний супровід фізкультурно-спортивних 
оздоровчих програм, тому понѐттѐ «професійно-педагогічна підготовка 
фахівців фізичного вихованнѐ та спорту», у ѐкому чітко окреслено 
спрѐмованість реалізації професійно-педагогічної підготовки на об’юкт 
навчаннѐ – майбутній фахівець фізичного вихованнѐ та спорту, маю право 
на існуваннѐ в системі професійної фізкультурно-спортивної освіти в 
контексті юдиного ювропейського простору вищої освіти. 

Таблицѐ 1 
Зміст фізичної і спортивної культури особистості 

(Драндронов Г. Л., 2013, с. 18) 
Фізична культура Спортивна культура 

Мотиви діѐльності 

Потреба в руховій активності 
Збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ  
Фізичний розвиток 
Спілкуваннѐ 
Формуваннѐ особистості 

Потреба в руховій активності 
Збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ  
Фізичний розвиток 
Спілкуваннѐ 
Формуваннѐ особистості  
Змагальні мотиви 
Мотиви досѐгненнѐ успіху 

Зміст діѐльності 

Фізичні вправи Фізичні вправи  
Змагальні вправи 

Матеріальні цінності 

Здоров’ѐ  
Тілобудова 
Рухові здібності 

Здоров’ѐ  
Тілобудова 
Високий рівень розвитку рухових 
здібностей, значущих длѐ вибраного виду 
спорту 

Духовні цінності 

Знаннѐ в галузі фізичної культури 
Володіннѐ способами організації рухової 
активності 
Соціалізаціѐ  
Інтерес до фізичної культури 

Знаннѐ в галузі вибраного виду спорту 
Володіннѐ способами організації 
вибраним видом спорту 
Соціалізаціѐ  
Інтерес до вибраного виду спорту 
Спортивна етика 
Соціальний статус 

 

Вищезазначене підтверджуютьсѐ дослідженнѐми І. Мудріка, ѐкий 
провів аналіз конституційних та законодавчих актів ювропейських країн [10, 
с. 108]. Результати дослідженнѐ свідчать, що понѐттѐ «фізична культура» 
вживаютьсѐ тільки в конституціѐх Росії, Білорусії, України та Хорватії, а 
понѐттѐ «спортивна культура» − тільки в Росії. У конституціѐх та 
законодавчих актах інших ювропейських країн використовуютьсѐ термін 
«фізичне вихованнѐ і спорт». 
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Аналіз назв навчальних закладів, міністерств і департаментів 
західних країн, міжнародних організацій, періодичних видань, здійснений 
ученим, свідчить, що понѐттѐ «фізична культура», «спортивна культура» на 
Заході не вживаютьсѐ, а вживаютьсѐ понѐттѐ «physical education» («фізичне 
вихованнѐ») *10, с. 112]. 

У перекладі з англійської мови «education» − це і освіта, навчаннѐ, 
розвиток, окрім того, що вихованнѐ та культура *11, с. 194+, тому процес 
навчаннѐ рухам, вихованнѐ рухових здібностей, розвиток фізичних ѐкостей 
і, ѐк результат, оволодіннѐ специфічними систематизованими знаннѐми та 
способами длѐ самостійних занѐть і використаннѐ в житті. На нашу думку, 
понѐттѐ «physical education» об’юдную за визначеннѐм культуру, вихованнѐ 
й освіту, хоча вітчизнѐна галузь фізичної культури і спорту дані понѐттѐ 
розрізнѐю та трактую по-різному. 

Т. Круцевич фізичне вихованнѐ визначаю ѐк педагогічний процес, 
тому йому притаманні основні педагогічні ознаки: провідна роль педагога, 
організований і плановий його характер, реалізаціѐ методичних принципів 
та інших педагогічних положень. До того ж фізичне вихованнѐ ю засобом 
усестороннього розвитку особистості, що сприѐю розумовому, моральному, 
трудовому та естетичному вдосконалення *19, с. 10]. 

У фізичному вихованні виділѐять два основні напрѐми, у межах ѐких 
здійсняютьсѐ фізичне вихованнѐ лядей: фізична освіта, фізичне вихованнѐ 
лядей: фізична освіта, фізична підготовка *13, с. 8+. Понѐттѐ «фізична 
освіта» започатковано ще П. Лесгафтом (1912 р.) і сучасне розуміннѐ 
деѐкого понѐттѐ, на думку різних авторів, не однозначне. На думку 
Л. Сергіюнко, найбільш інформативним ю термін «фізкультурна освіта», 
ѐкий трактуютьсѐ ѐк «цілеспрѐмований вплив соціального середовища на 
лядину з метоя формуваннѐ в неї здатностей до фізкультурної 
діѐльності» [15, с. 102]. Ми повністя погоджуюмосѐ з думкоя Л. Сергіюнко 
щодо визначеннѐ цього терміну. 

Длѐ реалізації різних потреб лядини держава (суспільство) створяю 
певні системи: систему охорони здоров’ѐ, систему освіти тощо. Під 
«системоя» розуміять певний соціальний інститут, ѐкий призначаютьсѐ 
длѐ використаннѐ певних соціально значущих функцій. 

Система фізичного вихованнѐ – це історично обумовлений тип 
соціальної практики фізичного вихованнѐ, ѐкий вклячаю теологічні, науково-
методичні, програмово-нормативні та організаційні елементи (основи), що 
забезпечуять фізичне вихованнѐ громадѐн *13, с. 11+. Кожній суспільній 
формації притаманна своѐ система фізичного вихованнѐ, рівень розвитку ѐкої 
обумовлений рівнем матеріальної та духовної культури суспільства. 

У Постанові Кабінету Міністрів України (№ 266 від 29 квітнѐ 2015 р.) 
перелік галузей і спеціальностей, за ѐкими здійсняютьсѐ підготовка 
здобувачів вищої освіти, зокрема за спеціальностѐми 014 «Фізичне 
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вихованнѐ», 017 «Фізичне вихованнѐ і спорт», галузь знань 01 «Освіта». Закон 
України «Про вищу освіту» *7+ трактую понѐттѐ «професійна підготовка» ѐк 
здобуттѐ кваліфікації за відповідним напрѐмом підготовки або спеціальністя. 

С. Сисоюва, І. Соколова зазначаять, що «професійна підготовка 
майбутнього фахівцѐ – це неперервний і керований процес здобуттѐ 
особистістя суб’юктивного досвіду професійної діѐльності, що дозволѐю 
системно й цілісно сприймати діѐльність і діѐти на основі гуманістичних цін-
нісних оріюнтацій, закладених у сучасних освітніх концепціѐх неперервності, 
гуманізації освіти і професійної підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах длѐ формуваннѐ професійної компетентності особистості й успішної 
праці з урахуваннѐм сучасних вимог ринку праці» *16, с. 133+. 

Т. Дерека обґрунтувала понѐттѐ «неперервна професійна підготовка 
фахівців фізичного вихованнѐ на засадах акмеології», ѐке представлено ѐк 
«послідовний процес формуваннѐ акмеологічної компетентності фахівцѐ 
фізичного вихованнѐ, що забезпечую його професійне становленнѐ та 
розвиток, формуваннѐ здатності до навчаннѐ, саморозвитку, 
самовдосконаленнѐ впродовж життѐ задлѐ досѐгненнѐ особистісного й 
професійного акме» *5, с. 127+. Л. Демінська обґрунтувала понѐттѐ 
«професійно-педагогічна підготовка вчителѐ фізичного вихованнѐ на засадах 
аксіології», що розуміютьсѐ «ѐк ціннісний і цілеспрѐмований процес 
формуваннѐ у вчителів фізичного вихованнѐ аксіологічних знань, їх розуміннѐ 
та усвідомленнѐ, умінь щодо застосуваннѐ в педагогічному процесі; 
формуваннѐ ціннісних оріюнтацій, педагогічних та професійних цінностей та їх 
привласненнѐ з метоя гармонійного розвитку особистості учнів, збереженнѐ, 
формуваннѐ, розвитку та відновленнѐ їх здоров’ѐ» *4, с. 129]. 

Отже, на основі теоретичного аналізу наукових джерел проаналізовані 
понѐттѐ, ѐкі розкриваять сутність акме-культурологічних засад професійно-
педагогічної підготовки фахівців фізичного вихованнѐ та спорту. 

Професійно-педагогічна підготовка фахівців фізичного вихованнѐ та 
спорту на акме-культурологічних засадах у дослідженні розглѐдаютьсѐ ѐк  
«процес, ѐкий відображаю науково і методично обґрунтовані на основі 
аналізу взаюмопов’ѐзаних класів ѐвищ теорії акмеології і культури заходи 
вищих закладів освіти, спрѐмованих на формуваннѐ протѐгом терміну 
навчаннѐ рівнѐ професійно-педагогічної культури особистості, достатнього 
длѐ організації фізичного вихованнѐ різних верств населеннѐ й успішної праці 
в усіх ланках спортивного руху з урахуваннѐм сучасних вимог ринку праці». 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
аналізуячи науковий тезаурус сутності базових понѐть дослідженнѐ 
проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного 
вихованнѐ та спорту на акме-культурологічних засадах, ми встановили 
наѐвність взаюмозв’ѐзоку класів ѐвищ теорії акмеології і культури й 
обґрунтували і ввели в науковий обіг новий термін «акме-культурологічний 
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потенціал майбутнього фахівцѐ». Уточнено коло споріднених понѐть, що 
концентруятьсѐ навколо категорій «освіта», «культура», виѐвлено їх 
основні дефініції, сформульовано положеннѐ щодо сутності, ѐкі слугуять 
методологічним підґрунтѐм дослідженнѐ. Визначеннѐ нового 
дефінітивного полѐ досліджуваних понѐть, їх екстраполѐціѐ у площину 
вищої професійної фізкультурної освіти, детерміную прогнозуваннѐ й 
конструяваннѐ нового змісту професійно-педагогічної підготовки фахівців 
фізичного вихованнѐ та спорту. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрѐмі вбачаюмо в 
розробці концепції та моделі професійно-педагогічної підготовки фахівців 
фізичного вихованнѐ та спорту на акме-культурологічних засадах. 
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РЕЗЯМЕ 

Иваний Игорь. Акме-культурологические основы профессионально-педагогической 
подготовки специалистов физического воспитаниѐ и спорта: базовые понѐтиѐ. 

В статье осуществлен анализ научного тезауруса сущности базовых 
понѐтий проблемы профессионально-педагогической подготовки специалистов 
физического воспитаниѐ и спорта на акме-культурологической основе. На основе 
анализа взаимосвѐзи классов ѐвлений теории акмеологии и культуры обоснован и 
введен в научное обращение новый термин «акме-культурологический потенциал 
будущего специалиста физического воспитаниѐ и спорта». Рассмотрены такие 
базовые понѐтиѐ, касаящиесѐ профессиональной подготовки, как «культура», 
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«физическаѐ и спортивнаѐ культура», «физическое воспитание», «спорт», 
«профессиональное физкультурное образование» и понѐтиѐ, которые раскрываят 
сущность и специфику «профессионально-педагогической подготовки» 
(«профессиональнаѐ пригодность», «модель специалиста»), обеспечиваящие 
достижениѐ её акме-культурологической направленности. 

Ключевые слова: акмеологиѐ, культура, акме-культурологический потенциал 
будущего специалиста, физическаѐ и спортивнаѐ культура, физическое воспитание, 
спортивное движение. 

 
SUMMARY 

Ivanii Ihor. Acme-culturological bases of professional-pedagogical training of physical 
education and sports specialists: basic concepts. 

The article is devoted to the analysis of scientific thesaurus of essence of the basic 
concepts of the problem of professional-pedagogical training of the physical education and 
sports specialists on the acme-culturological bases. Taking into account interdisciplinary 
character of the research of acme-culturological bases of professional-pedagogical training 
of the physical education and sports specialists, the principles of system, unity, self-
knowledge, creativity, thesaurus modeling of concepts for the formation of basic concepts 
have been revealed.  

Based on the analysis of interconnection of phenomena classes of acmeology theory 
and culture a new term “acme-culturological potential of the future physical education and 
sports specialist” was proved and put into scientific circulation. Basic concepts were 
considered, which were concerned professional training of specialists, such as “culture”, 
“physical culture”, “sports culture”, “physical training”, “sport”, “professional physical culture 
education”. The essence and specificity of professional pedagogical training were revealed, 
which provide achievement of its acme-culturological direction. In particular, it is the unity of 
all interconnections of educational process for achieving professional and personal acmes 
and self-realization of the future specialist, entire unity of spiritual, social and technological 
components of education content in the system of cognitive-value-regulative coordinates 
aimed at modernization of higher professional physical culture education content.  

Defining of a new definitive field of concepts under the research, their extrapolation 
on the higher professional physical culture education gave us the possibility to consider 
professional-pedagogical training of physical education and sports specialists on the acme-
culturological bases as the “process, which reflects scientifically and methodologically 
grounded on the basis of analysis of interconnected phenomena classes of acmeology theory 
and culture, measures of higher educational establishments directed at formation during the 
term of education of personal professional-pedagogical culture level, sufficient for the 
organization of physical training of different sections of population and success of work in all 
spheres of sport movement taking into account modern demands of job market”. 

Key words: acmeology, culture, acme-culturological potential of the future specialist, 
physical and sports culture, physical training, sport. 
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САМООСВІТА аК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЯ 

 

У статті розглѐдаютьсѐ проблема самоосвіти ѐк фактору розвитку педагогічної 
компетентності викладачів фармацевтичного профіля. Здійснено аналіз базових 
понѐть дослідженнѐ, виділена роль самоосвіти у процесі розвитку педагогічної 
компетентності викладача фармацевтичного профіля, розглѐнуті її основні завданнѐ, 
форми, принципи, методи діагностуваннѐ та стимуляваннѐ. Автор виділѐю 
індивідуальні та групові форми самоосвітньої діѐльності, наголошую на ефективності 
поюднаннѐ особистої ініціативи педагога й контроля його самоосвітньої діѐльності з 
боку адміністрації навчального закладу, доводить, що самоосвіта виступаю клячовим 
фактором розвитку педагогічної компетентності викладача. 

Ключові слова: самоосвіта, компетентність, педагогічна компетентність, 
розвиток педагогічної компетентності, сутність, структура та зміст самоосвіти. 

 

Постановка проблеми. Загальноцивілізаційні та освітні трансформації 
докорінно зміняять структуру освітнього процесу, проблематизуять статус 
студента та викладача. Перехід від традиційної системи освіти «суб’юкт – 
об’юкт», що ґрунтуваласѐ на принципові патерналізму, до системи «суб’юкт – 
суб’юкт», де учасники процесу розглѐдаятьсѐ ѐк рівноправні учасники 
процесу, ставить нові вимоги до педагога, зокрема, в аспекті самоосвіти. Нині 
процес навчаннѐ, у ѐкому студенти виступаять пасивним об’юктом засвоюннѐ 
знань від монополіста істини – викладача, більше не ю ефективним. Сьогодні 
затвердивсѐ принцип діалогічності процесу навчаннѐ, вихованнѐ та розвитку, 
де викладач і студент обопільно збагачуять один одного, де односторонність 
процесу передачі знань поступаютьсѐ місцем навчаннѐ, де права на остаточну 
істину немаю ні в кого. Це не означаю приниженнѐ статусу педагога, мова йде 
про визнаннѐ суб’юктом того, у кого ю бажаннѐ, мотиваціѐ вчитисѐ. Таким чи-
ном, взагалі стираютьсѐ іюрархічна структура «викладач – студент». Без перма-
нентної, структурованої самоосвіти така трансформаціѐ не ю можливоя. 

Самоосвіта длѐ розвитку педагогічної компетентності у викладачів 
фармацевтичного профіля ю необхідноя й актуалізуютьсѐ багатьма 
чинниками, пов’ѐзаними з відсутністя в цих викладачів педагогічної освіти; 
зміноя цільових академічних пріоритетів студентського контингенту; 
адекватними вимогами суспільства до ѐкості фахівцѐ-фармацевта ѐк значущої 
особи, що відповідаю за збереженнѐ здоров’ѐ лядини; оновленнѐм та 
вдосконаленнѐм змісту стандартів вищої освіти; удосконаленнѐм навчально-
методичного забезпеченнѐ навчальних дисциплін тощо. 
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Самоосвіта ю серцевиноя неперервної освіти викладача 
фармацевтичного профіля, його професійним та особистісним ростом. 
Особистісно-професійний ріст викладача ю процесом розкриттѐ його 
творчого потенціалу, ѐкий впливаю на ѐкість та ефективність педагогічної 
діѐльності. За змістом самоосвіта ю багатогранноя, оскільки вона 
обумовлена увагоя особистості до сучасних проблем і подій у світі та в 
державі, пов’ѐзана з необхідністя вдосконаленнѐ методів і засобів 
пізнавальної діѐльності *4+. 

Аналіз актуальних досліджень. Фундаментальна значущість 
проблеми самоосвіти ю одніюя з тем ѐк у класичній педагогічній спадщині 
(Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинський, К. Ушинський), так і в 
сучасних зарубіжних (І. Герде) та вітчизнѐних студіѐх (В. Бурѐк, В. Козаков). 

Проблема підвищеннѐ ефективності самоосвіти ю предметом 
дослідженнѐ таких учених, ѐк Ю. Бабанський, М. Махмутов, П. Підкасістий. 
Окремі аспекти самоосвіти, зокрема її зв’ѐзок із післѐдипломноя освітоя 
вивчаять Л. Кайдалова, Н. Косенко, Ю. Кричевський, В. Кубинський. 
Сутність, структуру та зміст самоосвіти розкрито у працѐх О. Кочетова, 
П. Пшебильського, Є. Тонконогої. Психологічні засади самоосвіти 
досліджені О. Аретом, В. Бурѐком, П. Сухобськоя, А.  Усовоя, Н. Шварп. 

До вивченнѐ теорії та практики самоосвіти в розвиткові педагогічної 
компетентності викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного 
профіля долучаятьсѐ С. Бухальська, О. Гура, С. Демченко, Т. Лебединець, 
І. Міщенко та ін. 

Аналіз актуальних досліджень дав змогу встановити, що питаннѐ 
розвитку педагогічної компетентності через самоосвітня діѐльність 
викладачів фармацевтичного профіля неодноразово порушувалосѐ у 
працѐх багатьох науковців, проте не знайшла широкого вивченнѐ й 
розглѐдаютьсѐ фрагментарно, потребую подальшого вивченнѐ й визначеннѐ 
юдиних підходів до її теоретичного обґрунтуваннѐ. 

Мета статті. Визначити основні підходи до самоосвіти педагога, на 
основі аналізу понѐть «компетентність», «педагогічна компетентність» 
виділити роль самоосвіти у процесі розвитку педагогічної компетентності 
викладача фармацевтичного профіля, розглѐнути її основні форми, 
принципи, методи діагностики та стимуляваннѐ. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 
використовуваласѐ низка теоретичних методів, а саме дедукціѐ, індукціѐ, 
аналіз, синтез, аналогіѐ. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ будь-ѐкої наукової проб-
леми починаютьсѐ з визначеннѐ основних понѐть. Без володіннѐ базовими 
концептами неможливе ані розуміннѐ, ані адекватна постановка проблеми.  

Так, під компетентністя розуміюмо ѐкість особистості, її певне 
надбаннѐ, що ґрунтуютьсѐ на знаннѐх, досвіді, моральних засадах і 
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проѐвлѐютьсѐ у критичний момент за рахунок уміннѐ знаходити зв’ѐзок між 
ситуаціюя та знаннѐми, у прийнѐтті адекватних рішень нагальної проблеми. 

Під професійноя компетентністя А. Хуторський розумію сукупність 
клячових (ю необхідними длѐ будь-ѐкої професійної діѐльності), базових 
(репрезентуять специфіку педагогічної діѐльності) і спеціальних 
компетентностей (відображаять специфіку конкретної предметної й 
надпредметної сфери професійної діѐльності) *11+.  

Л. Мітіна, Г. Мітін, О. Анісімова інтерпретуять педагогічну 
компетентність ѐк «гармонійне поюднаннѐ знаннѐ предмету, методики й 
дидактики викладаннѐ, умінь і навичок (культури) педагогічного 
спілкуваннѐ, а також прийомів і засобів саморозвитку, самовдосконаленнѐ, 
самореалізації» *9+. У цьому контексті науковці виділѐять такі підструктури 
педагогічної (психолого-педагогічної) компетентності: 

 діѐльнісну (знаннѐ, уміннѐ, навички та індивідуальні способи 
самостійного й відповідального здійсненнѐ педагогічної діѐльності); 

 комунікативну (знаннѐ, уміннѐ, навички й способи реалізації 
педагогічного спілкуваннѐ); 

 особистісну (потреба в саморозвиткові, а також знаннѐ, уміннѐ, 
навички, принципи розвитку особистості). 

Отже, під професійно-педагогічноя компетентністя ми розумітимемо 
особистісні можливості, ѐкі уможливляять самостійну та ефективну 
реалізація цілей та завдань педагогічного процесу. Такий підхід ґрунтуютьсѐ 
на нормативних документах, зокрема, наказові МОН України № 665 від 
01.06.2013 р. Указаний документ даю таку дефініція: «професійна 
компетентність – ѐкість дії працівника, що забезпечую ефективність вирішеннѐ 
професійно-педагогічних проблем і типових професійних завдань, ѐкі 
виникаять у реальних ситуаціѐх педагогічної чи науково-педагогічної 
діѐльності, і залежить від кваліфікації, загальноприйнѐтих цінностей моралі та 
етики, володіннѐ освітніми технологіѐми, технологіѐми педагогічної 
діагностики (опитуваннѐ, індивідуальні та групові інтерв’я) та психолого-
педагогічної корекції, життювого досвіду, постійного вдосконаленнѐ та 
впровадженнѐ у практику ідей сучасної педагогіки, методів навчаннѐ й 
викладаннѐ навчальних дисциплін і предметів, використаннѐ наукової 
літератури та інших джерел інформації длѐ створеннѐ сучасних форм 
навчаннѐ, упровадженнѐ оціночно-ціннісної рефлексії». 

Очевидно, що педагогічна компетентність у даному 
концептуальному полі означатиме юдність теоретичної та практичної 
готовності до здійсненнѐ педагогічної діѐльності.  

Теоретики менеджменту відзначаять, що ефективним ю той процес, 
результати ѐкого можна вимірѐти й контролявати. Не ю винѐтком і процес 
педагогічної компетентності. Сформованість останньої може бути 
представлена ѐк сукупність низки критеріїв: 
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 аксіологічного (усвідомленнѐ значущості професії, потреби у 
формуваннѐ власне педагогічної компетентності); 

 когнітивного (знаннѐ власного предмету, соціально-економічні, 
політичні, філософські знаннѐ, комунікативні знаннѐ, знаннѐ ІТ-технологій); 

 особистісного (формуваннѐ та вдосконаленнѐ організаторських, 
поведінкових, емпатійних ѐкостей особистості); 

 рефлексивного (юдність «само»: вихованнѐ, оцінки, аналізу, 
розвитку, визначеннѐ). 

Специфіка педагогічної професії полѐгаю в тому, що професійний 
розвиток неможливий без особистісного. Педагог – не енциклопедіѐ готових 
знань, а відкрита книга постійних пошуків, де інформованість невіддільна від 
особистої трансформації. Цѐ особливість тісно пов’ѐзана з іншоя – вимогоя 
постійного самовдосконаленнѐ. Педагогічна професіѐ не ю такоя, ѐку можна 
раз і назавжди здобути, це вимога постійного, щоденного саморозвитку. 
Саме через здійсненнѐ останньої особливості викладач не просто стаю 
прикладом длѐ наслідуваннѐ (традиційна парадигма освіти ѐк мімезису), а 
партнером, ѐкий не стільки вкладаю готові знаннѐ, скільки стимуляю до 
пошуку нового, іншого, проблематизую усталені уѐвленнѐ, виводить із «зони 
комфорту». Така партнерська модель можлива лише у випадку, ѐкщо 
викладач постійно, свідомо, цілеспрѐмовано та організовано займаютьсѐ 
самоосвітоя. Адже, зрештоя, найважливіші знаннѐ неможливо здобути 
шлѐхом передачі, їх кожен повинен здобути сам.  

З оглѐду на вищесказане, можна виділити основні завданнѐ 
самоосвітньої діѐльності педагога: 

 удосконаленнѐ теоретичних знань, професійної компетентності вчителѐ; 

 оволодіннѐ новими формами, прийомами навчаннѐ й вихованнѐ; 

 вивченнѐ та впровадженнѐ у практику перспективного педагогічного 
досвіду, новітніх досѐгнень педагогіки та психології, нових 
педагогічних технологій; 

 розвиток особистісних здібностей, професійних компетентностей [2]. 
Організаціѐ самоосвітньої діѐльності складаютьсѐ з низки структурних 

компонентів: 

 взаюмозв’ѐзок наукових і методичних знань; 

 сходженнѐ від простіших до складніших форм самоосвіти; 

 комплексний підхід до організації вивченнѐ обраної теми (обраних тем); 

 індивідуальний характер самоосвіти; 

 прозорість, гласність і наочність результатів самоосвіти в 
педагогічному колективі; 

 утіленнѐ результатів самоосвіти в певній конкретній формі (доповідь 
на науково-методичній, педагогічній раді, участь у семінарах, 
конференціѐх, написаннѐ статей, оформленнѐ картотеки педагогічного 
досвіду тощо). 
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Префікс «само» не повинен означати абсолятної довільності у процесі 
самоосвіти. Адже в такому випадку вона перетворитьсѐ на неконтрольований 
процес «ковзаннѐ по поверхні». Тому дослідники рекомендуять створявати 
плани самоосвіти, опираячись на такі принципи:  

 принцип цілісності (системність самоосвітньої діѐльності); 

 принцип діѐльності (практична спрѐмованість роботи); 

 принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівня 
професійної компетентності); 

 принцип самореалізації (упровадженнѐ в життѐ своїх внутрішніх 
можливостей та здібностей); 

 принцип самоорганізації (здатність особистості раціонально 
організувати своя діѐльність) *7+. 

Вважаютьсѐ, що план самоосвіти педагога повинен містити список 
літератури (наукові монографії, окремі розділи, статті), форми самоосвіти, 
терміни завершеннѐ роботи, форми втіленнѐ (реферуваннѐ монографій, 
доповідь на науково-методичній раді, регіональному, обласному 
методичному об’юднанні, участь у семінарах, науково-практичних 
конференціѐх, круглих столах, статтѐ у фаховому виданні тощо).  

У науковій літературі виділѐять такі етапи самоосвітньої діѐльності 
викладача.  

1. Інформаційно-аналітичний. Збір і аналіз інформації з питаннѐ 
підвищеннѐ компетентності вчителів, рівнѐ його професійної підготовки. 

2. Прийнѐттѐ управлінського рішеннѐ про підвищеннѐ 
компетентності вчителів шлѐхом залученнѐ їх до участі в роботі всіх ланок 
системи підвищеннѐ кваліфікації педагогів. На цьому етапі важлива роль 
належить самоаналізові діѐльності педагога, аналіз роботи адміністраціюя 
навчального закладу.  

3. Постановка цілей і прогнозуваннѐ результатів щодо підвищеннѐ 
компетентності вчителів. На цьому етапі з’ѐсовуютьсѐ коло проблем, ѐкими 
цікавлѐтьсѐ педагоги.  

4. Плануваннѐ діѐльності адміністрації; декомпонуваннѐ загальної 
мети на конкретні завданнѐ особистого й конкретного керівництва 
педагогічним колективом і окремими педагогами в різних сферах 
управлінської діѐльності. 

5. Організаціѐ діѐльності викладачів із метоя їх професійного 
вдосконаленнѐ у процесі практичної діѐльності, керівництво роботоя 
методичних кабінетів, методичної ради, методичних об’юднань, 
організаціѐ семінарів, тренінгів за різними видами підвищеннѐ 
компетентності вчителів, розробка змісту діѐльності творчих лабораторій із 
нових освітніх проблем та методик.  
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6. Регуляваннѐ й коригуваннѐ проведеної роботи. За результатами 
аналізу визначаятьсѐ нові завданнѐ щодо подальшого підвищеннѐ 
компетентності педагога, перспектив його професійного і кар’юрного росту. 

7. Аналіз результатів керівництва процессом самоосвіти [3]. 
На нашу думку, організаціѐ самоосвіти, її ѐкість та ефективність 

залежать від юдності суб’юктивних та об’юктивних факторів. До суб’юктивних 
ми відносимо рефлексивну оцінку викладачем своюї професії, рівнѐ 
мотивації, тип темпераменту, почуттѐ обов’ѐзку. До об’юктивних – 
соціальний статус та престиж професії педагога, стиль керівництва 
навчальним закладом. 

Л. Литвиняк виділѐю принципи організації педагогічного 
стимуляваннѐ професійного зростаннѐ вчителів: 

 принцип рефлексії – критичний самоаналіз особистістя власних 
професійних ѐкостей та результатів педагогічної діѐльності; 

 принцип урахуваннѐ потреб педагога – потреби особистості 
формуять її мотиваційну сферу, від ѐкої залежить спрѐмованість 
професійної діѐльності та активність її здійсненнѐ; 

 принцип усуненнѐ психологічних бар’юрів особистості – основоя 
педагогічного стимуляваннѐ професійного зростаннѐ вчителів ю опора на 
сильні сторони особистості й подоланнѐ її психологічних бар’юрів; 

 принцип опори на риси акцентуації педагога – знаннѐ рис 
акцентуації особистості дозволѐю здійснявати процес стимуляваннѐ на 
основі її домінувальних позитивних властивостей; 

 принцип професійної комфортності – сукупність умов, створених у 
навчальному закладі, ѐкі б максимально сприѐли реалізації особистісного 
потенціалу викладача: рівень навчально-матеріальної бази, морально-
психологічний клімат у колективі, достатність свободи; 

 принцип індивідуального підходу до особистості викладача сприѐю 
особистісній зацікавленості педагога, від чого зростаю ефективність 
професійного самовдосконаленнѐ; 

 принцип мобільності педагога – від активності вчителѐ у процесі 
його самовдосконаленнѐ залежить швидкість просуваннѐ та ефективність 
досѐгненнѐ бажаного професійного рівнѐ *5, с. 16+. 

Щодо форм самоосвітньої діѐльності, то їх можна умовно поділити 
на дві групи: індивідуальні та групові. Індивідуальні можуть мати більш 
високий рівень автономії, до них віднесемо опрацяваннѐ літератури, 
науково-дослідницьку роботу з проблемоя, самоаналіз. Ефективним її 
оформленнѐм ю картка самоосвіти викладача, що зберігаютьсѐ в 
методичному кабінеті навчального закладу, або створеннѐ творчого 
портфоліо на безкоштовних платформах в Інтернеті. На них викладач 
розміщую найкращі свої здобутки (методичні розробки відкритих занѐть, 
дипломи, сертифікати, тексти доповідей). Великої популѐрності сьогодні 
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набуваю онлайн-освіта на безкоштовних освітніх платформах – ѐк 
вітчизнѐних (Prometheus), так і зарубіжних (Coursera). 

До колективних форм самоосвіти можна віднести участь у групових 
формах роботи (робота над монографіюя, методичноя розробкоя 
інтегрованого занѐттѐ, участь у семінарах, круглих столах, створеннѐ 
науково-пошукових груп, проектів тощо). Зауважимо, що такий поділ ю 
досить умовним, адже індивідуальна робота може поюднуватись із 
груповоя, бути її частиноя, а групова – бути складовоя або фінальним 
результатом діѐльності індивідуальної.  

Будь-ѐка форма самоосвіти ю ефективноя, ѐкщо вона маю результат. 
Результатом самоосвітньої діѐльності викладача ю підвищеннѐ рівнѐ 
професійної та педагогічної майстерності, написаннѐ та виданнѐ 
навчально-методичної літератури, розробка нових форм і методик 
проведеннѐ занѐть, підготовка доповідей та виступів, організаціѐ науково-
практичних конференцій, написаннѐ наукових статей, розробка авторських 
методик викладаннѐ навчальної дисципліни тощо. 

Висновки. Таким чином, самоосвіта виступаю клячовим фактором 
розвитку педагогічної компетентності викладача. Показано, що цей процес 
ю неперервним та атрибутивним самій педагогічній професії. 
Фундаментальним длѐ процесу самоосвіти виступаю поюднаннѐ особистої 
ініціативи педагога та контроля його самоосвітньої діѐльності з боку 
адміністрації навчального закладу. Процес самоосвіти втрачаю своя 
ефективність та викликаю сумніви у своїй доцільності, ѐкщо педагог не 
оформляю результати цього процесу та не виносить їх на публічне 
обговореннѐ. Це засвідчую, з одного боку, той факт, що самоосвіта 
можлива лише у співбутті з іншими, з іншого – безперспективність 
існуваннѐ «в мушлі» власної теми, проблеми, проекту. 
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РЕЗЯМЕ 

Козаченко Галина. Самообразование как фактор развитиѐ педагогической 
компетентности преподавателѐ фармацевтического профилѐ. 

В статье рассматриваетсѐ проблема самообоазованиѐ как фактора 
развитиѐ педагогической компетентности преподавателей фармацевтического 
профилѐ. Произведен анализ базовых понѐтий исследованиѐ, определена роль 
самообразованиѐ в процессе развитиѐ педагогической компетентности 
преподавателѐ фармацевтического профилѐ, рассмотрены ее основные задачи, 
формы, принципы, методы диагностированиѐ и стимулированиѐ. Автор выделѐет 
основные индивидуальные и групповые формы самообразовательной деѐтельности, 
акцентирует внимание на эффективности сочетаниѐ личной инициативы 
преподавателѐ и контролѐ его  самообразовательной деѐтельности со стороны 
администрации учебного заведениѐ. 

Ключевые слова: cамообразование, компетентность, педагогическаѐ 
компетентность, развитие педагогической компетентности, сущность, 
структура и содержание самообразованиѐ. 

 
SUMMARY 

Kozachenko Galina. Self-education as a pedagogical competence development factor 
of the teachers of pharmaceutical profile. 

The article deals with the problem of self-education as a pedagogical competence 
development factor of the pharmaceutical profile teachers. There have been made the 
analysis of the basic concepts of research and emphasized the role of self-education in the 
process of development of pedagogical competence of the pharmaceutical profile teachers. 
There also have been distinguished the main tasks, forms, principles, methods of diagnosis 
and stimulation of self-education in the process of development of pedagogical competence 
of the pharmaceutical profile teachers. The author distinguishes the individual and group 
forms of self-education, emphasizes the effectiveness of combining the personal initiative of 
the teacher and control of his/her self-education activities by the administration of the 
educational institution. It has been proved that self-education is a key factor in the 
development of pedagogical competence of a teacher and is actualized by many factors such 
as: the lack of pharmaceutical education in teachers; the change of the target academic 
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priorities of the student contingent; adequate requirements of society for the quality of a 
pharmacist as a significant person responsible for the preservation of human health; 
updating and improving the content of higher education standards; improvement of learning 
and teaching support material of educational disciplines, etc. The author emphasizes that 
any form of self-education is effective if it has the result. The result of self-education of the 
teacher is to increase the level of professional and pedagogical skills, to write and publish 
educational and methodological literature, to develop new forms and methods of conducting 
classes, to prepare reports and speeches, to organize scientific-practical conferences, to write 
research articles, to develop the proprietary technology of teaching discipline, etc.  

Key words: self-education, competence, pedagogical competence, development of 
pedagogical competence, essence, structure and content of self-education. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 

ВИКОРИСТАННа ЕВРИСТИЧНОГО ДІАЛОГУ 
 
У статті здійснено аналіз методологічної сутності понѐттѐ «педагогічні 

умови». Теоретично обґрунтовано роль упровадженнѐ технологій евристичної 
освіти ѐк основи професійно-творчої підготовки вчителѐ. Зроблено акцент на 
формуванні вмінь застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в теоретичній 
підготовці і практичній діѐльності майбутніх учителів початкових класів. Окреслено 
важливість комплексу діагностики длѐ встановленнѐ ѐкості освоюннѐ майбутнім 
учителем умінь евристичного навчального діалогу на уроках у початковій школі. 

Ключові слова: педагогічні умови, евристичний навчальний діалог, технології 
евристичної освіти, професійно-творча підготовка, комплекс діагностики, 
майбутній учитель початкових класів. 

 
Постановка проблеми. Нова українська школа потребую фахівцѐ, 

здатного генерувати різні ідеї щодо організації навчально-виховного 
процесу в початкових класах, формувати в молодших школѐрів уміннѐ 
самостійно здобувати знаннѐ, забезпечувати умови длѐ творчої 
самореалізації особистого та учнівського потенціалу в різних видах 
пізнавальної діѐльності. Це стаю можливим при навчанні майбутніх 
педагогів застосування в навчально-виховній діѐльності евристичного 
діалогу. Формуваннѐ вмінь застосовувати евристичний навчальний діалог у 
майбутніх учителів початкових класів вимагаю визначеннѐ й обґрунтуваннѐ 
чинників, що впливаять на ефективність цього процесу. Серед них 
провідне місце посідаять педагогічні умови.  
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Аналіз актуальних досліджень. У своїх працѐх приділѐли увагу 
дослідження питань проблеми педагогічних умов О. Савченко, 
Ю. Бабанський, В. Беспалько, А. Вороніна, О. Гурська, О. Кондратяк, 
О. Кривонос, Т. Кулагіна, М. Лазарюв, А. Литвин, Є. Ложакова, О. Малихіна, 
Г. Навольська, С. Петренко, І. Підласий, О. Пометун,  І. Сафронова, 
С. Остапенко, А. Хуторськой та інші.  

Так, наприклад, В. Андрююв, Ю. Бабанський, В. Журавльов, М. Звюрюв,  
І. Лернер, В. Лѐудіс, М. Поташник, Г. Щукіна трактуять педагогічні умови ѐк 
обставини або чинники, що визначаять ефективність функціонуваннѐ 
педагогічної системи. Науковці І. Ісаюв, А. Міщенко,  В. Сластьонін, 
Є. Шиѐнов педагогічні умови розглѐдаять ѐк стійкі обставини, що 
визначаять стан і розвиток функціонуячих педагогічних систем. А. Литвин 
трактую понѐттѐ «педагогічні умови» ѐк сукупність спеціально 
спроектованих процедур, що впливаять на навчально-виховний процес 
длѐ підвищеннѐ його ефективності.  

Отже, проведений аналіз філософської, психологічної та педагогічної 
літератури свідчить, що сутність і зміст понѐттѐ «педагогічні умови» 
науковці розглѐдаять з різних позицій, залежно від мети дослідженнѐ.  

Мета статті полѐгаю у визначенні й теоретичному обґрунтуванні 
педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
використаннѐ евристичного навчального діалогу.  

Методи досліджень. Длѐ реалізації мети дослідженнѐ було 
застосовано такі методи: теоретичні: аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
систематизаціѐ й узагальненнѐ наукових джерел із філософії, психології, 
педагогіки длѐ визначеннѐ специфіки та змісту понѐттѐ «педагогічні умови»; 
описовий метод – длѐ теоретичного обґрунтуваннѐ визначених нами 
педагогічних умов формуваннѐ вмінь застосовувати евристичний навчальний 
діалог у фаховій підготовці майбутнього вчителѐ початкових класів. 

Виклад основного матеріалу. У новому тлумачному словнику умова 
трактуютьсѐ ѐк необхідна обставина, що сприѐю чомусь або уможливляю 
здійсненнѐ, створеннѐ, утвореннѐ чого-небудь *5, с. 632+. Філософський 
енциклопедичний словник тлумачить умову ѐк філософську категорія, що 
відтворяю багатогранні універсальні взаюмозв’ѐзки речі з факторами, що 
спричинѐять її виникненнѐ й існуваннѐ. Сприѐтливі умови забезпечуять 
перехід властивостей речей із можливості в дійсність [12, с. 286+.  

Аналіз наукової літератури та інших інформаційних джерел дозволили 
нам з’ѐсувати, що дослідженнѐ ѐвищ «педагогічні умови» у межах фахової 
підготовки спеціалістів розглѐдалосѐ в роботах багатьох науковців.   

А. Семенова у Словнику-довіднику з професійної педагогіки визначаю 
«педагогічні умови» ѐк «обставини, від ѐких залежить і відбуваютьсѐ цілісний 
продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 
опосередковуютьсѐ активністя особистості, групоя лядей *11, с. 243+. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

89 

А. Алексяк, А. Аярзанайн та П. Підкасистий трактуять  педагогічні 
умови ѐк чинники, що впливаять на процес досѐгненнѐ мети, поділѐячи їх 
на: а) внутрішні: індивідуальні властивості особи (стан здоров’ѐ, властивості 
характеру, досвід, уміннѐ, навички, мотиваціѐ тощо); б) зовнішні: позитивні 
відносини викладача й студента (вчителѐ та учнѐ); об’юктивність оцінки 
навчального процесу; місце навчаннѐ, приміщеннѐ, клімат тощо. 

Педагогічні умови – це категоріѐ, що визначаютьсѐ ѐк система певних 
форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, ѐкі об’юктивно 
склалисѐ чи суб’юктивно створені, необхідні длѐ досѐгненнѐ конкретної 
педагогічної мети *7+. 

В. Манько розглѐдаю «педагогічні умови» ѐк взаюмопов’ѐзану 
сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонуваннѐ, 
що забезпечуять високу результативність навчального процесу й 
відповідаять психолого-педагогічним критеріѐм оптимальності *4, c. 153]. 

К. Костяченко зазначаю, що «педагогічні умови» – це сукупність 
об’юктивних можливостей, обставин і заходів педагогічного процесу, ѐка 
виступаю результатом цілеспрѐмованого відбору, конструяваннѐ й 
використаннѐ  елементів змісту, методів, а також організаційних форм 
навчально-виховного процесу длѐ досѐгненнѐ поставлених цілей *2, c. 16]. 

На нашу думку, досить ґрунтовне визначеннѐ цього понѐттѐ даю 
К. Касѐрум. Під педагогічними умовами він пропоную розуміти взаюмо-
пов’ѐзану сукупність обставин, засобів і заходів у педагогічному процесі, ѐка 
сприѐю ефективному засвоюння знань. Учений класифікував їх у п’ѐть підгруп: 
психологічні, дидактичні, методичні, комунікативні, організаційні та об’юднав 
у дві групи: суб’юктивні внутрішньо-особистісні (передбачаять створеннѐ 
атмосфери стимуляваннѐ, позитивної мотивації; об’юктивні зовнішні 
(дидактичні, методичні, комунікативні, організаційні). Саме зовнішні умови ю 
суто педагогічними, оскільки вони створяятьсѐ педагогом ѐк організатором 
зовнішнього навчального середовища фахової підготовки, що впливаю на 
формуваннѐ професійних умінь майбутнього фахівцѐ. Урахуваннѐ юдності 
зовнішніх педагогічних умов і внутрішніх факторів у створенні належного 
навчального середовища на всіх етапах навчаннѐ, розвитку та вихованнѐ 
лядини ю обов’ѐзковим, оскільки вони ю чинниками розвитку особистості в 
будь-ѐкому навчально-виховному процесі *1, c. 99–105].  

На думку А. Хуторського, сучасна педагогічна наука трактую умови ѐк 
сукупність факторів, компонентів навчального процесу, що забезпечуять 
успішне навчаннѐ *13, c. 141]. 

Низка науковців (Н. Іпполітова, Н. Стрюхова, М. Звюрюва) вважаять, 
що педагогічні умови – це компонент педагогічної системи, у ѐкості ѐкої 
виступаю зміст, організаційні форми й засоби навчаннѐ та характер 
взаюмостосунків між учителем і учнѐми. 
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І. Підласий, розглѐдаячи фактори навчаннѐ, на нашу думку, маю на 
увазі саме педагогічні умови, поділѐячи їх на педагогічні та продуктогенні 
фактори. Длѐ визначеннѐ педагогічного фактора (умови), автор говорить, що 
його базис (основу) слід шукати у призначенні навчаннѐ, «у тому, заради чого 
воно здійсняютьсѐ, – результативності, успішності навчаннѐ», тобто у 
продуктивності дидактичного процесу, що виражений у продуктах навчаннѐ 
й характеризуютьсѐ зміноя (збільшеннѐм) навченості. До продуктів навчаннѐ 
І. Підласий відносить розумові (ментальні) ѐкості, уміннѐ вчитисѐ, професійну 
спрѐмованість тощо. Педагогічними факторами дослідник називаю: а) будь-
ѐку причину, що впливаю на перебіг і результативність навчального процесу: 
б) вагому причину, утворену, ѐк мінімум, з двох дидактичних змінних 
(конкретних причин); в) причину, виділену у ході аналізу дидактичного 
процесу; г) фактори навчаннѐ утворяятьсѐ з сукупності загальних, приватних 
і генеральних причин; д) це специфічна причина навчального процесу. 
Науковець обґрунтовано доводить, що продуктогенний фактор – це: 
а) окрема елементарна причина, що впливаю на продуктивність навчального 
процесу; б) будь-ѐка причина, що впливаю на перебіг навчального процесу; 
в) фактор дидактичного процесу; г) специфічний фактор навчаннѐ; 
д) об’юднаннѐ декількох елементарних причин *9, c. 333–337]. 

Отже, проведений нами аналіз наукових праць свідчить, що 
дослідники по-різному трактуять понѐттѐ «педагогічні умови», 
розглѐдаячи їх ѐк: певне педагогічне середовище; деѐкі обставини, 
безпосередньо необхідні длѐ перебігу педагогічного процесу; фактори, 
шлѐхи, напрѐми педагогічного процесу, що сприѐять формування 
предметних компетентностей у процесі навчаннѐ; форми, методи, 
прийоми діѐльності, що сприѐять успішності освітнього процесу. Однак, у 
цілісному освітньому процесі науковці націляять педагогічні умови на 
розвиток когнітивних, вольових, емоційних ѐкостей особистості, підтримку 
сприѐтливого психологічного мікроклімату та на заохоченнѐ творчої 
активності учасників навчально-виховного процесу. 

Таким чином, дослідниками виѐвлено, що: а) умови маять бути 
пов’ѐзані з ѐкістя засвоюннѐ навчального матеріалу, створявати більш 
сприѐтливі фактори длѐ успішного виконаннѐ завдань; б) умови, ѐк правило, 
маять штучний характер, створяятьсѐ спеціально й не вклячаять природні 
фактори; в) виступаять ѐк взаюмообумовлені та взаюмопов’ѐзані чинники 
навчаннѐ, що сприѐять формування предметних компетентностей у процесі 
навчаннѐ; г) ѐк обставини процесу навчаннѐ, що ю результатом 
цілеспрѐмованого вибору, конструяваннѐ та застосуваннѐ елементів змісту, 
методів, форм навчаннѐ, завдѐки ѐким забезпечуютьсѐ успішний процес 
становленнѐ певних компетентностей. Тому в нас ю певні підстави визначити 
педагогічні умови ѐк спеціально створені педагогом взаюмообумовлені та 
взаюмопов’ѐзані продуктогенні багатокомпонентні чинники 
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цілеспрѐмованого відбору, конструяваннѐ й використаннѐ певної системи 
мотивів, методів, прийомів, форм, засобів навчаннѐ, що забезпечуять 
успішне, ефективне засвоюннѐ й оптимальне володіннѐ певними 
механізмами діѐльності студентів длѐ створеннѐ власних освітніх 
продуктів, формуваннѐ нових професійних компетентностей. 

Педагогічні умови формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного 
навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів 
початкових класів ми розуміюмо ѐк комплекс певних положень і вимог, 
методів та способів реалізації педагогічної теорії, упровадженнѐ ѐких у 
практику вищої школи забезпечую підвищеннѐ ѐкості навчального процесу і 
сприѐю  підготовці студентів до майбутньої професійної діѐльності. 

На підставі нашого визначеннѐ, аналізу, порівнѐннѐ й узагальненнѐ 
теоретичного матеріалу, ми дійшли висновку, що діювими педагогічними 
умовами формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного навчального 
діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів ю: 
а) упровадженнѐ технологій евристичної освіти ѐк основи професійно-
творчої підготовки вчителѐ; б) навчаннѐ вмінь самостійного 
конструяваннѐ застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в 
теоретичній підготовці і практичній діѐльності майбутніх учителів 
початкових класів; в) системний і докладний комплекс діагностики длѐ 
встановленнѐ ѐкості освоюннѐ майбутнім учителем умінь евристичного 
навчального діалогу на уроках у початковій школі. 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя М. Лазарюва про те, що мета підготовки 
сучасного вчителѐ ѐк фахівцѐ-професіонала повинна співвідноситисѐ із 
загальноя метоя освіти, відображати її сутнісний сенс і зміст (розвиток і твор-
ча самореалізаціѐ особистості), а також виділѐтисѐ певними специфічними 
особливостѐми, притаманними саме педагогічній професії. Тому основну 
мету освіти майбутнього педагога визначено ѐк його готовність до 
професійно-творчої самореалізації в різних видах і ситуаціѐх практичної 
діѐльності *3, c. 256]. Ми переконані, що саме ідеї та технології евристичної 
освіти ѐкнайліпше здатні реалізувати вищеозначену мету. Тому впро-
вадженнѐ технологій евристичної освіти ѐк основи професійно-творчої 
підготовки вчителѐ ю фундаментальноя умовоя нашого дослідженнѐ.  

Проведений аналіз наукових праць зарубіжних і вітчизнѐних учених 
(П. Фрейре, М. Барбаліс, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Андреюв, Б. Коротѐюв, 
І. Калошина, М. Лазарюв, В. Лозова, В. Сухомлинський, А. Трѐпіцина, 
А. Сологуб, А. Хуторський та ін.) засвідчую, що технології евристичної освіти 
створявалисѐ на засадах евристичного (сократівського) діалогу, ѐкий даю 
можливості виѐвити територія незнаного, сприѐю вклячення в пошук 
нових знань значно більшої кількості учасників навчально-виховного 
процесу, учить критично оцінявати будь-ѐкі здобуті знаннѐ.  
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Евристична освіта зоріюнтована на конструяваннѐ студентом  
власних цілей та змісту освіти, процесу його організації, діагностики, 
осмисленнѐ і створеннѐ освітніх продуктів. У нашому дослідженні 
евристична освіта розглѐдаютьсѐ  ѐк методологіѐ і технологіѐ, що вклячаю в 
себе: евристичне навчаннѐ, евристичне вихованнѐ, розвиток і творчу 
самореалізація, ѐкі спираятьсѐ на евристичні здібності й уміннѐ студентів і 
учнів, педагогічну інноватику ѐк аспект  евристичного типу навчаннѐ. 

Окрім цього, евристичне навчаннѐ доступне лядській природі. Воно 
посильне длѐ осіб різного віку. Відповідаю меті й змісту дисциплін, що 
вивчаятьсѐ. Знаннѐ, уміннѐ та навички у процесі такого навчаннѐ 
опановуятьсѐ мотивовано, активно, осмислено і ґрунтовно. 
В евристичному навчанні вдосконаляятьсѐ діалогічні вміннѐ студентів, що 
необхідні ѐк длѐ успішної навчальної, так і подальшої професійної 
діѐльності майбутнього педагога. 

«Евристична освіта передбачаю в основному пошуково-дослідну, 
конструктивну, креативну діѐльність свідомих і незалежних освітніх 
суб’юктів… Є одним із важливих напрѐмів модернізації та оптимізації 
освіти, це оптимальна система технологій пізнавально-творчого і 
креативного навчаннѐ, а тому вона маю посісти належне місце в сучасній 
гуманістичній педагогіці та навчальній практиці» ѐк шкіл, так і вищих 
навчальних закладів» *3, c. 256]. 

Отже, вищеозначена умова ю надзвичайно значущоя, оскільки 
націляю суб’юктів навчально-виховного процесу на евристичне навчаннѐ з 
творчоя діалоговоя діѐльністя. 

Сутність суб’юкт-суб’юктного евристичного навчаннѐ полѐгаю в 
діалогічності навчально-виховного процесу, налаштованості його учасників 
на діалог, що проѐвлѐютьсѐ у відмові від претензій на володіннѐ будь-ким 
абсолятноя істиноя, передбачаю діалогічну взаюмодія на рівні позицій, а 
не догм, установленнѐ доброзичливого морально-психологічного 
мікроклімату між викладачем і студентом, вчителем і учнем, ѐким 
притаманні відкритість, доброзичливість, взаюмна довіра та повага *6+. 

Професійна освіта стаю результативноя, коли майбутній фахівець і 
викладач маять пізнавально-творчі досѐгненнѐ, доброзичливо й майстерно 
взаюмодіять. Це стаю реаліюя, ѐкщо педагог оволодію культуроя сучасного 
цивілізованого й гуманістичного діалогу, зумію зламати традиційний 
стереотип щодо запитуваннѐ, коли  питаннѐ йдуть виклячно від викладача, а 
студенти (учні) повинні тільки відповідати, не маячи прав і вмінь самим 
ставити запитаннѐ, – невід’юмної складової евристичного навчального 
діалогу. Діалогу, що ю основоя  професійної діѐльності педагога, незамінним 
способом продуктивної пізнавально-творчої взаюмодії викладача і студентів, 
вчителѐ й учнів. Тому важливоя умовоя, що впливаю на сформованість у 
майбутніх учителів професійних умінь здійснявати евристичний навчальний 
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діалог длѐ вдосконаленнѐ процесу освіти молодших школѐрів ми визначаюмо 
безпосередньо навчаннѐ вмінь самостійного застосуваннѐ евристичного 
навчального діалогу в теоретичній підготовці і практичній діѐльності 
майбутніх учителів початкових класів. 

Дослідник і майстер евристичного діалогу професор М. Лазарюв у 
своїх наукових доробках акцентую увагу на тому, що евристичний діалог, 
забезпечуячи відкритий діалогізм у роботі вчителів і учнів, викладачів та 
студентів, виступаю і умовоя, і засобом, і формоя творчої діѐльності. 
Найкращим чином коригую й стимуляю самостійну праця саме 
діалогізований спосіб творчості, що ю найінтенсивнішим і 
найпродуктивнішим. Однак творчий діалог вимагаю надбань самостійної, 
індивідуальної творчості. Науковець, на підставі проведених досліджень, 
виводить важливу закономірність: чим продуктивніший діалог, тим 
активніше його учасники берутьсѐ за самостійне вивченнѐ й дослідженнѐ 
обговоряваних ѐвищ, і навпаки, чим «повніше індивід вивчив обрану 
проблему, тим активніше він поводить себе в умовах діалогу». Діалог даю 
можливість поділитисѐ самостійно здобутим відкриттѐм, висловити 
раптово народжену здогадку на основі порівнѐннѐ інших думок, отримати 
нові знаннѐ, опанувати вміннѐми ставити власні конструктивні запитаннѐ, 
«вести цивілізований, гуманістичний діалог із різними лядьми і в різних 
обставинах, що вже сьогодні ю одним із головних критеріїв культури й 
освіченості особистості». Процес підготовки до колективного обговореннѐ, 
колективного пошуку рішень, відповідальність за виконаннѐ поставленого 
завданнѐ чи відведеної ролі в майбутньому діалозі, «надихаять його до 
активної самостійної праці, обумовляять вагомі її результати» *3, c. 176].  

Таким чином, діалог веде до істини, розвиваю критичне і креативне 
мисленнѐ, привчаю в сьогоднішніх складних умовах не на самоті, а в гурті 
відшукувати складні істини й настанови ѐк жити і спілкуватисѐ. Саме діалог 
забезпечую формуваннѐ культури пошуку, культури спілкуваннѐ, бо без 
культури діалогу немаю взагалі культури сучасної лядини. Діалог формую 
надважливі вміннѐ слухати, запитувати і знаходити консенсус у розмаїтті 
різних думок. 

Длѐ ефективного опануваннѐ вміннѐми застосовувати евристичний 
діалог у студентів повинні бути сформовані цілі, мотиви й потреби длѐ 
створеннѐ суб’юкт-суб’юктного освітнього середовища ѐк у теоретичній 
підготовці, так і в процесі застосуваннѐ евристичного навчального діалогу з 
молодшими школѐрами під час педагогічної практики та в майбутній 
професійній діѐльності. Відомо, що будь-ѐка діѐльність неможлива без 
мотиваційного підґрунтѐ, позитивної спрѐмованості на предмет діѐльності 
(Ю. Бабанський, Г. Залесський, Є. Ільїн, Л. Кичатінов, О. Леонтьюв, 
А. Маркова, Т. Матіс, О. Орлов,  В. Оконь, Ф. Рахматулліна, А. Реан та інші).  
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Ю. Бондарчук, П. Каптюрюв, В. Онищук під мотивами розуміять такі 
внутрішні імпульси, що спонукаять лядину до активної діѐльності. 
Дослідники обґрунтували внутрішня й зовнішня мотивації навчальної 
діѐльності та умови їх формуваннѐ.  

Мотиваційна сфера особистості ю рушійноя силоя будь-ѐкої 
діѐльності, у тому числі й навчально-пізнавальної діѐльності майбутнього 
педагога у процесі його професійної підготовки.  

Длѐ нашого дослідженнѐ важливими ю висновки науковців 
(Д. Кікнадзе, Н. Кузьміна, О. Леонтьюв  та інші) щодо формуваннѐ мотивації 
діѐльності: мотив викликаютьсѐ тільки тіюя потребоя або тими потребами, 
що в конкретній ситуації набуваять найбільш об’юктивної й суб’юктивної 
цінності; у процесі мотивації лядина не тільки усвідомляю свої потреби, 
способи та засоби діѐльності їх задоволеннѐ, а й обираю предмет потреби з 
урахуваннѐм індивідуального характеру самих потреб. Мотив ѐк 
усвідомлене збудженнѐ длѐ певної дії, власне, і формуютьсѐ в міру того, ѐк 
лядина враховую, оціняю, зважую обставини, за ѐких вона перебуваю й 
усвідомляю мету, що перед нея постаю. 

Забезпеченнѐ позитивної мотивації майбутніх учителів до 
евристичного навчаннѐ передбачаю: сформованість професійно-
педагогічної спрѐмованості на застосуваннѐ евристичного навчального 
діалогу у процесі діалогової взаюмодії; усвідомленнѐ майбутніми 
вчителѐми початкових класів значущості евристичного діалогу длѐ 
формуваннѐ професійних умінь. 

Характерна особливість професійної мотивації полѐгаю в її 
динамічності, що зумовляютьсѐ динамікоя потреб, ѐкі складаять основу 
інтересу і знаходѐтьсѐ в постійному розвиткові. 

Мотивом-збудником длѐ студентів до активного опануваннѐ 
вміннѐми застосовувати евристичний навчальний діалог ю, по-перше, 
розуміннѐ й усвідомленнѐ такої важливої суперечності, ѐк невідповідність 
між реальними знаннѐми, уміннѐми студентів на даному етапі професійної 
підготовки та бажаннѐм досѐгти більш високого рівнѐ професійної 
компетентності, щоб відповідати тим вимогам, ѐкі ставить сучасна освіта 
перед фахівцѐми. По-друге, невпинне бажаннѐ наблизитисѐ до досконалої 
виконавської техніки, ѐка притаманна майстрам усного діалогічного слова, 
щоб активно впливати на почуттѐ й думки слухачів. По-третю, прагненнѐ до 
саморозвитку, самореалізації власного творчого потенціалу. Свобода в 
запитальній діѐльності ю джерелом позитивних емоцій студента, викликаю 
його психологічне розкріпаченнѐ. Важливо відзначити також вплив емоції 
успіху студента при правильно заданому запитанні викладачу. Все це 
складаю вплив на внутрішні мотиви організації запитальної діѐльності 
студента. Особливістя мотиваційного аспекту  евристичного діалогу ю 
пріоритет внутрішнього спонуканнѐ над зовнішнім стимулом.  
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Отже, мотиваціѐ впливаю на весь процес професійного становленнѐ: 
відбиваютьсѐ в розумінні, оціняванні, прийнѐтті, або вирішенні завдань; у 
визначенні проміжних і кінцевих цілей роботи; у формуванні спрѐмованості 
педагогічного мисленнѐ, комплексному використанні набутого досвіду тощо.  

Організовуячи навчальну діѐльність майбутніх учителів початкових 
класів з формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного навчального діалогу, 
педагог повинен творчо використовувати систему специфічних завдань і 
знань щодо веденнѐ навчального діалогу й вибору евристичних (діалогічних) 
методів навчаннѐ, ѐк длѐ формуваннѐ діалогічних умінь у студентів, так і длѐ 
їх застосуваннѐ в різних навчальних і професійних видах діѐльності.  

У нашому дослідженні навчаннѐ вмінь самостійного застосуваннѐ 
евристичного навчального діалогу в теоретичній підготовці і практичній 
діѐльності майбутніх учителів початкових класів передбачаю послідовну 
змістово-методичну підготовку з опануваннѐ методами мотивації до 
діалогу; визначеннѐ місцѐ евристичного діалогу, його мети, змісту, 
організаційних форм у межах певної теми та конкретного уроку; 
конструяваннѐ навчальної ситуації із застосуваннѐм евристичних методів 
діѐльності, що даю можливість і студентам, і школѐрам бути активними 
учасниками діалогу та в спільному пошуку відкривати нові знаннѐ і 
способи дії, ѐкі ю длѐ них власним освітнім продуктом; моделяваннѐ 
евристичного діалогу (дружньої дискусії) з урахуваннѐм варіантів перебігу 
обговореннѐ в умовах інтерактивного навчаннѐ (у парах, малих навчальних 
групах); опануваннѐ методикоя навчаннѐ молодших школѐрів запитальної 
діѐльності та організації діалогової взаюмодії в малих навчальних групах; 
поступове оволодіннѐ студентами низкоя діалогічних умінь: загально-
організаційних, описових, поѐснявальних, творчо-прогностичних, 
емоційно-вольових, оцінних, діагностичних.  

Отже, навчаннѐ майбутніх учителів початкових класів умінь 
самостійного застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в 
теоретичній підготовці і практичній діѐльності відіграю надважливу роль 
длѐ формуваннѐ їх творчих фахових умінь та стимуляю й заохочую до 
евристичної діалогової взаюмодії. 

Ефективність організації та застосуваннѐ технологій евристичної 
освіти потребую всебічного, точного й об’юктивного виміру, оцінки та 
корекції вмінь застосуваннѐ евристичного навчального діалогу у 
професійній підготовці майбутнього вчителѐ початкових класів, у тому 
числі й умінь ставити евристичні запитаннѐ та відповідати на них у процесі 
діалогової взаюмодії. Тому навчаннѐ студентів системного й докладного 
володіннѐ комплексом діагностики длѐ встановленнѐ ѐкості освоюннѐ 
евристичного навчального діалогу на уроках у початковій школі – вагома 
педагогічна умова ефективності нашого дослідженнѐ.  
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І. Підласий відносить уміннѐ діагностувати до найголовніших 
професійних умінь педагога. Науковець акцентую, що діагностика – це 
«система технологій, засобів, процедур, методик і методів висвітленнѐ 
обставин, умов та факторів функціонуваннѐ педагогічних об’юктів, перебігу 
педагогічних процесів, встановленнѐ їх ефективності та наслідків у зв’ѐзку 
із заходами, що передбачаятьсѐ, або здійсняятьсѐ» *8, c. 5–10+. Дослідник 
виокремляю головні напрѐми, де постійне використаннѐ педагогічної 
діагностики даю відчутний приріст ефективності: урок та пов’ѐзані з ним 
проекти навчальних занѐть; домашнѐ самостійна робота учнѐ; самоосвіта; 
навчальні плани, програми, модулі; ефективність навчального й виховного 
процесів; утрудненнѐ (бар’юри) пізнавальної праці; можливості учнів (у 
співвідношенні: мета – завданнѐ); методи, форми та засоби навчаннѐ; 
проекти диференціяваннѐ навчаннѐ і спеціалізації навчального процесу; 
научуваність учнів; селекціѐ, диференціяваннѐ учнів; розклад занѐть; 
вихованість учнів та класних гуртів; спроможність класу; кваліметріѐ 
(визначеннѐ рівнѐ професіоналізму) педагогів; спроможність навчальних 
закладів; формуваннѐ педагогічних гуртів; верифікаціѐ педагогічних 
інновацій, зокрема вивченнѐ передового педагогічного досвіду *8, c. 16].  

Постійний аналіз і самоаналіз, осмисленнѐ, експертна оцінка власних 
дій і станів, тобто рефлексіѐ діѐльності, ю надважливим фактором у форму-
ванні будь-ѐких професійних умінь і ѐкостей студентів, до ѐких ми відносимо і 
вміннѐ вести евристичний діалог у процесі навчаннѐ молодших школѐрів. 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя І. Проценко про те, що педагогічна 
рефлексіѐ ѐк аналіз педагогічної діѐльності допомагаю майбутньому 
педагогу подивитисѐ на своя праця з позиції іншої лядини, розвинути 
відповідне ставленнѐ до неї, виробити судженнѐ про неї. Педагогічна 
рефлексіѐ визначаю ставленнѐ особистості до самого себе ѐк до суб’юкта 
професійної діѐльності, допомагаю самопрогнозування, тобто даю 
можливість передбачити себе в різних педагогічних ситуаціѐх. Здатність 
порівнявати, зіставлѐти власне баченнѐ себе з оцінками інших учасників 
взаюмодії допомагаю майбутньому фахівця усвідомити те, ѐким він ю в 
дійсності, ѐк сприймаютьсѐ й оціняютьсѐ іншими лядьми. Длѐ здійсненнѐ 
рефлексивної діѐльності студенти маять оволодіти такими вміннѐми, ѐк 
спостереженнѐ, самопізнаннѐ, самоаналіз, самооцінка *10]. 

Розроблений нами діагностичний комплекс передбачаю виѐвленнѐ 
змін у рівнѐх сформованості у студентів умінь застосуваннѐ евристичного 
навчального діалогу на уроках у початковій школі й забезпеченнѐ при 
необхідності внесеннѐ відповідних коректив в організація евристичного 
навчаннѐ. Реалізаціѐ цього комплексу передбачаю вирішеннѐ таких 
завдань: розвиток рефлексивних і діалогічних умінь; корекціѐ змісту, форм 
і методів формуваннѐ у студентів діалогічних умінь та вмінь навчального 
діалогу у процесі евристично-діалогової взаюмодії на основі оцінки й 
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самооцінки результативності участі в діалозі; діагностика та 
самодіагностика рівнів сформованості в майбутніх учителів умінь 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу на уроках у початкових 
класах; пошук ефективних шлѐхів індивідуальної корекції студентами вмінь 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу. 

Згідно з сучасними методологічними вимогами до пізнавально-творчої 
(евристичної) діѐльності ми суттюво модернізували діагностичний 
інструментарій длѐ визначеннѐ й оцінки ѐкості зазначених умінь у майбутніх 
учителів початкових класів. При цьому керувалисѐ ѐк загальними вимогами 
до діагностичного інструментарія (В. Симонов, В. Сластьонін, К. Інгенкамп), 
так і новими вимогами до виміряваннѐ діалогічної й запитальної 
компетентності студентів і  школѐрів у межах евристичного навчаннѐ 
(А. Король, І. Підласий, А. Хуторськой, М. Лазарюв, І. Проценко), зокрема до 
його основи – критеріїв і показників досѐгнутих умінь ставити пізнавальні 
запитаннѐ і на їх основі самостійно створявати освітні продукти.  

На основі узагальненнѐ дидактичних досліджень К. Інгенкампа 
С. Кульневича, Г. Цехмістрової можна дійти висновку, що діагностичні 
критерії маять бути: однозначними – розумітисѐ й поѐсняватисѐ в межах 
конкретного дослідженнѐ однозначно; адекватними – відповідати тому 
ѐвищу (процесу), длѐ характеристики ѐкого вони призначені; 
обґрунтованими – давати можливість відокремлявати високий рівень від 
достатнього, середнього й початкового; прогностичними – мати здатність 
визначати напрѐм, зміст і ѐкість евристичної діѐльності студентів і школѐрів 
згідно з виѐвленим рівнем досѐгнень; надійними – розбіжності під час 
повторної оцінки не повинні бути істотними. 

Длѐ того, щоб об’юктивно вимірявати й оцінявати вміннѐ 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу на уроках у початкових 
класах, що ѐвлѐять собоя внутрішні продукти самореалізації, ми дійшли 
висновку, що правомірним буде проводити діагностичні операції щодо 
зовнішніх продуктів навчальної діѐльності ѐк більш доступних длѐ 
діагностики й самодіагностики.  

Отже, розроблений нами діагностичний компонент ю комплексом 
послідовних педагогічних дій і чітких критеріїв, націлених на виѐвленнѐ, 
аналіз та виміряваннѐ ѐкості опануваннѐ вміннѐм застосуваннѐ 
евристичного навчального діалогу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, упровадженнѐ технологій евристичної освіти ѐк основи професійно-
творчої підготовки вчителѐ, навчаннѐ вмінь самостійного конструяваннѐ 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в теоретичній підготовці і 
практичній діѐльності майбутніх учителів початкових класів та системний і 
докладний комплекс діагностики длѐ встановленнѐ ѐкості освоюннѐ 
майбутнім учителем умінь евристичного навчального діалогу на уроках у 
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початковій школі забезпечать оволодіннѐ майбутніми вчителѐми початкових 
класів вміннѐми евристичного навчального діалогу на оптимальному рівні.  

Перспективи наших подальших розвідок вбачаюмо у висвітленні 
результатів експериментального випробовуваннѐ впливу вищеозначених 
педагогічних умов на формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного навчаль-
ного діалогу у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів.  
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РЕЗЯМЕ 

Крившенко Лина. Педагогические условиѐ подготовки будущих учителей к 
использования эвристического диалога. 

В статье осуществлен анализ методологической сущности понѐтиѐ 
«педагогические условиѐ». Определены и теоретически обоснованы педагогические 
условиѐ подготовки будущих учителей начальных классов к использования 
эвристического учебного диалога. Отмечена роль внедрениѐ технологий 
эвристического образованиѐ как основы педагогически-творческой подготовки 
учителѐ. Сделан акцент на формировании умений самостоѐтельного конструированиѐ 
применениѐ эвристического учебного диалога в теоретической подготовке и 
практической деѐтельности будущих учителей начальных классов. Подчеркнута 
важность комплекса диагностики длѐ установлениѐ качества освоениѐ будущим 
учителем умений эвристического учебного диалога на уроках в начальной школе. 

Ключевые слова: педагогические условиѐ, эвристический учебный диалог, 
технологии эвристического образованиѐ, профессионально-творческаѐ подготовка, 
комплекс диагностики, будущий учитель начальных классов. 

 
SUMMARY 

Krivshenko Lina. Pedagogical conditions for training of the future primary school 
teachers to use the heuristic dialogue. 

The article analyzes methodological essence of the concept of “pedagogical 
conditions”. The researchers have found out that: a) conditions should be related to the 
quality of learning material, create more favorable factors for successful completion of tasks; 
b) conditions, as a rule, are of an artificial nature, they are created specially and do not 
include natural factors; c) act as interdependent and interconnected learning factors that 
contribute to the formation of substantive competences in the learning process; d) as the 
circumstances of the learning process, which is the result of a deliberate choice, the design 
and application of elements of content, methods, forms of learning, through which is 
provided a successful process of establishing certain competencies. This gives grounds for 
determining the pedagogical conditions as specially created by the teacher interdependent 
and interrelated product-oriented multicomponent factors of purposeful selection, design 
and use of a certain system of motives, methods, techniques, forms, means of training, which 
ensure successful, effective assimilation and optimal possession of certain mechanisms of 
activity of students to create their own educational products, formation of new professional 
competencies. Pedagogical conditions for the formation of skills for the use of heuristic 
learning dialogue in training of the future teachers of the primary school are understood as a 
set of certain provisions and requirements, methods and means for the implementation of 
the pedagogical theory, the introduction of which in the practice of higher education 
institution provides improvement in the quality of the educational process and facilitates 
preparation of students for the future professional activities. 

On the basis of research, the effective pedagogical conditions for the formation of the 
skills of application of heuristic educational dialogue in the professional training of the future 
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teachers of primary school are theoretically substantiated and determined: a) introduction of 
technologies of heuristic education as the basis of professional-creative teacher training; 
b) training of the skills of independent designing of the use of heuristic educational dialogue 
in theoretical preparation and practical activity of the future teachers of primary school; c) a 
system and detailed diagnostic complex to determine the quality of mastering the future 
teacher’s skills in heuristic learning dialogue at elementary school lessons. 

Key words: pedagogical conditions, heuristic educational dialogue, technology of 
heuristic education, professional training, complex of diagnostics, future teacher of primary 
school. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННа ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ  
У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа 

 
У статті обґрунтовуятьсѐ педагогічні умови формуваннѐ 

здоров’ѐзбережувальної компетентності фахівців у процесі фізичного вихованнѐ. 
Реалізаціѐ окресленої мети передбачала використаннѐ теоретичних та емпіричних 
методів. Педагогічними умовами ю забезпеченнѐ позитивної мотивації до набуттѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності, доповненнѐ змісту навчальної дисципліни 
«Фізичне вихованнѐ» питаннѐми здоров’ѐзбережувальної тематики, використаннѐ 
інтерактивних форм і методів навчаннѐ, що забезпечуять формуваннѐ у студентів 
ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ й досвіду його збереженнѐ.  

Ключові слова: здоров’ѐзбережувальна компетентність, студент, вищий 
аграрний навчальний заклад, фізичне вихованнѐ, педагогічні умови.  

  
Постановка проблеми. Професійна діѐльність фахівців аграрного 

сектору передбачаю виконаннѐ комплексу різноманітних стандартних і 
творчих фізичних дій, що потребуять високого рівнѐ стану здоров’ѐ. Саме 
тому постійно підвищуятьсѐ вимоги до ѐкості фахової підготовки аграріїв, їх 
умінь, навичок і практичного досвіду. Проте в молодих лядей, ѐкі приходѐть 
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на навчаннѐ в аграрні навчальні заклади, часто не сформована мотиваціѐ до 
здорового способу життѐ. Серед причин безвідповідального ставленнѐ до 
свого здоров’ѐ окреме місце посідаять недотриманнѐ здорового способу 
життѐ, відсутність цілеспрѐмованого здоров’ѐзбережувального вихованнѐ, 
відсутність оріюнтації на здорове життѐ, несформованість мотивації до 
здорового способу життѐ. Також у змісті професійно-прикладної фізичної 
підготовки недостатньо представлені знаннѐ з проблем збереженнѐ здоров’ѐ 
і здорового способу життѐ фахівців аграрного сектору, відсутні методики й 
технології формуваннѐ цих знань у процесі фізичної підготовки. Одним із 
шлѐхів вирішеннѐ ціюї проблеми ю формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної 
компетентності майбутніх фахівців аграрного сектору. При цьому ефектив-
ність формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх агра-
ріїв, ѐк будь-ѐкого педагогічного процесу, залежить від умов його перебігу. 

Аналіз актуальних досліджень. Розроблення педагогічних умов 
організації та здійсненнѐ навчально-виховного процесу присвѐчені 
дослідженнѐ Ю. К. Бабанського, В. П. Безпалька, С. У. Гончаренка, 
І. Я. Лернера та ін. На думку Ю. Бабанського, педагогічні умови 
відображаять стан, у ѐкому компоненти навчального процесу 
представлені в найоптимальнішому взаюмовідношенні, що надаю 
можливість викладачеві ефективно викладати, керувати навчальним 
процесом, а учнѐм – успішно навчатисѐ *2, c. 147+. І. Лернер трактую 
педагогічні умови ѐк фактори, що забезпечуять успішне навчаннѐ *9, c. 98].  

У контексті нашого дослідженнѐ таким педагогічним процесом ю 
фізичне вихованнѐ. Л. Пилипе зазначаю, що фізичне вихованнѐ спрѐмоване 
на формуваннѐ і вдосконаленнѐ властивостей та ѐкостей особистості, що 
маять суттюве значеннѐ длѐ професійної діѐльності *17, c. 10+. Я. Зорій 
трактую професійно-прикладну фізичну підготовку ѐк складний процес 
цілеспрѐмованого педагогічного впливу на фізичні, психічні, 
психофізіологічні та морфофункціональні показники розвитку організму, у 
результаті ѐкого професійні знаннѐ та навички майбутніх фахівців 
перетворяятьсѐ в параметри їх готовності до виконаннѐ професійних 
обов’ѐзків *6, c. 23–24+. На думку Р. Раювського, під професійно-
прикладноя фізичноя підготовкоя необхідно розуміти підсистему 
фізичного вихованнѐ, що найкращим чином забезпечую формуваннѐ й 
удосконаленнѐ властивостей та ѐкостей особистості, ѐкі маять суттюве 
значеннѐ длѐ конкретної професійної діѐльності *18, c. 256].  

На думку Е. Малѐра, основними завданнѐми фізичного вихованнѐ в 
системі професійної освіти ю такі *10, c. 121]:  

– всебічний фізичний розвиток і досѐгненнѐ високого рівнѐ фізичної 
підготовки;  

– формуваннѐ спеціальних і психофізичних ѐкостей, ѐкі визначаять 
ефективність майбутньої професійної діѐльності;  
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– формуваннѐ й удосконаленнѐ рухових навичок, необхідних длѐ 
успішної професійної діѐльності; 

– підготовка до роботи у складних умовах праці, характерних длѐ 
майбутньої діѐльності за фахом;  

– вихованнѐ вольових ѐкостей;  
– прискореннѐ оволодіннѐ професіюя й підготовка до 

високопродуктивної професійної діѐльності;  
– створеннѐ умов длѐ активного відпочинку та профілактики фізичної 

перевтоми засобами фізичної культури і спорту.   
Професії аграрного профіля вимагаять, щоб фізичне вихованнѐ пос-

тійно супроводжувало професійну діѐльність. У своюму дослідженні ми роз-
глѐдаюмо фізичне вихованнѐ в його спрѐмованості на розвиток рухових ѐкос-
тей, що забезпечуять високу працездатність та формуваннѐ рухових навичок. 

У Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту 
зазначено, що завдѐки правильно організованим занѐттѐм із дисципліни 
«Фізичне вихованнѐ» майбутні фахівці аграрного сектору маять змогу 
розвивати й удосконалявати фізичні ѐкості, підвищувати захисні сили 
організму, забезпечуячи таким чином профілактику різних хвороб *13+. 
Опануваннѐ курсу «Фізичне вихованнѐ» забезпечую необхідний рівень 
фізичної й розумової працездатності, допомагаю використовувати знаннѐ, 
рухові навички, фізичні та психофізіологічні ѐкості длѐ досѐгненнѐ високого 
рівнѐ продуктивності праці майбутніх фахівців аграрного сектору *1, c. 11].  

Саме тому особливістя професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів аграрних університетів ю формуваннѐ їхньої 
здоров’ѐзбережувальної компетентності. 

Сутність здоровʼѐзбережувальної компетентності представлена в 
дефініціѐх:  

− інтегральна ѐкість особистості, що виѐвлѐятьсѐ в загальній 
здатності й готовності до здоровʼѐзбережувальної діѐльності, заснована на 
інтеграції знань, умінь та досвіді *20, c. 111];  

− комплекс системних знань і уѐвлень про позитивні та негативні 
зміни у стані власного здоров’ѐ і здоров’ѐ оточуячих; уміннѐ складати 
програму збереженнѐ свого здоров’ѐ; володіннѐ способами організації 
діѐльності з профілактики здоров’ѐ і здоровʼѐзбереженнѐ; здатність 
організувати й реалізувати діѐльність із профілактики та 
здоровʼѐзбереженнѐ *21, c. 15];  

− складне інтегроване утвореннѐ у структурі особистості фахівцѐ, що 
може розглѐдатисѐ ѐк складова його фізичної культури та професійної 
компетентності, ю виѐвом його культури здоров’ѐ, основоя соціально-
педагогічної зрілості *7, c. 20];  

− багатоаспектний феномен, ѐкий маю спрѐмованість на себе 
(особистісний аспект) і на соціум (соціальний аспект); передбачаю 
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сформованість власних ціннісних оріюнтацій студента на здоровий спосіб 
життѐ, стійку мотивація до здоровʼѐзбереженнѐ та здатність до їх 
розвитку [11, c. 18−19+;  

− інтегральна, динамічна риса особистості, що проѐвлѐятьсѐ у 
здатності організувати й регулявати здоров’ѐзбережувальну діѐльність; 
адекватно оцінявати своя поведінку, а також вчинки й поглѐди 
оточуячих; зберігати та реалізовувати власні здоров’ѐзбережувальні 
позиції в різних, зокрема, несприѐтливих умовах, виходѐчи з особисто 
усвідомлених та засвоюних моральних норм і принципів, а не за рахунок 
зовнішніх сил; протистоѐти тиску, протидіѐти впливам, що суперечать 
внутрішнім установкам, поглѐдам і переконаннѐм, активно їх 
перетворявати, самостійно приймати моральні рішеннѐ *4, c. 171];  

− інтегративна професійно-особистісна характеристика, ѐка визначаю 
готовність і здатність фахівцѐ кваліфіковано здійснявати і свідомо 
перебудовувати діѐльність зі здоровʼѐзбереженнѐ в особистісному і 
професійному аспектах на основі знань, умінь, досвіду, удосконаленнѐ 
професійно значущих ѐкостей особистості *8, c. 9]. 

Длѐ успішного формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності 
майбутніх фахівців аграрного сектору у процесі фізичного вихованнѐ 
необхідним ю виконаннѐ низки педагогічних умов. 

Мета статті – визначити педагогічні умови формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
сектору у процесі фізичного вихованнѐ. 

Методи дослідження. Реалізаціѐ окресленої мети передбачала 
використаннѐ таких теоретичних методів, ѐк аналіз, синтез, порівнѐннѐ та 
узагальненнѐ, а також емпіричних – спостереженнѐ, педагогічний 
експеримент длѐ визначеннѐ педагогічних умов формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції розвитку професійної 
освіти пов’ѐзані з упровадженнѐм особистісного, діѐльнісного й 
компетентністного підходів.  

З позицій першого, основноя цінністя і системоутворявальним 
фактором ю особистість суб’юкта навчаннѐ, її права на вільний розвиток і 
повноцінну реалізація здібностей та інтересів в освітньому процесі.  

Діѐльнісний підхід постуляю, що пріоритетним ю оволодіннѐ певними 
видами і способами діѐльності, у першу чергу навчальної, завдѐки ѐкій 
засвояятьсѐ всі інші види діѐльності. Причому навчальна діѐльність 
розглѐдаютьсѐ ѐк засіб інтелектуального розвитку студента, що забезпечую 
успішність ѐк у навчанні, так і в інших видах діѐльності, допомагаю 
адаптуватисѐ до будь-ѐких життювих та професійних ситуацій. Діѐльнісний 
підхід відображаю юдність процесів викладаннѐ і навчаннѐ. Роль викладача 
полѐгаю в організації та управлінні цілеспрѐмованоя навчальноя діѐльністя 
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студентів, що означаю оріюнтація освітнього процесу на постановку й 
вирішеннѐ самим студентом конкретних навчальних проблем і завдань. Роль 
студента полѐгаю в самореалізації та особистісному зростанні *15, c. 222].  

Один із основоположників компетентнісного підходу Е. Зеюр зазначаю, 
що компетентнісний підхід – це пріоритетна оріюнтаціѐ на цілі – вектори 
освіти, такі ѐк: здатність навчатисѐ, самовизначеннѐ (самодетермінаціѐ), 
самоактуалізаціѐ, соціалізаціѐ й розвиток індивідуальності. Засобами 
досѐгненнѐ цих цілей ю принципово нові освітні конструкти: компетентності, 
компетенції і метапрофесійні ѐкості. Компетентність, на відміну від 
узагальнених, універсальних знань, маю діѐльнісний, практично-оріюнтований 
характер, тобто це система знань у діѐльності. Реалізаціѐ компетентнісного 
підходу у професійній освіті сприѐтиме досѐгнення її основної мети – 
підготовці кваліфікованого фахівцѐ відповідного рівнѐ і профіля, ѐкий ю 
конкурентоздатним на ринку праці, вільно володію своюя професіюя й 
оріюнтуютьсѐ в суміжних галузѐх діѐльності, здатний до ефективної роботи за 
фахом на рівні світових стандартів, готовий до професійного зростаннѐ, 
соціальної і професійної мобільності *5, c. 46].  

На нашу думку, формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності 
майбутніх фахівців аграрного сектору у процесі фізичного вихованнѐ 
передбачаю своючасне створеннѐ в майбутніх фахівців готовності до 
прискореннѐ професійного навчаннѐ, досѐгненнѐ високопродуктивної 
праці в обраній професії, запобіганнѐ професійним захворяваннѐм і 
травматизму, забезпеченнѐ професійного довголіттѐ, використаннѐ засобів 
фізичної культури і спорту длѐ активного відпочинку й відновленнѐ 
загальної та професійної працездатності в робочий і вільний час.  

Фізичне вихованнѐ студентів аграрних університетів ю одним із діювих 
засобів зміцненнѐ здоров’ѐ, профілактики хвороб, професійної реалізації в 
суспільстві. У результаті аналізу наукової літератури *4; 8; 11; 14; 19; 20+ та 
результатів педагогічного експерименту визначено педагогічні умови 
формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців 
аграрного сектору.  

Формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності буде ефективним 
за умови розвитку спонукальних мотивів такої діѐльності. Є. Ільїн мотивом 
називаю те, що, відображаячись у мозку лядини, спонукаю діѐльність, 
спрѐмовую її на задоволеннѐ певної потреби *12, c. 28+. Досліджуячи 
складники мотивації, А. Печеняк *16, c. 317–318+ спроектував механізм 
системи мотивації професійного розвитку, визначальними особливостѐми 
ѐкої ю потреби щодо здобуттѐ та розширеннѐ професійних знань. 

Розвитку позитивної мотивації студентів аграрних університетів під 
час формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності сприѐло: 
- ознайомленнѐ з цікавими фактами з історії та сьогоденнѐ 

здоров’ѐзбереженнѐ;  
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- ознайомленнѐ з сучасними проблемами збереженнѐ здоров’ѐ та 
шлѐхами їх подоланнѐ;  

- розробленнѐ вправ длѐ індивідуальної роботи з власного 
вдосконаленнѐ;  

- формуваннѐ комфортної психоемоційної атмосфери на занѐттѐх;  
- урахуваннѐ їхніх вікових особливостей;  
- урахуваннѐ рівнѐ інтелектуального розвитку й попередньої підготовки 

з питань здоров’ѐзбереженнѐ. 
При цьому зміст лекцій та навчально-тренувальних занѐть 

демонстрували значеннѐ здорового способу життѐ длѐ майбутнього фахівцѐ 
аграрного сектору, використовуваласѐ робота над проектами, написаннѐ 
доповідей і рефератів, підготовка презентацій, участь студентів у наукових 
проблемних групах «Культура здоров’ѐ», туристичні походи, участь у 
спортивних змаганнѐх різних рівнів. Це забезпечувало не лише формуваннѐ у 
студентів здоров’ѐзбережувальних знань, умінь і навичок діѐльності, але й 
розвиток потреби у збереженні власного здоров’ѐ та здоров’ѐ інших лядей, 
формуваннѐ ціннісних оріюнтацій та стійких мотивів до набуттѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності через вивченнѐ питань 
здоров’ѐзбереженнѐ під час аудиторної роботи, самостійного опрацяваннѐ 
інформації й застосуванні отриманих знань у практичній діѐльності.  

Отже, першоя педагогічноя умовоя формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності студентів аграрних університетів 
під час фізичної підготовки ю забезпеченнѐ їхньої позитивної мотивації до 
набуттѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності.  

Загальновідомо, що умови праці впливаять на стан здоров’ѐ лядей. 
Випускники аграрних ВНЗ повинні бути готовими до професійної діѐльності 
у специфічних умовах, серед ѐких енергійний характер рухових дій і 
особливі зовнішні умови діѐльності, що вимагаю від них високого рівнѐ 
сформованості таких ѐкостей, ѐк активність, здатність до адаптації в 
соціальній та професійній сферах, високий рівень фізіологічних та 
психологічних можливостей, високий рівень стану здоров’ѐ. Причинами 
погіршеннѐ здоров’ѐ ю надмірна зайнѐтість, перевантаженнѐ, що 
призводѐть до загального ослабленнѐ організму й частих хвороб, 
невідповідність умов праці санітарно-гігіюнічним вимогам, невідповідність 
між вимогами професії і фізичними можливостѐми фахівцѐ. Тому 
пріоритетним завданнѐм професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів аграрних ВНЗ ю формуваннѐ знань про здоров’ѐ та методи його 
збереженнѐ і зміцненнѐ, умінь їх використовувати длѐ збереженнѐ свого 
здоров’ѐ й виконаннѐ професійних завдань. 

Знаннѐ про здоров’ѐ необхідні длѐ формуваннѐ вмінь і навичок 
здоров’ѐзбереженнѐ, длѐ усвідомленнѐ важливості здоров’ѐ, здорового 
способу життѐ, формуять здатність і готовність особистості контролявати 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

106 

стан фізичного здоров’ѐ, своючасно й адекватно реагувати на його 
погіршеннѐ. Аналіз навчально-методичного забезпеченнѐ професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів аграрних ВНЗ свідчить про те, що 
в його змісті не представлені інтегровані здоров’ѐзбережувальні знаннѐ. 

Вирішеннѐ ціюї проблеми, на наш поглѐд, може бути здійснене через 
внесеннѐ здоров’ѐзбережувального компоненту у зміст навчальних 
дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців. Це дозволѐю, не 
зміняячи сформованої системи професійної підготовки, вирішити 
завданнѐ формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх 
фахівців. Длѐ цього пропонуюмо доповнити зміст дисципліни «Фізичне 
вихованнѐ» навчальним матеріалом, що демонструю сучасні концепції, 
підходи, методи і принципи, спрѐмовані на вирішеннѐ проблеми 
збереженнѐ здоров’ѐ, індивідуальний здоров’ѐзбережувальний спосіб 
життѐ, удосконаленнѐ фізичних ѐкостей тощо.  

У результаті студент аграрного ВНЗ повинен уміти здійснявати 
самоконтроль функціонального стану організму та стану здоров’ѐ, 
підтримувати загально-фізичну і професійну працездатність, кваліфіковано 
виконувати вправи із загальної фізичної підготовки, вживати заходів із 
профілактики захворявань та запобіганнѐ травматизму тощо.  

Отже, другоя педагогічноя умовоя формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності студентів аграрних ВНЗ у процесі 
фізичної підготовки вважаюмо доповненнѐ змісту навчальної дисципліни 
«Фізичне вихованнѐ» питаннѐми здоров’ѐзбережувальної тематики.  

Важливими ю також зусиллѐ самих студентів в оволодінні 
необхідними знаннѐми та способами діѐльності. На активності студентів у 
процесі навчаннѐ наголошую Н. Волкова, ѐка вважаю взаюмодія між 
суб’юктами навчаннѐ запорукоя успішного вирішеннѐ навчальних завдань, 
під час розв’ѐзаннѐ ѐких відбуваятьсѐ зміни в кожного суб’юкта *3, c. 318]. 
Інтерактивні методи та форми навчаннѐ сприѐять активізації діѐльності 
студентів та підвищуять ефективність навчаннѐ за рахунок збільшеннѐ 
інформаційного потоку і швидкості його засвоюннѐ.  

Вважаюмо, що поюднаннѐ традиційних та інноваційних методів і 
форм навчаннѐ стимуляю сприйнѐттѐ студентами здоров’ѐзбережувальних 
знань, сприѐю оволодіння вміннѐми та способами здоров’ѐзбережувальної 
діѐльності. Під час формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності 
студентів аграрних ВНЗ у процесі фізичної підготовки використовувалисѐ 
такі форми організації навчаннѐ: проблемні лекції, лекції-конференції, 
лекційно-практичні занѐттѐ, лекції з помилками, навчально-тренувальні 
занѐттѐ творчого змісту, тренінги тощо.  

Дидактична мета проблемної лекції полѐгаю, насамперед, у засвоюнні 
майбутніми фахівцѐми аграрного сектору теоретичного матеріалу, що в 
подальшому сприѐю розвиткові здоров’ѐзбережувального мисленнѐ. 
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Проблемна лекціѐ будуютьсѐ так, щоб формувалосѐ особистісне ставленнѐ 
студентів до засвоюного матеріалу. Длѐ проблемного викладаннѐ 
відбираятьсѐ найважливіші положеннѐ, ѐкі складаять основний 
концептуальний зміст і ю важливими длѐ майбутньої професійної 
діѐльності фахівцѐ аграрного сектору. При цьому доцільно 
використовувати принцип наочності та візуалізація, що, у своя чергу, 
поюдную традиційні, інноваційні й активні методи навчаннѐ. Це даю 
можливість візуалізувати отриману інформація за рахунок виділеннѐ 
клячових елементів змісту професійно-прикладної фізичної підготовки і 
створяю підґрунтѐ длѐ розвитку розумових і практичних дій, сприѐтиме 
активізації здоров’ѐзбережувального мисленнѐ студентів. Чим більше 
проблемності в наочній інформації, тим вищий ступінь розумової 
активності студентів, що забезпечую систематизація наѐвних 
здоров’ѐзбережувальних знань длѐ вирішеннѐ проблемних ситуацій. Длѐ 
отриманнѐ візуалізаційного матеріалу доцільно використовувати мережу 
Іnternet, спеціалізовані виданнѐ, фото- та картографічний матеріал. 

Під час лекції-конференції навчальний матеріал проблемного змісту 
подаютьсѐ студентам у діалогічному спілкуванні. В основу такої лекції може 
бути покладено принцип взаюмодоповненнѐ інформації партнера 
(міркуваннѐ вголос) або принцип контрасту, де виѐвлѐютьсѐ пляралізм 
думок, ведетьсѐ дискусіѐ. У процесі такої лекції відбуваютьсѐ використаннѐ 
наѐвних у студентів знань, необхідних длѐ розуміннѐ навчальної проблеми 
та участі в суспільній роботі, створяютьсѐ проблемна ситуаціѐ або декілька 
таких ситуацій, висуваятьсѐ гіпотези щодо їхнього розв’ѐзаннѐ, 
розгортаютьсѐ система доведень або спростувань. Так утворяютьсѐ 
підґрунтѐ длѐ обміну думками, длѐ бесіди. На завершеннѐ лекції викладач 
проводить оцінку запитань ѐк відображеннѐ знань та інтересів слухачів. 

Своя ефективність показали і лекції з помилками, сутність ѐких полѐгаю 
у викладенні навчального матеріалу із запланованими неточностѐми. На 
лекції студентам пропонувалосѐ знайти ці помилки, проаналізувати і 
прокоментувати їх, обґрунтувати свої думки під час колективного 
обговореннѐ навчального матеріалу. Підготовка до лекції з помилками 
передбачала попередню ознайомленнѐ студентів із лекційним матеріалом. 

На лекційно-практичних занѐттѐх більше уваги приділѐютьсѐ 
накопичення у студентів досвіду в організації здоров’ѐзбережувального 
процесу, їх підготовці до організації професійної діѐльності, пов’ѐзаної з 
упровадженнѐм здоров’ѐзбережувальних технологій. 

Одночасно з вивченнѐм нового матеріалу на лекційно-практичних 
занѐттѐх відбуваютьсѐ формуваннѐ вмінь та навичок виконувати 
здоров’ѐзбережувальні дії певного типу з наступноя їх демонстраціюя і 
застосуваннѐм у різних практичних ситуаціѐх. 
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Такі лекції сприѐять ефективному формування системи теоретичних 
здоров’ѐзбережувальних знань длѐ збереженнѐ свого здоров’ѐ та здоров’ѐ 
довколишніх. 

Навчально-тренувальні занѐттѐ базуятьсѐ на широкому використанні 
теоретичних знань, застосуванні різноманітних засобів фізичної культури, 
спортивної та професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Вони 
маять бути спрѐмовані на формуваннѐ готовності до професійної діѐльності 
та пов’ѐзані із забезпеченнѐм необхідної рухової активності, досѐгненнѐм і 
підтриманнѐм оптимального рівнѐ фізичної й функціональної підготовленості 
в період навчаннѐ; придбаннѐм особистого досвіду вдосконаленнѐ та 
корекції індивідуального фізичного розвитку, функціональних і рухових 
можливостей; освоюннѐм здоров’ѐзбережувальних та професійно необхідних 
навичок, психофізичних ѐкостей. 

Ці форми й методи навчаннѐ застосовуятьсѐ під час професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів аграрних університетів і 
спрѐмовані на формуваннѐ в них переконаності у важливості здорового 
способу життѐ і стійкої мотивації до його здійсненнѐ, знань про здоров’ѐ та 
методи його формуваннѐ, збереженнѐ і зміцненнѐ, умінь здійснявати 
збереженнѐ здоров’ѐ.  

Отже, третьоя педагогічноя умовоя формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності студентів аграрних університетів 
під час фізичного вихованнѐ ю використаннѐ інтерактивних форм і методів 
навчаннѐ, що забезпечуять формуваннѐ у студентів ціннісного ставленнѐ 
до здоров’ѐ й досвіду його збереженнѐ.  

Висновки. Проведене дослідженнѐ особливостей формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
профіля під час фізичного вихованнѐ дозволило визначити педагогічні 
умови цього процесу. Визначеннѐ й обґрунтуваннѐ педагогічних умов 
здійснявалосѐ з урахуваннѐм особистісного, діѐльнісного та 
компетентнісного методологічних підходів. Формуваннѐ мотивів 
здоров’ѐзбережувальної діѐльності маю здійсняватисѐ під час аудиторної 
роботи. Длѐ цього зміст лекцій та навчально-тренувальних занѐть маю 
демонструвати значеннѐ здорового способу життѐ длѐ майбутнього 
фахівцѐ аграрного сектору, забезпечувати розвиток потреби у збереженні 
свого здоров’ѐ та здоров’ѐ довколишніх, формуваннѐ ціннісних оріюнтацій і 
стійких мотивів до набуттѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності. Длѐ 
реалізації другої педагогічної умови у зміст дисципліни «Фізичне 
вихованнѐ» слід вклячати навчальний матеріал здоров’ѐзбережувальної 
тематики. Також під час професійно-прикладної фізичної підготовки 
майбутніх фахівців аграрного сектору маять використовуватисѐ 
інтерактивні форми й методи навчаннѐ. 
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Перспективними напрямами подальших досліджень вважаюмо 
вдосконаленнѐ навчально-методичного забезпеченнѐ формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
сектору під час професійно-прикладної фізичної підготовки. 
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РЕЗЯМЕ 
Куртова Галина, Рибалко Петр, Красилов Андрей. Педагогические условиѐ 

формированиѐ здоровьесберегаящей компетентности студентов аграрных 
университетов в процессе физической подготовки. 

В статье обосновываятсѐ педагогические условиѐ формированиѐ 
здоровьесберегаящей компетентности студентов аграрных университетов в 
процессе профессионально-прикладной физической подготовки. Реализациѐ 
обозначенной цели предусматривала использование теоретических и эмпирических 
методов. Педагогическими условиѐми ѐвлѐетсѐ обеспечение положительной 
мотивации к получения здоровьесберегаящей компетентности, дополнение 
содержаниѐ учебной дисциплины «Физическое воспитание» вопросами 
здоровьесберегаящей тематики, использование интерактивных форм и методов 
обучениѐ, обеспечиваящих формирование у студентов ценностного отношениѐ к 
здоровья и опыта его сохранениѐ. 

Ключевые слова: здоровьесберегаящаѐ компетентность, студент, высшее 
аграрное учебное заведение, профессионально-прикладнаѐ физическаѐ подготовка, 
педагогические условиѐ. 

 
SUMMARY 

Кurtova Halyna, Rybalko Petro, Krasilov Andrii. Pedagogical conditions for the 
formation of health-saving competence of students of agricultural universities in the process 
of physical training. 

The article substantiates the pedagogical conditions for the formation of the health-
saving competence of students of agrarian universities in the process of professional-applied 
physical training. Realization of the outlined purpose provided for the use of theoretical 
(analysis, synthesis, comparison and generalization) and empirical (observation, pedagogical 
experiment) methods. 

Formation of the health-saving competence of the future specialists in the agrarian 
sector in the process of physical education involves timely creation of their readiness for 
accelerating vocational training, achievement of highly productive labor in the chosen 
profession, prevention of occupational diseases and injuries, provision of professional 
longevity, use of physical culture and sports for active recreation and restoration of general 
and professional capacity at work and free time. 

The pedagogical conditions for the formation of the health competence of students of 
agricultural universities in the process of vocational and applied physical training is to ensure 
their positive motivation to acquire health competence, supplementing the content of the 
discipline “Physical education” with the issues of health-saving topics, the use of interactive 
forms and methods of training, which provide for the formation of students’ value attitude to 
health and experience of its preservation. Formation of the motives of health protective 
activities should be carried out during classroom work. For this purpose, the content of 
lectures and training sessions should demonstrate the importance of a healthy lifestyle for a 
future specialist in the agrarian sector, to ensure the development of the need to preserve 
their health and health of the surrounding, the formation of value orientations and 
sustainable motives for acquiring health-saving competence. 

The perspective directions of the further research are considered to be improvement 
of educational and methodological support for the formation of health-saving competence of 
the future specialists of the agrarian sector during professional-applied physical training. 

Key words: health-saving competence, student, agrarian university, professionally-
applied physical training, pedagogical conditions. 
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ПРОФЕСІЙНО ОРІЮНТОВАНИЙ ТЕКСТ аК ЗАСІБ  

ФОРМУВАННа МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
У статті на основі аналізу нормативних документів, навчальних планів та 

програм, підручників, навчально-методичних посібників, вітчизнѐного й зарубіжного 
досвіду схарактеризовано навчально-методичне забезпеченнѐ з формуваннѐ 
мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних спеціальностей 
засобами професійно оріюнтованого тексту. Доведено, що професійно оріюнтовані 
тексти сприѐять вирішення завдань іноземними студентами у професійній 
діѐльності при проходженні фахової практики й формування професійної 
комунікативної компетентності.  

Ключові слова: іноземний студент, медичні спеціальності, професійно 
оріюнтований текст, мовнокомунікативні навички, формуваннѐ мовнокомунікативних 
навичок, комунікативна компетентність. 

 
Постановка проблеми. У межах Болонського процесу щорічно 

зростаю кількість програм обміну між українськими та зарубіжними 
закладами вищої освіти. Іноземних студентів привабляю, насамперед, 
вища медична освіта: у зв’ѐзку з міграційними процесами, пов’ѐзаними з 
військовими конфліктами, зростаю кількість лядей, ѐким необхідно 
забезпечити наданнѐ медичної допомоги. Найбільша кількість іноземних 
студентів прибуваю на навчаннѐ з Іраку, Йорданії, Палестини, країн Африки, 
Індії, Туреччини (Левенок, 2016, с. 158). 

Постаю питаннѐ забезпеченнѐ ѐкості медичної освіти длѐ іноземних 
студентів. Серед клячових питань ѐкості постаю й питаннѐ українськомовного 
навчаннѐ. Згідно з указом президента України №156/2018 «Про невідкладні 
заходи щодо зміцненнѐ державного статусу української мови та сприѐннѐ 
створення юдиного культурного простору України» *11+, передбачено  
«покращеннѐ ѐкості викладаннѐ державної мови в закладах освіти, сприѐннѐ 
вивчення української мови іноземцѐми, розробці дистанційних та онлайн-
курсів із вивченнѐ української мови…» *11+. 

Занѐттѐ з української мови ѐк іноземної маять бути наповнені 
професійно оріюнтованим змістом, з урахуваннѐм лінгвокультурних 
особливостей, що сприѐю формування мовнокомунікативних навичок ѐк 
складника професійної комунікативної компетентності іноземних студентів 
медичних спеціальностей. Основними завданнѐми під час формуваннѐ 
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мовнокомунікативних навичок ю: розвинути здатність іноземних студентів 
до розв’ѐзаннѐ комунікативних завдань у сфері професійної діѐльності, 
мотивувати іноземних студентів брати участь у діалоговій комунікації, 
демонструвати достатній рівень знань медичної термінології. Щоб 
допомогти іноземним студентам медичних спеціальностей сформувати 
мовнокомунікативні навички, необхідно впровадити у процес навчаннѐ 
наочні засоби, засоби увиразненнѐ навчального матеріалу. Серед них 
особливе місце посідаять професійно оріюнтовані тексти. 

Аналіз актуальних досліджень. Базові концепції, рівні оволодіннѐ 
мовоя, процеси вивченнѐ й викладаннѐ мови обґрунтовані в 
Загальноювропейських Рекомендаціѐх з мовної освіти; структура, основні 
стратегічні напрѐми *2+, види мовленнювої діѐльності відповідно до рівнів і 
профіля навчаннѐ, цільові завданнѐ дисципліни, зміст мовної компетенції 
розкрито в Типовій програмі з дисципліни «Українська мова ѐк іноземна» 
*10+; основні рівні володіннѐ українськоя мовоя ѐк іноземноя та діагностика 
представлені у проекті Державного стандарту з української мови ѐк іноземної 
*6+; питаннѐми підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 
професійного спілкуваннѐ займаятьсѐ науковці К. Гейченко, Ж. Рагріна 
(Рагріна, 2017). Особливості формуваннѐ лінгвістичної та екстралінгвістичної 
компетенції під час читаннѐ текстів вивчаять науковці Н. Г. Mойсеюнко, 
Л. В. Сізова (Mойсеюнко, Сізова, 2015, с. 198–206) питаннѐ формуваннѐ 
професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих 
технічних навчальних закладах порушено у працѐх А. Приходько, О. Резван. 
Розробкоя текстів, навчально-методичних матеріалів длѐ іноземних 
студентів медичних факультетів займаятьсѐ викладачі та науковці провідних 
закладів вищої освіти Л. Біденко, Є. Бурнос, Н. Пилипенко-Фріцак, А. Силка. 
Видавництвом підручника з української мови длѐ іноземців на рівні В1–В2 
займаятьсѐ Л. Назаревич, Н. Гавдида (Назаревич, Гавдида, 2017); розробкоя 
навчального посібника «Практичний курс української мови длѐ іноземців: 
усне мовленнѐ» займаятьсѐ Н. Зайченко, С. Воробйова (Зайченко, 
Воробйова, 2017). Польська дослідницѐ й викладач Е. Донеш-Єзо 
(Ewa Donesch-Jezo) (Donesch-Jezo, Pachonska-Wolowska, 2014, с. 73) вивчаю 
проблеми викладаннѐ англійської мови іноземним студентам-медикам. Її 
книга «English for medical students and doctors (Part1, Part 2)» («Англійська длѐ 
студентів-медиків і лікарів (Частина 1, Частина 2)») ю цьому підтвердженнѐм. 
Водночас у наукових джерелах недостатньо схарактеризовані вимоги до 
змісту професійно оріюнтованих текстів длѐ іноземних студентів медичних 
спеціальностей ѐк засобу формуваннѐ мовнокомунікативних навичок. 

Мета статті – охарактеризувати навчально-методичне забезпеченнѐ з 
формуваннѐ мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних 
спеціальностей засобами професійно оріюнтованого тексту (дослідженнѐ 
здійснявалосѐ на прикладі спеціальності 222 «Медицина»). 
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Методи дослідження. Длѐ реалізації мети дослідженнѐ було 
використано загальнонаукові методи аналізу навчальних програм, проект 
Державного стандарту з української мови ѐк іноземної, нормативно-правових 
документів, компаративний аналіз, зіставленнѐ та узагальненнѐ, що дали 
змогу з’ѐсувати особливості формуваннѐ мовнокомунікативних навичок 
іноземних студентів медичних спеціальностей під час використаннѐ 
професійно оріюнтованих текстів на занѐттѐх з української мови ѐк іноземної. 

Виклад основного матеріалу. Згідно із сучасними вимогами держави й 
суспільства, у зв’ѐзку з міграційними процесами та зростаннѐм кількості 
іноземних студентів в Україні, зокрема збільшуютьсѐ кількість охочих 
навчатисѐ на медичних факультетах, зокрема на спеціальності 222 
«Медицина». Розглѐнемо питаннѐ формуваннѐ мовнокомунікативних 
навичок іноземних студентів на медичних факультетах. Мовнокомунікативні 
навички – це сформована, доведена до автоматизму система вмінь 
спілкуваннѐ, здатність взаюмодіѐти з іншими лядьми, адекватно сприймати 
отримувану інформація, а також правильно її передавати *6+. 

Формуваннѐ цих навичок залежить, насамперед, від 
лінгвокультурних особливостей та професійно оріюнтованого навчаннѐ 
іноземних студентів. Як показую аналіз проекту Державного стандарту з 
української мови ѐк іноземної, що регуляю виробленнѐ юдиних державних 
вимог до рівнів володіннѐ українськоя мовоя, існую чіткий перелік 
комунікативних умінь і навичок на кожному рівні (На рівні А1 іноземний 
студент розумію інтернаціональні слова та слова із тематичного каталогу 
длѐ рівнѐ А1, поодинокі написи, дуже короткі, прості тексти, впізнаячи 
відомі назви. На рівні А2 – розумію фрагменти описових та оповідних 
текстів науково-популѐрного чи загальноосвітнього змісту; може визначати 
основну тему тексту, комунікативну мету тексту (загальне розуміннѐ). На 
рівні В1 іноземний студент розумію основний зміст чіткого нормативного 
висловляваннѐ на відомі теми, у межах повсѐкденної та професійної сфер; 
розумію основний зміст неадаптованого тексту, описового й розповідного 
типу, науково-популѐрного чи загальноосвітнього змісту, його тему та 
комунікативну мету, а також деталі тексту, окремі факти і зв’ѐзок між ними; 
бажану інформація з великих за обсѐгом текстів) [6]. 

Деталізуюмо процес формуваннѐ комунікативної компетентності 
іноземних студентів за Типовоя програмоя з дисципліни «Українська мова 
ѐк іноземна» (англійськомовна форма навчаннѐ) длѐ іноземних студентів 
вищих навчальних закладів МОЗ України *10+. За результатами навчаннѐ 
іноземні студенти-медики маять володіти українськоя мовоя на рівні В1–В2. 
Рівень В1 – це І середній рівень (професійно оріюнтований). На цьому рівні 
передбачено формуваннѐ комунікативної компетентності іноземного 
студента шлѐхом формуваннѐ вмінь в основних видах мовленнювої діѐльності 
(аудіяванні, читанні, говорінні, письмі), а також «засвоюннѐ лексико-
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граматичного матеріалу з професійно оріюнтованим спрѐмуваннѐм, 
передбачаю закріпленнѐ фахово забарвленого «мовленнювого 
усвідомленнѐ», що виникло і сформувалосѐ на попередніх етапах; 
розширеннѐ необхідного словникового запасу шлѐхом професійної оріюнтації 
української мови ѐк іноземної відповідно до базових навчальних дисциплін 
медичного профіля» *10+; формуваннѐ українськомовної комунікативної 
компетентності майбутнього спеціаліста, здатного розв’ѐзувати комунікативні 
завданнѐ у сфері професійної діѐльності, брати участь у діалоговій 
комунікації; демонструвати достатній рівень знань медичної термінології, що 
зумовлено проходженнѐм іноземними студентами фахової практики в 
лікувальних закладах України, а також заохочувати іноземних студентів до 
наступного рівнѐ оволодіннѐ мовоя – В2. Другий середній рівень В2 
(професійно оріюнтований) «передбачаю продукуваннѐ чіткого, плавного, 
логічного мовленнѐ, а також адекватне, ефективне й контрольоване 
використаннѐ граматичних структур, конекторів і схем зв’ѐзку» *10]. 

Дотриманнѐ культури роботи з професійно оріюнтованими текстами 
сприѐю формування мовнокомунікативних навичок іноземних студентів 
медичних спеціальностей, а в подальшому – і комунікативної 
компетентності. Деталізуюмо понѐттѐ «текст». «Текст – це закінчене 
мовленнюве утвореннѐ, змістова, структурно-граматична юдність, що 
об’юктивована в усній або писемній формі характеризуютьсѐ замкнутістя, 
зв’ѐзністя, різними типами лексичного, граматичного, логічного, 
стилістичного зв’ѐзку маю певну прагматичну настанову» (Семеног, 2012, 
с. 62–63). Тексти, ѐкі пропонуять іноземним студентам на рівні В1, маять 
відповідати відповідним вимогам: повідомленнѐ, автентичні чи 
мінімально адаптовані тексти описового й розповідного характеру з 
елементами роздуму, газетні статті, особисті листи, короткі офіційні 
документи, пов’ѐзані із приватноя, публічноя, професійноя та освітньоя 
сферами життѐ. Обсѐг тексту длѐ читаннѐ – 900 слів *6; 10+. 

Ураховуячи вищезазначені вимоги проекту Стандарту та програми, 
провідні науковці й викладачі кафедри мовознавства ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» спільно з кафедроя мов-
ної підготовки Запорізького державного медичного університету, кафедроя 
мовної підготовки іноземних громадѐн Сумського державного університету 
та іншими закладами вищої освіти тісно співпрацяять над упровадженнѐм 
юдиних вимог до складаннѐ підручників, навчально-методичних посібників 
длѐ іноземних студентів медичних спеціальностей. Висуваятьсѐ нові вимоги 
до структури і змісту професійно оріюнтованих текстів.  

Поділѐюмо думку Н. Г. Mойсеюнко, Л. В. Сізової (Mойсеюнко, Сізова, 
2015, с. 198), ѐкі зазначаять, що «під читаннѐм ми розуміюмо процес 
рецепції графічно зафіксованого тексту, результатом ѐкої ю створеннѐ 
смислів, зумовлених лінгвістичноя та екстралінгвістичноя компетенціѐми 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

116 

особистості. Длѐ того, щоб процес читаннѐ був результативним, читач 
повинен адекватно інтерпретувати смисли, закодовані в тексті автором, 
длѐ цього повинні збігатисѐ їх лінгвістична та екстралінгвістична 
компетенції, що виѐвлѐятьсѐ в зазначеному відрізку мовленнѐ» 
(Mойсеюнко, Сізова, 2015, с. 198–206). Читаннѐ текстів професійного 
спрѐмуваннѐ дійсно сприѐю формування навичок усного та писемного 
мовленнѐ, що ю невід’юмними складовими комунікативної компетентності 
іноземних студентів медичних спеціальностей. 

Погоджуюмосѐ з науковцѐми К. І. Гейченко, Ж. М. Рагріноя (Рагріна, 
2017) про необхідність «моделяваннѐ професійного діалогу через 
організація комунікативної взаюмодії у професійно-оріюнтованому 
освітньому середовищі шлѐхом створеннѐ длѐ майбутніх іноземних 
спеціалістів-медиків проблемних ситуацій із професійної діѐльності й 
лікарської практики, вирішеннѐ ѐких вимагаю професійних знань і 
практичних навичок спілкуваннѐ» (Рагріна, 2017). 

З урахуваннѐм означених вище міркувань укладений посібник длѐ 
іноземних студентів «Готуюмосѐ до клінічної практики (тексти длѐ читаннѐ зі 
спеціальності). Автори – викладачі кафедри мовної підготовки іноземних 
громадѐн Сумського державного університету Є. Ю. Бурнос, І. С. Левенок, 
Н. А. Пилипенко-Фріцак (Бурнос, Левенок, Пилипенко-Фріцак, 2018). 
Навчально-дослідницькі матеріали, ѐк показую проведена нами дослідно-
експериментальна робота в кількох закладах України (апробаціѐ матеріалів 
здійсняваласѐ в медичному інституті Сумського державного університету, 
Запорізькому державному медичному університеті, Івано-Франківському 
національному медичному університеті, Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна), сприѐять мотивування іноземних студентів 
обговорявати проблемні професійно оріюнтовані ситуації, ѐкі можуть 
виникнути в іноземного студента при проходженні фахової практики в лікарні 
чи поліклініці. Завданнѐ спрѐмовані на актуалізація всіх видів мовленнювої 
діѐльності: читаннѐ, говоріннѐ, аудіяваннѐ, письмо.  

Навчально-методичні матеріали відповідаять програмі навчаннѐ 
іноземних студентів медичних спеціальностей, містѐть чотири теми і по три 
тексти до кожної теми (укладачі: Є. Ю. Бурнос – «Біль у серці», 
«Пневмоніѐ», «Харчове отруюннѐ», «Сечокам’ѐна хвороба»; І. С. Левенок – 
«Інфаркт міокарда: причини, симптоми, лікуваннѐ», «Обструктивний 
бронхіт: форми, причини, симптоми та лікуваннѐ», «Виразка шлунка: 
симптоми, ознаки, лікуваннѐ», «Цистит»; Н. А. Пилипенко-Фріцак – 
«Стенокардіѐ», «Ангіна», «Гастрит», «Нефрит: причини, симптоми, 
лікуваннѐ») (Бурнос, Левенок, Пилипенко-Фріцак, 2018). 

Теми розкриваять специфіку захворяваннѐ, причини виникненнѐ, 
основні й супровідні симптоми, лікуваннѐ та профілактичні заходи. 
Обов’ѐзковим у тексті ю ознайомленнѐ з новоя лексикоя (Наприклад, 
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«режим харчуваннѐ», «їжа всухом’ѐтку», «черевна порожнина», «груба 
їжа» та ін.). На прикладі тексту «Виразка шлунка: симптоми, ознаки, 
лікуваннѐ» розглѐнемо специфіку завдань, що спрѐмовані на формуваннѐ 
мовнокомунікативних навичок та засвоюннѐ лексико-граматичного матеріалу. 

Передусім пропонуюмо дотекстові завданнѐ, ѐкі знайомлѐть 
студентів із тематикоя тексту та лексико-граматичним мінімумом, 
відбуваютьсѐ формуваннѐ мотиваційної складової. Знаннѐ граматики 
(родові форми слів, відміняваннѐ, часи, погодженнѐ форм між собоя, 
синоніми, антоніми тощо) іноземний студент показую під час виконаннѐ 
письмових завдань. Писемне мовленнѐ ю ґрунтом длѐ усного мовленнѐ 
(Mойсеюнко, Сізова, 2015, с. 200). 

Такі завданнѐ ѐк: «1. Прочитайте слова і словосполучення. 
Перекладіть незнайомі слова. Знайдіть антонімічні слова і 
словосполучення: Спокій, підвищеннѐ активності, гострий, рідкісний, 
корисний, зниженнѐ активності, поширений, тупий, руйнуваннѐ, зниженнѐ 
ваги, шкідливий, поверхневий, загостреннѐ, глибокий, закупорка, 
підвищеннѐ ваги, прорив, відновленнѐ. 2. Утворіть абстрактні іменники. 
Запишіть словосполучення з ними: Зразок. Посилити – посиленнѐ. 
Посиленнѐ боля» – спрѐмовані на формуваннѐ мовнокомунікативних 
навичок та правильного вживаннѐ граматичних конструкцій. 

Текст для читання 
ВИРАЗКА ШЛУНКА: СИМПТОМИ, ОЗНАКИ, ЛІКУВАННЯ 

Виразка шлунка – складне хронічне захворяваннѐ, що 
супроводжуютьсѐ руйнуваннѐм слизової оболонки внутрішніх стінок 
шлунка і утвореннѐм ушкоджень (дефектів/виразок). Хвороба протікаю 
хвилеподібно: траплѐятьсѐ періоди загострень і спокоя (ремісії). Це одне з 
найпоширеніших захворявань шлунково-кишкового тракту. Причини 
виразки шлунка. Основноя причиноя в розвиткові виразкової хвороби 
відіграять бактерії Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori). Серед інших 
причин захворяваннѐ можна виділити спадковість, порушеннѐ режиму й 
характеру харчуваннѐ (їжа всухом’ѐтку, тривалі перерви між прийомами 
їжі), стресові ситуації, наѐвність шкідливих звичок (паліннѐ, зловживаннѐ 
алкоголем), підвищеннѐ виробленнѐ шлункового соку і зниженнѐ 
активності захисних факторів. Симптоми виразки шлунка. Перші ознаки 
виразки шлунка полѐгаять у боля, ѐкий проѐвлѐютьсѐ у верхній частині 
живота: він буваю гострим та інтенсивним або тупим і ниячим. Болі 
пов’ѐзані із вживаннѐм їжі. При виразці дванадцѐтипалої кишки болісні 
відчуттѐ проѐвлѐятьсѐ через 1,5–2 години післѐ прийому їжі. Виразка 
шлунка характерна поѐвоя боля і під час їжі. Дуже часто хвороба 
характеризуютьсѐ печіюя, ѐка траплѐютьсѐ при надходженні вмісту 
шлунку в стравохід, а слизова оболонка стравоходу, у своя чергу, 
подразняютьсѐ кислотоя. Симптоми, що дозволѐять точно визначити 
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хворобу, полѐгаять ще й у чорному або кривавому калі, а також 
спостерігаютьсѐ блявота кров’я. Температура при виразці шлунка 
носить субфебрильний характер (тривалий час тримаютьсѐ від 37 до 
38,3°С). Стабільне зниженнѐ ваги при нормальному харчуванні. Усі ці перші 
симптоми виразки шлунка характерні длѐ гастриту, ѐкий часто ю 
причиноя виразкової хвороби. Ускладненнѐ виразки шлунка. Коли 
відбуваютьсѐ руйнуваннѐ (прорив) усіх шарів стінки шлунка або 
дванадцѐтипалої кишки, тоді вміст шлунка надходить прѐмо в черевну 
порожнину. Основними симптомами цього ускладненнѐ ю сильні/інтенсивні 
болі у верхніх відділах живота. Біль посиляютьсѐ при глибокому диханні, 
кашлі, поворотах тіла. При ускладненнѐх часто починаютьсѐ кровотеча, 
тому що в ділѐнці виразки відбуваютьсѐ розрив кровоносних судин. Длѐ 
кровотечі при виразці шлунка характерні такі симптоми, ѐк 
запамороченнѐ, блідість, загальна слабкість, різке зниженнѐ тиску. 
Діагностика та лікуваннѐ. Діагностика виразки шлунка вклячаю клінічний 
аналіз крові, аналіз калу, рентген, ендоскопічне дослідженнѐ (виѐвлѐю 
хворобу на ранній стадії), біопсія (виѐвлѐю злоѐкісні виразкові ураженнѐ), 
дослідженнѐ на наѐвність бактерії Хелікобактер пілорі. Гастроентеролог 
призначаю лікуваннѐ післѐ обстеженнѐ хворого. При лікуванні виразки 
шлунка важливим ю дотриманнѐ діюти. Паціюнт повинен відмовитисѐ від 
гострої, гарѐчої, грубої їжі, а також від алкоголя та паліннѐ. Лікуваннѐ 
вклячаю в себе прийом антибіотиків і ліків, що регуляять виробленнѐ 
кислоти і сприѐять відновлення слизової оболонки шлунка. Якщо 
виникаять ускладненнѐ, то необхідне хірургічне лікуваннѐ виразки шлунка 
(Бурнос, Левенок, Пилипенко-Фріцак, 2018). 

Такі тексти складені з урахуваннѐм міжпредметних зв’ѐзків, тобто, 
ураховуячи рівень знань іноземних студентів з дисциплін (анатомії, 
медичної біології, хімії), ѐкі вивчалисѐ ними раніше й відповідаять 
професійно-комунікативним запитам іноземних студентів медичних 
спеціальностей. Післѐтекстові завданнѐ спрѐмовані на здатність сприймати 
інформація на слух (аудіяваннѐ) і сприѐять формування вмінь слухати, 
розуміти, чути інформація, розвивати вміннѐ й навички у висловляванні 
власних думок, наприклад: «Прослухайте реченнѐ. Визначте правильну 
та неправильну інформація в поданих реченнѐх  («+» або «-»). У разі 
неправильної інформації дайте правильну відповідь.» або «Дайте 
відповіді на запитаннѐ, використовуячи фрази: Я вважая, що…; вважая 
за необхідне…; на мій поглѐд це можливо/неможливо…; на моя думку…; ѐ 
віря, що…». А завданнѐ з опоря на схему/план допомагаять іноземним 
студентам логічно і швидше висловлявати свої думки, наприклад: 
«Завдання 4. Заповніть таблицю. Розкажіть про виразку шлунка 
використовуючи інформацію таблиці. 
Причини Симптоми Ускладненнѐ Діагностика 
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Завдання 6. Поділіть текст на частини. Складіть план тексту. 
Перекажіть текст за планом. Післѐтекстові завданнѐ завершуятьсѐ 
блоком «Перевірьте себе: Прочитайте текст ще раз. Дайте письмову 
відповідь на запитаннѐ». Це сприѐю закріплення матеріалу й 
удосконалення навичок писемного мовленнѐ. Розвиток навичок читаннѐ 
текстів також пов’ѐзаний із залученнѐм механізмів усного та писемного 
мовленнѐ (Mойсеюнко, Сізова, 2015, с. 200). 

Проведений аналіз опитувань та анкетувань у зазначених вищих 
закладах освіти засвідчив про ѐкісні зміни у формуванні 
мовнокомунікативних навичок іноземних студентів спеціальності 222 
«Медицина». Як показало анкетуваннѐ, 60 % іноземних студентів-
респондентів стверджуять про доступність, логічну послідовність 
інформації, ѐку вони отримуять при роботі з професійно оріюнтованими 
текстами. Близько 40 % студентів відзначаять труднощі при роботі з 
текстами, через важкість запам’ѐтовуваннѐ лексико-граматичних одиниць 
та смислових блоків, тому такі студенти післѐ читаннѐ професійно 
оріюнтованого тексту часто звертаятьсѐ до словника. Викладачі, у своя 
чергу, відмічаять слабкі навички осмисленнѐ великого за обсѐгом тексту, 
більшості студентам важко дотримуватисѐ логічної послідовності, їм важко 
виокремити головну думку, але опори на текст (план, схема, малянок) 
допомагаять швидше зоріюнтуватисѐ іноземним студентам при роботі з 
професійно оріюнтованими текстами й логічно викласти власні думки.  

Зарубіжний досвід польської дослідниці і викладача, автора книг  
«English for medical students and doctors (Part1, Part 2)» («Англійська длѐ 
студентів-медиків і лікарів (Частина 1, Частина 2)») Е. Донеш-Єзо (Donesch-
Jezo, Pachonska-Wolowska, 2014, р. 73), ѐка вивчаю проблеми викладаннѐ 
англійської мови іноземним студентам-медикам, свідчить про те, що 
професійно оріюнтовані  тексти мотивуять іноземних студентів швидше 
опанувати мову. Лексико-граматичні конструкції, ѐкі вживаятьсѐ в 
контексті, легше засвоїти іноземним студентам саме через читаннѐ тексту. 
Програма курс «English for Medical Purposes» (EMP) («Англійська длѐ 
медичних цілей»), ѐкий у Польщі ю обов’ѐзковим на рівні університету, 
розрахована на вживаннѐ англійської мови в таких сферах: 1) читаннѐ 
наукових праць; 2) усне спілкуваннѐ з паціюнтами та медичним 
персоналом; 3) письмове медичне спілкуваннѐ (написаннѐ історії хвороби, 
відправленнѐ листів до фахівців, веденнѐ медичної документації); 
4) представленнѐ презентацій на міжнародних конференціѐх (Donesch-
Jezo, Pachonska-Wolowska, 2014, р. 73). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на 
основі застосуваннѐ загальнонаукових методів аналізу навчальних програм, 
нормативно-правових документів, проекту Державного стандарту з 
української мови ѐк іноземної, навчально-методичного матеріалу, 
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компаративного аналізу, зіставленнѐ й узагальненнѐ вітчизнѐного та 
зарубіжного досвіду, було з’ѐсовано особливості формуваннѐ 
мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних спеціальностей 
під час використаннѐ професійно оріюнтованих текстів на занѐттѐх із 
української мови ѐк іноземної. Охарактеризовано навчально-методичне 
забезпеченнѐ з формуваннѐ мовнокомунікативних навичок іноземних 
студентів медичних спеціальностей засобами професійно оріюнтованого 
тексту (дослідженнѐ здійснявалосѐ на прикладі спеціальності 
222 «Медицина»). Мовнокомунікативні навички представлені ѐк 
сформована, доведена до автоматизму система вмінь спілкуваннѐ, здатність 
взаюмодіѐти з іншими лядьми, адекватно сприймати отримувану 
інформація, а також правильно її передавати. Формуваннѐ цих навичок 
залежить, насамперед, від лінгвокультурних особливостей та професійно 
оріюнтованого навчаннѐ іноземних студентів. Проаналізовано роль тексту у 
професійно оріюнтованому навчанні іноземних студентів: текст – це закінчене 
мовленнюве утвореннѐ, змістова, структурно-граматична юдність, що 
об’юктивована в усній або писемній формі та характеризуютьсѐ замкнутістя, 
зв’ѐзністя, різними типами лексичного, граматичного, логічного, 
стилістичного зв’ѐзку, маю певну прагматичну настанову. Висуваятьсѐ нові 
вимоги до структури і змісту професійно оріюнтованих текстів із метоя 
формуваннѐ мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних 
спеціальностей. Акцентовано увагу на розробці навчально-методичного 
забезпеченнѐ з формуваннѐ мовнокомунікативних навичок іноземних 
студентів медичних спеціальностей засобами професійно оріюнтованого 
тексту. У межах дослідно-експериментальної роботи викладацьким 
колективом Сумського державного університету розроблено посібник длѐ 
іноземних студентів «Готуюмосѐ до клінічної практики (тексти длѐ читаннѐ зі 
спеціальності). Навчально-методичні матеріали длѐ іноземних студентів 2-го 
курсу медичного інституту СумДУ» з урахуваннѐм потреб спеціальності та  
згідно з програмоя навчаннѐ іноземних студентів медичних спеціальностей  
(дослідно-експериментальна робота була проведена в межах спеціальності 
222 «Медицина»). Проведений аналіз опитувань у Медичному інституті 
Сумського державного університету, Запорізькому державному медичному 
університеті, Івано-Франківському національному медичному університеті, 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна засвідчив 
ефективність здобутків. У перспективі подальших досліджень вважаюмо за 
доцільне більш детально зупинитисѐ на корекції, удосконаленні завдань при 
розробці навчально-методичних матеріалів, визначенні педагогічних умов 
ефективного навчаннѐ іноземних студентів медичних спеціальностей. 
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РЕЗЯМЕ 

Левенок Инна. Профессионально ориентированный текст как средство 
формированиѐ ѐзыковых и коммуникативных навыков иностранных студентов 
медицинских специальностей. 

В статье на основе анализа нормативных документов, учебных планов и 
программ, учебников, учебно-методических пособий, отечественного и зарубежного 
опыта выѐснено содержание и значение профессионально ориентированного 
текста в формировании ѐзыковых и коммуникативных навыков иностранных 
студентов медицинских специальностей как одной из составлѐящих 
коммуникативной компетентности. Доказано, что профессионально 
ориентированные тексты способствуят решения задач иностранными 
студентами в профессиональной деѐтельности при прохождении профессиональной 
практики и формирования профессиональной ѐзыковой культуры. 

Ключевые слова: иностранный студент, медицинские специальности, 
профессионально ориентированный текст, ѐзыковые и коммуникативные навыки, 
формирование ѐзыковых и коммуникативных навыков, коммуникативнаѐ 
компетентность. 

 
SUMMARY 

Levenok Inna. Professionally oriented text as a way of language and communicative  
skills formation in foreign medical students. 

In the article on the basis of normative documents, study plans and programs, 
manuals, teaching methodological materials, Ukrainian and foreign experience, the value of 
the professionally oriented text as a way of language and communication skills formation in 
foreign medical students is formulated. It is known, that language and communication skills 
are the part of formation of communicative competence. It is proved, that professionally 
oriented text help foreign students to solve professional tasks during professional practice in 
hospitals and help to form professional language culture. 

According to the Bologna process, the number of exchange programs between 
Ukrainian and foreign higher education institutions increases annually, and therefore the 
number of foreign students who want to learn Ukrainian is growing up. The Ministry of 
Education and Science of Ukraine sees the need to modernize educational programs to the 
requirements of modern society and to approve the draft State Standard of Ukrainian as a 
Foreign Language. Moreover, foreign students are attracted by higher medical education. 
The question of ensuring the quality of medical education for foreign students arises. The 
priority is language training. Lessons of Ukrainian as a foreign language should be filled with 
professionally oriented content. According to the Draft Standard on Ukrainian as a Foreign 
Language, all universities, professors and teaching stuff must be united for creation study 
materials, books, manuals, creating structural and linguistic component.  
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https://www.researchgate.net/publication/308914955_Teaching_of_Vocabulary_to_Medical_Students_in_ESP_Courses
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Having analyzed the manuals, books, professionally oriented texts of Ukrainian and 
foreign authors for foreign medical students, the author’s collective of Language Training 
Department of Sumy State University created the manual “Preparing for clinical practice 
(texts for reading in specialty): teaching materials for foreign students of the Medical 
Institute of SSU” as an attempt to correspond to the modern education demands. The tasks 
are aimed at actualization of all kinds of speech activity: reading, speaking, listening, and 
writing. Educational materials correspond to the program of study foreign students of 
medical specialties and contain four topics: three texts to each topic. This manual showed the 
effectiveness of exercises and professionally oriented texts in the process of formation 
communicative skills of foreign students. 

Therefore, language and communicative skills are the main components of the 
professional communicative competence of foreign medical students. The necessity to 
improve the requirements for the content and structure of professionally oriented texts as a 
means of forming skills in Ukrainian language as a foreign language classes makes the 
ground for further investigations.  

Key words: foreign student, medical specialties, professionally oriented text, 
language and communication skills, formation of language and communication skills, 
communicative competence. 
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ФОРМУВАННа ХУДОЖНЬО-СМИСЛОВИХ УаВЛЕНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ 

 
У статті висвітлено перебіг і результати експериментальної перевірки 

ефективності методики формуваннѐ художньо-смислових уѐвлень майбутніх 
учителів музичного мистецтва. Розкрито логіку розгортаннѐ методики відповідно 
до етапів формуваннѐ означених уѐвлень. Обґрунтовано методи та прийоми, ѐкі 
застосовувалисѐ на тлі впровадженнѐ певних педагогічних умов, з урахуваннѐм 
динаміки фазових змін у художньо-смислових уѐвленнѐх у процесі роботи над твором 
музичного мистецтва. 

Ключові слова: смисл, художньо-смислові уѐвленнѐ, майбутні вчителі 
музичного мистецтва, експериментальне дослідженнѐ, педагогічні умови. 

 
Постановка проблеми. Художньо-смислові уѐвленнѐ майбутніх 

учителів музичного мистецтва формуятьсѐ в музично-інтерпретаційному 
процесі під час творчо-аналітичної діѐльності щодо осѐгненнѐ художнього 
змісту музичного твору. Функціонуваннѐ означеного виду уѐвлень ю 
важливим психологічним чинником об’юктивації загально-художніх 
смислів музичного твору на рівні індивідуальної свідомості особистості. 
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Сформовані художньо-смислові уѐвленнѐ накопичуятьсѐ в досвіді 
особистості в ѐкості апперцептивного, когнітивно-художнього фонду. 
Ефективність його функціонуваннѐ у процесі виконавської та педагогічної 
інтерпретації музичних творів залежить від ѐкості сформованих художньо-
смислових уѐвлень та володіннѐ механізмами їх усвідомленої актуалізації. 

У нашому дослідженні художньо-смислові уѐвленнѐ було розглѐнуто 
ѐк інтегровану структуру, ѐка складаютьсѐ з музично-інформаційного, 
дослідно-асоціативного та виконавсько-інтерпретаційного компонентів. У 
ході теоретичного моделяваннѐ було обґрунтовано критерії оціняваннѐ, 
за допомогоя ѐких експериментально діагностувавсѐ рівень 
сформованості означених компонентів. У результаті експериментальної 
перевірки, відповідно до науково-обґрунтованих рівнів сформованості 
художньо-смислових уѐвлень, у досліджених було діагностовано: високий 
рівень у 11,4 %, середній у 28,6 %, низький у 60 % осіб. Ґрунтуячись на 
теоретичних розвідках та на результатах констатувальної діагностики, було 
розроблено методику формуваннѐ художньо-смислових уѐвлень 
майбутніх учителів музичного мистецтва, ефективність ѐкої перевірѐлась 
експериментально. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури показав, 
що серед досліджень художньо-смислових уѐвлень у процесі 
фортепіанного навчаннѐ, що маять експериментальний характер та 
методику, ефективність ѐкоя доведена також експериментальним 
шлѐхом, можна звернути увагу на дослідженнѐ стильових уѐвлень 
(О. Щербініна), звуко-тембральних уѐвлень (Бай Бінь), інтонаційних та 
артикулѐційних уѐвлень та відповідних умінь (Лу Чен, А. Малінковська), 
слухо-моторних та музично-слухових (М. Матковська, М. Старчеус, 
Т. Лѐшенко). Художньо-смислові уѐвленнѐ та методика їх формуваннѐ не 
були предметом спеціального дослідженнѐ. Отже, цѐ проблема вперше 
була розглѐнута в межах нашої дослідно-методичної роботи. 

Мета статті полѐгаю у висвітленні перебігу й результатів 
експериментальної перевірки ефективності методики формуваннѐ 
художньо-смислових уѐвлень майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. До експерименту щодо перевірки 
ефективності методики формуваннѐ художньо-смислових уѐвлень було 
залучено студентів-піаністів 2 і 3-го курсів. Означений вибір реципіюнтів 
обумовлено тим, що до моменту навчаннѐ на другому курсі у студентів 
вже накопичуютьсѐ певний художній досвід виконавської інтерпретації 
музичних творів. Протѐгом навчаннѐ на 2, 3 курсах такий досвід, 
продовжуячи накопичуватисѐ, поетапно формуютьсѐ у структуру 
художньо-смислових уѐвлень. Отже, упровадженнѐ методики формуваннѐ 
означених уѐвлень відбувалосѐ згідно з виѐвленими в ході попереднього 
дослідженнѐ етапами їх виникненнѐ. Загалом було визначено три основні 
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етапи, кожен із ѐких був пов’ѐзаний із впливом на певний компонент 
структури художньо-смислових уѐвлень *4+. Відповідно до кожного етапу 
запроваджуваласѐ певна педагогічна умова [6]. 

Зокрема, на першому – художньо-аналітичному – етапі здійснявавсѐ 
цілеспрѐмований вплив на музично-інформаційний компонент шлѐхом 
збагаченнѐ обсѐгу необхідних знань, розширеннѐ меж операційних дій 
музичного мисленнѐ, аналітичного ставленнѐ до смислу твору та його ідеї. 
Задлѐ досѐгненнѐ ціюї мети було актуалізовано дія першої педагогічної 
умови: поетапне й цілеспрѐмоване розширеннѐ музично-семантичного 
фонду особистості [6]. Дія даної умови було визначено ѐк таку, що 
сприѐю формування навичок щодо виѐвленнѐ художньо-смислового змісту 
музичних творів, висвітленнѐ художнього та соціокультурного контексту, 
закодованого в елементах музичної мови. Означені навички набуваять 
особливої актуальності з оглѐду на сучасні фахові вимоги щодо діѐльності 
вчителѐ музики, зокрема, з необхідністя побудови педагогічних 
інтерпретацій у формі інтерактивних презентацій із вербальними 
коментарѐми. У зв’ѐзку з цим дидактичну увагу було приділено набуття 
майбутніми вчителѐми музичного мистецтва навичок і вмінь веденнѐ 
поѐснявальної роботи щодо розкриттѐ змісту музичних текстів. Означене 
актуалізую досѐгненнѐ нарративної педагогіки, ѐк такої, що визначаю 
методичний інструментарій вербальної інтерпретації навчального 
матеріалу ѐк інтертекстуальної форми культурного простору. 

Між тим, у дослідженнѐх нарративної педагогіки вказуютьсѐ на 
основоположність актуалізації рефлексії особистісного ставленнѐ у процесі 
нарративної інтерпретації. Зокрема, науковцѐми Н. Ліонс та 
В. Кублер Ла Боскі зазначаютьсѐ, що інтерпретаціѐ сенсу, у межах 
нарративного методу, вклячаю аспекти розуміннѐ «залучених лядей» 
(«people involved» *11, с. 99+), що обумовляю класифікація «рефлексивної 
здатності» («Reflective ability» *там само+) педагога ѐк «основної 
компетенції досвідчених фахівців» («a core competency of accomplished 
professionals» *там само+). 

Отже, когнітивно-творчий процес осѐгненнѐ образів-смислів мистецтва, 
у багатьох випадках, регуляю рефлексіѐ існуячих уѐвлень, ставленнѐ до них 
та самоаналітика власних позицій щодо смислообразу. На підставі 
викладеного ми ввели когнітивно-рефлексивний підхід, ѐк такий, що володію 
методичним потенціалом щодо здійсненнѐ формуявального впливу на 
операційні, художньо-розумові передумови виникненнѐ й функціонуваннѐ 
художньо-смислових уѐвлень майбутніх учителів музичного мистецтва *5+. 
Упровадженнѐ означеного підходу здійснявалосѐ згідно з принципом 
урахуваннѐ об’юктивних динамічних змін у художньо-смислових уѐвленнѐх 
щодо твору, ѐкий вивчаютьсѐ. Дотриманнѐ даного принципу зумовило логіку 
добору формувальних методів, ѐка ґрунтуваласѐ на усвідомленні чинника 
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динамічної трансформації художньо-смислових уѐвлень відповідно до 
визначених фаз, ѐк от: 

 перша фаза  усвідомленнѐ смислу узагальнених первинних 
уѐвлень на основі сприйнѐттѐ зовнішніх, іконічних властивостей, їх аналізу, 
де особлива увага приділѐютьсѐ наѐвній програмі, її розуміння в цілому; 

 друга фаза  прослуховуваннѐ твору, що призводить до оціночних 
суджень щодо особистісного прийнѐттѐ або неприйнѐттѐ; визначаютьсѐ 
особистісна естетична проекціѐ смислу твору, формуютьсѐ мотиваціѐ його 
вивченнѐ та виконаннѐ *4+. 

Погоджуячись із викладеноя концепціюя, було розроблено методи, 
що відповідали вищевикладеним фазам динамічної зміни художньо-
смислових уѐвлень. Серед останніх упроваджувалисѐ кейси проблемних 
питань, творчі завданнѐ на виѐвленнѐ музичного змісту. Означений 
методичний інструментарій застосовувавсѐ в ході проведеннѐ низки 
колоквіумів. Зокрема, досліджувані здійснявали герменевтичний аналіз 
музичних текстів з метоя визначеннѐ елементів музичної мови, за 
допомогоя ѐких відбуваютьсѐ втіленнѐ художніх програм творів. З ціюя 
метоя пропонувалисѐ завданнѐ на виѐвленнѐ особливостей ритмічно-
інтонаційної лінії (звуковисотність, інтерваліку, темпові рішеннѐ, ритмічні 
фігури та групуваннѐ); архітектонічної побудови (особливості фразуваннѐ, 
типи та формоутворявальні взаюмозв’ѐзки мотивів, драматургічну логіку); 
гармонійного плану (логіка наслідуваннѐ гармоній, характер 
міжфункціональних зв’ѐзків, модулѐції ѐк художньо-смислові акценти 
тощо); ладового забарвленнѐ; динамічно-агогічних художньо-виразних 
засобів. На основі аналізу означених елементів студенти виѐвлѐли в 
музичній мові лексеми, за допомогоя ѐких утворявалисѐ уѐвленнѐ про 
асоціація з певними ѐвищами. Зазначимо, що запроваджений аналіз 
випробуваними було схарактеризовано ѐк такий, що функціоную в ѐкості 
сполучної ланки між теоретичними знаннѐми та інтерпретаціюя. 

Післѐ герменевтичного аналізу запроваджувалосѐ прослуховуваннѐ 
музичних творів, у результаті ѐкого було актуалізовано усвідомленнѐ 
випробуваними динаміки трансформації художньо-смислових уѐвлень. 
Зокрема, у ході порівнѐннѐ результатів художньо-текстологічного аналізу та 
прослуховуваннѐ музичних творів було з’ѐсовано, що попередній аналіз, з 
виѐвленнѐм відповідностей елементів музичної мови певним художнім 
смислам, сприѐв високій мірі усвідомленості сприйнѐттѐ музики під час 
прослуховуваннѐ, завдѐки чому образ розкривсѐ в уѐвленні надзвичайно 
ѐскраво та глибоко. 

За результатами моніторингу, ѐкий було проведено післѐ першого 
етапу формувального експерименту, аналітичні вміннѐ студентів 
покращилисѐ, банк знань музично-семантичного характеру розширивсѐ, 
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значно підвищивсѐ рівень умінь застосовувати такі знаннѐ під час роботи над 
музичним текстом. 

Метоя другого – досвідно-накопичувального – етапу був вплив на 
елементи дослідно-асоціативного компоненту шлѐхом збагаченнѐ досвіду 
набуттѐ тактильно-почуттювої інформації, формуваннѐ скарбниці еталонів-
стереотипів на основі перцепції, апперцепції та активізації асоціативно-
пошукової діѐльності в роботі над твором. Задлѐ досѐгненнѐ даної мети 
впроваджуваласѐ друга педагогічна умова: акцентуаціѐ асоціативно-
апперцептивних досвідних еталонів та їх екстраполѐціѐ до нових 
творів [6]. У межах запровадженнѐ даної умови робивсѐ акцент на 
збагаченнѐ віта генного перцептивного досвіду майбутніх учителів музичного 
мистецтва. Застосовувалисѐ методи і прийоми, ѐкі актуалізуять процеси 
асоціяваннѐ художньої інформації з даними життювого досвіду особистості. 
Зміст методів було побудовано згідно з науковими поглѐдами щодо 
закономірностей набуттѐ особистістя актуального фахового досвіду, у тому 
числі мистецького. Нагадаюмо міркуваннѐ з цього приводу Б. Асаф’юва, ѐкий 
стверджував, що у процесі сприйнѐттѐ музичного твору лядина вдаютьсѐ до 
порівнѐннѐ музичного матеріалу з елементами свого «музично-інтонаційного 
словнику», ѐкий складаютьсѐ з комплексу музичних уѐвлень. Такі уѐвленнѐ, за 
твердженнѐм Б. Асаф’юва, накопичуятьсѐ у виглѐді суб’юктивно-значущих 
музичних інтонацій та різноманітних звукоутворень, що в них узагальнено 
асоціація з певноя епохоя або соціальноя групоя *2, с. 357]. 

Таким чином, досвід зовнішній нерозривно пов’ѐзаний із досвідом 
внутрішнім, адже інформаціѐ, що поступаю, піддаютьсѐ у свідомості лядини 
аналізу та переробляютьсѐ в особистісно-актуалізовані уѐвленнѐ про 
оточуячий світ. Розуміннѐ значущості цього процесу відбилосѐ в педагогіці 
дослідженнѐм та розробкоя категорії вітагенного досвіду (А. Бюлкін, 
Д. Качалов, А. Платонова). У дослідженнѐх науковців вітагенний досвід 
розуміютьсѐ ѐк такий, що сформувавсѐ в результаті перцептивно-
рефлексивних процесів переробленнѐ лядиноя інформації життювого 
досвіду та перетвореннѐ її в особистісно-значуще психологічне надбаннѐ. 
Отже, методичний потенціал актуалізації вітагенного досвіду обумовлено 
тим, що до складу останнього вклячено знаннѐ та уѐвленнѐ, ѐкі згруповано 
за принципом наѐвності особистісного сенсу. 

У межах технології вітагенної освіти А. С. Бюлкіна (що її представлено в 
«Енциклопедії освітніх технологій» Г. Селевко), пропонуютьсѐ комплексний 
метод голографічних проекцій, ѐкий передбачаю «розкриттѐ змісту 
досліджуваного знаннѐ шлѐхом його уѐвного моделяваннѐ», де «джерело 
його отриманнѐ … інтелектуальні потенції самої особистості» *8, с. 114]. 
Прийоми, з ѐких складаютьсѐ даний метод, володіять потужним методичним 
потенціалом щодо формуваннѐ художньо-смислових уѐвлень майбутніх 
учителів музичного мистецтва. Зокрема, імплементаціѐ в контекст нашого 
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дослідженнѐ «прийому ретроспективного аналізу життювого досвіду з 
розкриттѐм його зв’ѐзків в освітньому процесі» *8, с.116+ передбачаю 
актуалізація індивідуальних інтенцій особистості у сфері смислових 
асоціативних зв’ѐзків під час усвідомленнѐ смислів музичного матеріалу, 
осѐгнених на перцептивному етапі роботи над твором. Реалізаціѐ даного 
прийому відбуваласѐ в межах застосуваннѐ методів зіставленнѐ творів за 
певними критеріѐми: зіставленнѐ однакових образів за різними 
кодуваннѐми; зіставленнѐ та класифікації образів та творів за жанрами, 
програмами; категоризації творів за жанрами, стилѐми, смисловими ідеѐми. 
Логіка добору прийомів і методів роботи з музичними зразками на даному 
етапі визначаласѐ згідно з принципом урахуваннѐ об’юктивних динамічних 
змін у художньо-смисловому уѐвленні щодо твору, ѐкий вивчаютьсѐ. На 
другому етапі актуалізувалисѐ такі фази динамічних змін художньо-
смислових уѐвлень, ѐк-от: 

 зміни у смислових уѐвленнѐх, зумовлені закономірностѐми впливу 
тактильної інформації в результаті пошуку художньо-відповідного 
звуковидобуваннѐ у процесі матеріального втіленнѐ тексту; 

 цілеспрѐмований пошук сенсу одиниць тексту шлѐхом 
філософського осмисленнѐ значеннѐ елементів музичної семіотики під час 
виконаннѐ інтерпретаційних завдань *4+. 

У ѐкості музичних зразків пропонувалисѐ твори із прихованоя 
програмоя. Застосовувавсѐ, наприклад, такий прийом: серед 
запропонованих творів студенти самостійно обирали взірці длѐ 
порівнѐльного аналізу за принципом подібності: за жанром, ідейним 
навантаженнѐм або змістом прихованої програми тощо, та представлѐли 
результати у виглѐді анотацій. У ѐкості ілястрації-підтвердженнѐ випробувані 
виконували відповідні епізоди твору. При цьому студенти надавали поѐснень 
щодо того, чи змінилось їх баченнѐ драматургії твору, вираженої через 
фразуваннѐ, динаміку, агогіку, у результаті контакту із клавіатуроя, зокрема, 
добору автентичного прийому піаністичного втіленнѐ означених 
особливостей (туше). Відповіді випробуваних засвідчили, що художньо-
смислові уѐвленнѐ, що виникаять у результаті попереднього семантично-
текстологічного аналізу, трансформуятьсѐ внаслідок пошуку художньо-
автентичного звуковидобуваннѐ. Отже, відпрацяваннѐ відповідних прийомів 
поюднало у свідомості візуальне уѐвленнѐ про ѐвище, ѐке втіляютьсѐ, з 
тактильним уѐвленнѐм щодо контакту з клавіатуроя, у результаті чого 
сформувалосѐ фахово-функціональне досвідно-вітагенне уѐвленнѐ про 
засоби піаністичного втіленнѐ означеного ѐвища. Загалом моніторинг, ѐкий 
було проведено післѐ другого етапу, показав, що перцептивний досвід під час 
роботи над творами було сформовано в обсѐз, достатньому длѐ здійсненнѐ 
активізуячого впливу на асоціативне поле студента під час осмисленнѐ 
сутності твору. 
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Метоя третього – проектувально-смислового – етапу було 
формуваннѐ умінь виконавсько-інтерпретаційного компоненту щодо 
узагальненнѐ смислових уѐвлень, їх втіленнѐ у виконавський процес, 
визначеннѐ стратегії особистісних смислів та практичного використаннѐ 
художньо-смислових уѐвлень, ѐк під час виконаннѐ твору, так і у процесі 
педагогічної діѐльності. На даному етапі впроваджуваласѐ третѐ педагогічна 
умова: оріюнтаціѐ на смисловий контекст художнього синтезу художньо-
естетичних, музично-стильових, музично-інтонаційних (слухових), наочно-
семіотичних, звуко-тембральних уѐвлень. Розробляячи методи в межах 
даної умови ми розглѐнули означені уѐвленнѐ ѐк комплекс, ѐкий володію 
оптимізаційним потенціалом на етапі підготовки до концертного виступу або 
педагогічної презентації. Отже, методика була спрѐмована на формуваннѐ 
вмінь реалізації художньо-смислових уѐвлень під час виконавської та 
педагогічної інтерпретації. На успішність цього процесу впливаю зміст та ѐкість 
означених уѐвлень, сформованих на етапах попередньої роботи. За умов 
сформованості ѐкісних, змістово автентичних художньо-смислових уѐвлень у 
свідомості відтворяютьсѐ внутрішнѐ модально-пластична виконавська 
модель. Пластичність такої моделі забезпечую процес трансформації 
художньо-смислових уѐвлень у слухові та рухові, ѐкі й приймаять на себе 
координувальну функція безпосередньо у процесі виконаннѐ. У зв’ѐзку з цим 
на етапі формуваннѐ вмінь виконавсько-інтерпретаційного компоненту 
доцільно приділити увагу процесу підготовки студентів-музикантів до 
переведеннѐ художньо-смислових уѐвлень на рівень слухо-рухівних. З метоя 
розробки методичного забезпеченнѐ даного процесу ми розглѐнули 
проблему в контексті «Теорії розв’ѐзаннѐ винахідницьких завдань» (ТВРЗ), 
розробленої Г. Альтшуллером. Досліджуячи в межах ТВРЗ технологія 
оптимізації творчого процесу, науковець доводить, що задлѐ вирішеннѐ 
складних завдань доцільно впроваджувати методи, спрѐмовані на 
актуалізація творчого підходу, зокрема, метод активізації пошуку, 
заснований на подоланні інерційного мисленнѐ. Останню досѐгаютьсѐ шлѐхом 
ускладненнѐ завдань (за рахунок набуттѐ завданнѐми інваріантності) на тлі 
алгоритмізації дій *1+. Ми застосували метод активізації пошуку ТВРЗ й 
адаптували його до фортепіанно-виконавського процесу. Адаптаціѐ методу 
проводиласѐ на тлі розуміннѐ, що процес синтезу художньо-смислових 
уѐвлень актуалізуютьсѐ під час глибинного проходженнѐ всіх фазових станів 
осѐгненнѐ музичного твору, у результаті чого відбуваютьсѐ поюднаннѐ 
особистісного, інколи неусвідомленого або позасвідомого ставленнѐ до 
твору, з його сутнісним художньо-ціннісним смислом *4+. Упровадженнѐ 
методу активізації пошуку ТВРЗ відбувалосѐ у процесі виконаннѐ 
випробуваними творчих завдань під час транспонуваннѐ музичних творів. У 
ході впровадженнѐ будо встановлено, що уѐвленнѐ, сформовані під час 
попереднього аналізу твору на підсвідомому рівні керували діѐми студентів 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

130 

під час транспонуваннѐ, одночасно трансформуячись під впливом слухового 
та кінестетичного сприйнѐттѐ. За твердженнѐм випробуваних, їх фахова увага, 
зосередженість, самоконтроль та творча активність досѐгали надзвичайного 
рівня актуалізації під час виконаннѐ даного завданнѐ. 

Методичні дії також було спрѐмовано на підвищеннѐ ѐкісного 
змістового рівнѐ художньо-смислових уѐвлень майбутніх учителів музичного 
мистецтва, що реалізуятьсѐ під час виконаннѐ. У доробку підкресляютьсѐ, що 
основоположну роль у цьому процесі відіграю суб’юктивне ставленнѐ 
виконавцѐ до інтерпретаційної діѐльності, його особистісні риси. У 
дослідженні Ян Вен’ѐна увага акцентуютьсѐ на тому, що особистісні риси 
виконавцѐ, його характер, мисленнѐ впливаять на втіленнѐ авторського 
уѐвленнѐ, емоційну насиченість під час інтерпретації. За твердженнѐм 
вченого, «різні сторони музичного образу трансформуятьсѐ психікоя 
виконавцѐ», у зв’ѐзку з чим інтерпретатор створяю «такий звуковий образ, 
ѐкий найбільше відповідаю музично-слуховим уѐвленнѐм виконавцѐ й 
відображаю риси його індивідуальності» *10, с. 50+.  

З метоя актуалізації та усвідомленнѐ студентами означених 
процесів, що сприѐю формування вітагенно-актуалізованої системи 
уѐвлень, ми запроваджували завданнѐ, ѐкі поюднували два методи: метод 
слухового спостереженнѐ та метод ментальних карт, розроблений у 
музичній педагогіці О. Ребровоя. У дослідженні вченої зазначаютьсѐ, що 
метод ментальних карт («mind mapping») «спираютьсѐ на синестезія 
сприйнѐттѐ та уѐвленнѐ художнього образу», підсиляячи синестезійні 
процеси шлѐхом «візуалізації мисленнѐ» *7, с. 404+. Означене підсиленнѐ 
уможливляютьсѐ завдѐки трансформації мисленнѐ, у процесі візуалізації, 
до рівнѐ образно-асоціативного, ѐке, на відміну від метафоричного або 
логічно-вербального, «генерую до десѐти тисѐч зв’ѐзків – асоціацій» (у 
нормі длѐ метафоричного або логічно-вербального – десѐть-одинадцѐть) 
[7, с. 404+. Спираячись на розробки О. Ребрової, ми створили ментальну 
карту аналізу поліфонічного твору, ѐку використовували задлѐ активізації й 
оптимізації творчо-аналітичної діѐльності випробуваних у процесі 
прослуховуваннѐ музичних зразків. Методика впроваджуваласѐ під час 
проведеннѐ круглого столу, з оглѐду на ефективність даної форми щодо 
актуалізації художньої інформації у процесі дискурсивного аналізу. Було 
помітно, ѐк процес слідкуваннѐ за понѐтійними гілками ментальних карт 
призводить до поѐви у випробуваних певних асоціацій,що сприѐю 
осѐгнення художнього образу та призводить до генерації фахово-
обґрунтованих, досить глибоких художніх висновків. 

З метоя активізації полімодальної форми художньо-образного 
асоціативного мисленнѐ студентів було застосовано поюднаннѐ методів 
слухового спостереженнѐ та візуалізації поліфонічних творів. Ефективність 
означеного методу у згаданому контексті підкресляютьсѐ в доробку. 
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Зокрема, Л. Гаврилова розглѐдаю «метод візуалізації музичних творів» ѐк 
чинник зростаннѐ ѐкості професійної підготовки майбутніх учителів музики та 
зазначаю, що «створеннѐ візуалізацій – це різновид методу синестезії ѐк 
феномена співвіднесеннѐ образів різнорідних об’юктів, ѐкі сприймаятьсѐ 
через різні модальності й ґрунтуятьсѐ на механізмі асоціацій» *3, с. 20]. 
І. Туковоя обґрунтовано доцільність застосуваннѐ візуалізацій музичної 
тканини через графіки звукових хвиль з метоя оптимізації процесів 
сприйнѐттѐ форми музичного твору, його фактури й динаміки *9, с. 119–120]. 
Нами було запропоновано випробуваним у ѐкості взірців ознайомитисѐ із 
трьома фрагментами візуалізацій фуг І. С. Баха: h-moll та d-moll з 1-го тому 
ДТК та органної фуги d-moll. Було використано візуалізації С. Малинковського, 
створені у виглѐді анімованих графічних партитур, поюднаних зі звуковоя 
доріжкоя, за допомогоя програми Music Animation Machine. Випробуваними 
було відзначено, що прослуховуваннѐ, поюднане зі спостереженнѐм за 
графічним зображеннѐм музичних тем, їх протискладань та інтермедій 
набагато скоріше створяю уѐвленнѐ про форму твору та розвиток 
взаюмозв’ѐзків між його елементами, адже читаннѐ такого виду партитури 
сприѐю формування ѐскравих, систематизованих просторово-слухових 
уѐвлень про структуру твору. Також у ѐкості прикладів візуалізації було 
використано живописні твори ѐк приклад абстрактного втіленнѐ музичних 
творів, що сприѐло активізації образного мисленнѐ. 

Зазначимо, що в ѐкості методів третього етапу формувального 
експерименту впроваджувалисѐ такі, що відповідали формуячим 
завданнѐм надіндивідуальної фази динамічної трансформації художньо-
смислових уѐвлень. На даній фазі відбуваютьсѐ екстраполѐціѐ означених 
уѐвлень (у їх фаховій проекції) в освітній процес *4+. Методична увага була 
спрѐмована на спонуканнѐ майбутніх учителів музичного мистецтва до 
творчої активності у процесі знаходженнѐ відповідних засобів музично-
піаністичної та вербально-педагогічної виразності. Отже, завданнѐ на 
даному етапі були спрѐмовані на фахову актуалізація педагогічного 
потенціалу художньо-смислових уѐвлень особистості. Зокрема, 
випробувані складали сценарій уроку на тему «Музично-історична 
подорож у часі», у межах ѐкого відтворявали музичні матеріалі стилізації з 
метоя демонстрації еволяції музичних стилів у проекції наслідуваннѐ 
культурологічних епох. Виконаннѐ стилізацій супроводжувалосѐ 
вербальноя репрезентаціюя та поѐсненнѐми щодо обраної концепції 
інтерпретації, та піаністичних засобів її втіленнѐ. Виконавські стилізації, в 
основному, були зроблені на достатньому рівні. Навіть ладо-гармонійні 
особливості, ідентифікаціѐ ѐких викликала у випробуваних неабиѐкі 
труднощі на першому етапі, були застосовані усвідомлено, переконливо 
та, у більшості випадків, у достатньому обсѐзі. Отже, моніторинг показав, 
що зазнали значного розвитку здатності студентів до гнучкого оперуваннѐ 
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художньо-смисловими уѐвленнѐми в самостійній інтерпретаційній роботі 
над твором із використаннѐм усього полімодального творчого ресурсу в 
різних формах діѐльності (під час репетиційної роботи, педагогічної 
практики, концертних виступів). 

Висновки. Задлѐ остаточного підтвердженнѐ ефективності 
запропонованої методики формуваннѐ художньо-смислових уѐвлень було 
обчислено сумарні результати, проведено підсумковий зріз у КГ та 
виконано підсумкове порівнѐльне обчисленнѐ за критеріюм Фішера. На 
підставі аналізу результатів було зроблено висновок, що загальний рівень 
ЕГ підвищивсѐ з низького до середнього, натомість загальний рівень КГ 
залишивсѐ низьким. Отже, у групах, ѐкі мали майже однакові попередні 
результати, відбулисѐ такі динамічні зміни: в ЕГ кількість досліджуваних 

високого рівнѐ зросла з 0 % до 20 %, середнього рівнѐ  з 40 % до 71,4 %, 
натомість кількість досліджуваних низького рівнѐ впала з 60 % до 8,6 %. У 
КГ ситуаціѐ склаласѐ дещо по-іншому: кількість досліджуваних високого 

рівнѐ зросла з 0 % до 8,6 %, середнього рівнѐ  з 42,9 % до 48,6 % , 

низького рівнѐ  впала з 57,1 % до 42,9 %.Таким чином, у КГ студентів, ѐкі 
навчаласѐ за традиційноя методикоя, спостерігаласѐ позитивна динаміка, 
але менш інтенсивна, ніж у ЕГ. Також було з’ѐсовано, що всі компоненти 
структури художньо-смислових уѐвлень пов’ѐзані між собоя. Динаміка 
позитивних змін набувала інтенсивності по мірі здійсненнѐ формувального 
експерименту. Це зумовлено тим, що знаннѐ та творчі навички, ѐких 
набували випробувані в ході експерименту, накопичувалисѐ, що сприѐло 
підвищення рівнѐ на кожному наступному етапі експерименту.  

Наприкінці було проведено порівнѐльний аналіз результатів та 
підтверджено їх ефективність шлѐхом здійсненнѐ автоматичних 
розрахунків за критеріюм Фішера. Розрахунки підтвердили результати 
дослідженнѐ, адже значеннѐ кутового перетвореннѐ дорівнявало 3,485, 
ѐке розташоване в зоні значущості за вісся Фішера. 
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РЕЗЯМЕ 
Ли Яе. Форимирование художетсвенно-смысловых представлений будущих 

учителей музыкального искусства: экспериментальнаѐ проверка методики. 
В статье освещены ход и результаты экспериментальной проверки 

эффективности методики формированиѐ художественно-смысловых 
представлений будущих учителей музыкального искусства. Раскрыта логика 
развертываниѐ методики в соответствии с этапами формированиѐ указанных 
представлений. Обоснованы методы и приемы, которые применѐлись на фоне 
внедрениѐ определенных педагогических условий, с учетом динамики фазовых 
изменений в художественно-смысловых представлениѐх в процессе работы над 
произведением музыкального искусства. 

Ключевые слова: смысл, художественно-смысловые представлениѐ, будущие 
учителѐ музыкального искусства, экспериментальное исследование, педагогические 
условиѐ. 

  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

134 

SUMMARY 
Li Yuyu. Formation of artistic-semantic ideas of the future musical art teachers: 

experimental verification of the methodology. 
The article reveals the main content of the experimental verification of the 

methodology of formation of the musical-semantic ideas of the future musical art teachers in 
the process of piano learning. 

The experimental methodology was carried out step by step, orienting the 
methodological complex to the purposeful influence of the corresponding component. So, at 
the first, artistic-analytical stage, the music-information component was influenced. For this 
purpose, the first pedagogical condition was activated: a phased and purposeful expansion of 
the musical-semantic fund of the personality. This provided the skills to identify the artistic-
semantic content of musical works, their artistic and socio-cultural contexts. 

The aim of the second – experimental-accumulative – stage was to influence the 
elements of the experimental-associative component. This was done by enriching the tactile-
sensory information, forming the basis of standards-stereotypes based on perception, 
apperception and activation of the asociative-search activity in the work on the musical 
work. A second pedagogical condition was introduced: the accentuation of the associative-
apperceptive experimental standards and their extrapolation to work on new musical works. 

The aim of the third – design-semantic stage – was formation of exercises of the 
performing-interpreting component on generalization of semantic representations, their 
embodiment in the performing process, definition of the strategy of personal meanings and 
practical use of artistic-semantic ideas both during the performance of the musical work and in 
the process of pedagogical activity. At this stage, the third pedagogical condition was 
implemented: orientation to the semantic context of the artistic synthesis of artistic-aesthetic, 
musical-stylistic, musical-intonational (auditory), visual-semiotic, sound-timbral ideas. 

Monitoring of the effectiveness of the used methodological tools has shown that 
significant changes were observed in students’ abilities to operate flexibly with artistic-
semantic ideas in independent interpretation work on a musical work using the entire poly-
modal creative resource in various forms of activity (during rehearsal work, pedagogical 
practice, concert performances). 

Key words: meaning, artistic-semantic ideas, future musical art teachers, 
experimental research, pedagogical conditions. 
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UNDERSTANDING NEEDS IN ESP TEACHING 

 
The objectives of this study are to define the needs analysis, to review recent research 

into the importance of needs analysis and to provide a conceptual theoretical framework 
based on types of needs. In order to achieve the goal, the methods of providing literature 
review were used: confirmation of the hypothesis and fulfillment of the research tasks, a 
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complex of modern theoretical methods of research and approaches was used: analysis, 
synthesis, induction, deduction, systematization, comparison, generalization, which allowed 
to develop scientific sources, to determine the essence and features of needs analysis, to 
justify the advantages and shortcomings. This study has reported on the structured definition 
of needs analysis, presenting different interpretations and componential analysis. This study 
has also defined the reasons for necessity of providing the needs analysis. The objective of 
this is to identify the training gap in needs analysis.  

Furthermore, the literature review has presented the classification of types of needs. They 
are distinguished as personal, learning and professional. There have been analyzed a number of 
studies with different structures which have been completed by the authors according to the 
requirements of time and modern system of ELT. There has been presented the detailed 
subdivision of target needs into necessities, lacks and wants and more complicated and recent 
analysis of target needs in the frame of personal and social requirements. 

Consistent with recent research advocating the identifying needs analysis, our 
findings indicate that this is a process of defining the training gap between the starting point 
of where the learners are at present and the target point where they need to be. The process 
between these two points is called the learning needs, in ESP particularly language 
competence. Our findings highlight the main identifications of types of needs in the light of 
personal, learning and professional needs. We also reported on the necessary reasons for 
using needs analysis in the ESP teaching before designing a course. We are not yet in position 
to offer the unique classification of needs, which would fit the modern requirements in ESP. 
This review provides implications for developing the completed questionnaires for identifying 
the personal, learning and professional needs.  

Different ways of leaning present one of the main limitations of this study. The 
definite relationships are present between the types of needs and different models in the 
educational process. Future work is needed to develop the questionnaire about needs of 
learners and providing needs analysis in different ways; personal, learning and professional. 

Key words: ESP teaching, needs analysis, types of needs, personal needs, learning 
needs, professional needs. 

 
Introduction. ESP teaching has been relatively new and has become 

quite fashionable, as it meets the modern requirements to the level and 
context of English for professionals, it also takes into account the small number 
of academic hours for teaching English compared to the load of hours in 
teaching English for linguists.  

Many recent studies have focused on the approach in teaching English as 
a specific language. According to the most quoted definitions in this sphere, 
ESP must be seen as an approach not as a product. ESP is not a particular kind 
of language or methodology, nor does it consist of a particular type of teaching 
material. Understood properly, it is an approach to language learning, which is 
based on learner need. 

The foundation of all ESP is the simple question: Why does this learner need 
to learn a foreign language? From this question more questions will come and 
some of them will relate to the learners themselves, some to the nature of the 
language the learners will need to operate, some to the given learning context. 
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Analysis of relevant research. But this whole analysis comes from an 
initial identified need on the part of the learner to learn a language. ESP, then, 
is an approach to language teaching in which all decisions as to content and 
method are based on the learner’s reason for learning *9+. Strevens (1988) 
identified absolute and variable characteristics of ESP:   

Absolute characteristics: 
ESP consists of English language teaching which is: 
• designed to meet specified needs of the learner; 
• related in content (i.e. in its themes and topics) to particular 

disciplines, occupations and activities; 
• centred on the language appropriate to those activities in syntax, lexis, 

discourse, semantics, etc., and analysis of this discourse; 
• in contrast with general English. 
Variable characteristics of ESP may be, but is not necessarily: 
• restricted as to the language skills to be learned (e.g. reading only); 
• not taught according to any pre-ordained methodology [18]. Dudley-

Evans and St John (1998) define ESP characteristics as those:  
Absolute characteristics: 
• ESP is designed to meet specific needs of the learner; 
• ESP makes use of underlying methodology and activities of the 

disciplines it serves; 
• ESP is centered on the language (grammar, lexis, register), skills, 

discourse and genres appropriate to these activities. 
Variable characteristics: 
• ESP may be related to or designed for specific disciplines; 
• ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology 

from that of general English; 
• ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level 

institution or in a professional work situation. It could, however, be for learners 
at secondary school level; 

• ESP is generally designed for intermediate or advanced students [5].  
Most ESP courses assume some basic knowledge of the language 

systems. Maley (2007) also states that “Since then *i.e. the 1970s+ ESP... has 
seen the hiving off of English for Business Purposes and English for Academic 
Purposes as largely independent focuses. Nonetheless there has been a steady 
demand for courses related to the immediate needs of students rather than to 
the ENOP (English for No Obvious Purposes) offered in most secondary 
education institutions” *8+.   

For Harding (2007) ESP “teaches “the language for getting things done”. 
(...) ESP is a comprehensive term and it includes English for Business and 
English for Academic Purposes, but as these are such developed and well-
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established areas of ELT in their own right, we have not put them to the 
forefront here *i.e. in Harding’s book+” *8+.  

Aim of the study. In view of analyzed definitions of ESP teaching it has 
become obvious that needs analysis is the very first step in designing the 
appropriate course for learners in ESP teaching. Thus, in this paper we continue 
researching the importance of needs analysis in ESP. The objectives of this 
study are to define the needs analysis, to review recent research into the 
importance of needs analysis and to provide a conceptual theoretical 
framework based on types of needs. 

Research methods. To achieve the goal, confirmation of the hypothesis 
and fulfillment of the research tasks, a complex of modern theoretical methods 
of research and approaches was used: analysis, synthesis, induction, deduction, 
systematization, comparison, generalization, which allowed developing 
scientific sources, determining the essence and features of needs analysis, 
justifying the advantages and shortcomings.  

Results. To define the term needs analysis, we reviewed the number of 
studies in this sphere.  

Need analysis is defined as a provisional process before a language 
course and syllabus design, materials selection, education process 
methodology and assessment. ESP teachers should take into account the 
results of needs analysis investigation while designing a language course or a 
training program for particular professional needs [12]. 

For Brown (1995) needs analysis is the systematic collection and analysis 
of all subjective and objective information needed to outline and confirm 
defensible curriculum purposes that complete the language learning 
requirements of students within the context of particular institutions that 
influence the educational process [2]. 

Hutchinson and Waters (1987) (as cited in Fadel & Elyas, 2015) defined 
needs analysis by distinguishing between target needs, i.e. what the learner needs 
to learn, and “wants” which are the learners’ views concerning their needs *5+. 

Nunan (2001) (as cited in Balaei & Ahour, 2018) distinguishes needs 
analysis as “technique and procedures for collecting information to be used in 
syllabus design” *1+. 

Duddley-Evens (1998) (as cited in Dardig, 2015) pointed out that 
students’ needs analysis is divided into two steps. The first defines the 
information about students’ “Possession” of their current level of L2-ESP, 
content knowledge in L1 & L2, motivation and method of learning. The second 
provides with the information what students want to achieve “ESP needs” *3+. 

Munby (1978, p. 43) (as cited in Khalid, 2016) stated that, needs analysis 
could also help in evaluating an existing programme and comparing to the needs 
of the learners, could find the appropriate solution to the lack of what the learners 
require. This process should be accessible for both learners and teachers [12]. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

138 

The same idea of not following just the needs of learners is supported by 
Gilb (1988). He distinguished that “Good course design should separate ends 
from means. “We are constantly making the mistake of specifying the means of 
doing something rather than the results we want. This can only limit our ability 
to find better solutions to real problems” *7+.  

Duddley-Evans and St. John (2009) identified eight components in actual 
concept of needs analysis which have been grouped into five broad areas 
including: 

1) target situation analysis and objective needs analysis (e.g. tasks and 
activities learners will use English for; 

2) linguistic analysis, discourse analysis, genre analysis, i.e. knowledge of 
how language and skills are used in the target situations; 

3) subjective needs analysis, i.e. learners’ wants, means, subjective 
needs-factors that affect the way they learn (e.g. previous learning 
experiences, reasons for attending the course, expectations); 

4) present situation analysis for the purpose of identifying learners’ 
current skills and language use; 

5) means analysis, i.e. information about the environment where the 
course will run [14].  

Stern’s (1992) structure of needs analysis includes four types of ESP 
teaching objectives: proficiency, knowledge, affective and transfer. 

Proficiency objectives relate to the mastery of the four language skills: 
reading, writing, listening and speaking. 

Knowledge objectives involve the gaining of linguistic and cultural 
information. 

Linguistic knowledge objectives refer to language analysis and awareness 
of the systematic aspects of language while cultural knowledge objectives refer 
to the control of socio-cultural rules (mastery of the norms of society, values 
and orientations and also the ability to recognize culturally significant facts). 

Affective objectives correlate with the development of positive feelings 
toward the subject of study. 

Transfer objectives concern the ability to generalize from what has been 
learned in one situation or another [17]. 

Numerous studies identify the needs analysis as target situation analysis, 
present situation analysis, pedagogic needs analysis, deficiency analysis, means 
analysis, register analysis, discourse analysis and genre analysis [13]. The study 
has conducted the research of different interpretations of needs analysis from 
this point of view.  

Deficiency analysis is aimed to identify the gap between present and 
target knowledge, considering learners’ needs or wants. 
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Strategy analysis or learning needs analysis deals with the learners’ 
strategies, which enable the learners to reach the desired aim – this is related 
to the process of learning and motivation.  

Means analysis are considered as the factors in the educational process 
related to the organizational issues: such as:  

 classroom culture; 

 staff; 

 pilot target situation analysis; 

 status of service operations; 

 study of change agents. 
Register analysis or frequency analysis called by Robinson (1991) 

operated almost entirely at word and sentence level. The main motive behind 
register analysis was the pedagogic one of making the ESP course more 
relevant to learners’ needs (Hutchinson and Waters, 1987) *13+.  

Register analysis is called very important in ESP course designing as it is a 
valuable tool for identifying classroom materials with high content validity; the 
mistake was to try to teach these materials by the same principles that they 
were selected [4].  

Discourse analysis also called rhetorical or textual analysis shifted 
attention to the level above the sentence and tried to find out how sentences 
were combined into discourse (Hutchinson & Waters, 1987) [13]. Discourse 
analysis is defined as: a) concerned with language use beyond the boundaries 
of a sentence/utterance; b) concerned with the interrelationships between 
language and society and c) as concerned with the interactive or dialogic 
properties of everyday communication [19]. 

Defining so called training gap is a corner stone in needs analysis. This 
“gap” is designed by the frames between where the learners are now and 
where they need to be. This training gap is realized through the language 
competence. 

We should mention that importance of identifying the needs is relevant 
to ESP instructors. Most general English courses are satisfied with general 
context of language proficiency. In ESP teaching training gap helps to organize 
the educational process more thoroughly, adapting to the specific needs of 
learners, which makes the learning process learner’s centered. So, it is more 
motivating if it is related to the reality in profession. 

The main reasons for necessity of providing the needs analysis are 
outlaid in the study of Richards (2001).   

The author claims that needs analysis in language teaching can be used 
for a number of different purposes, for example:  

“To find out what language skills a learner needs in order to perform a 
particular role, such as sales manager, tour guide or university student; to help 
determine if an existing course adequately addresses the needs of potential 
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students; to determine which students from a group are most in need of 
training in particular language skills; to identify a change of direction that 
people in a reference group feel is important; to identify a gap between what 
students are able to do and what they need to be able to do; to collect 
information about a particular problem learners are experiencing” *16+.  

What kinds of needs should be considered? 
According to Hutchison and Waters (1987), there should be difference 

between a target needs and learning needs. In his paper he explains target 
needs by the terms necessities, lacks and wants. “Necessities is the type of 
need, which is determined by the demands of the target situation, what the 
learner has to know in order to function effectively in the target situation” *10+.  

Hutchinson (1987) points out that the necessities should be identified in 
the complex of lacks – which of the necessities the learner lacks. “The target 
proficiency in other words, needs to be matched against the existing 
proficiency of the learners. The gap between the two can be referred to as the 
learner’s lacks” (Hutchinson, Waters and Breen (1979). 

As for wants, Hutchinson (1987) states that there is no exact connection 
between the necessities and wants of a learner from the point of view of a 
teacher. But the wants as motivation of a learner should be taken in an 
account. In his case study research Hutchinson found out that among two 
group of students: of the Medical and the Agriculture and Veterinary students 
only the Medical students have motivation to study their specific texts. The 
Agricultural and Veterinary students were really reluctant in their study of 
specific texts in their specialism. They had wanted to become the doctors but 
failed in the admission process. 

According to this case study, the author represented the table of the 
necessities, lacks and wants [10, 58]. 

Table 1  
Necessities, lacks and wants 

 OBJECTIVE (i.e. as perceived by course 
designers) 

SUBJECTIVE (i.e. as perceived 
by learners) 

NECESSITIES The English needed for success in 
Agricultural or Veterinary Studies 

To reluctantly cope with a 
“second-best” situation 

LACKS (Presumably) areas of English needed for 
Agricultural or Veterinary Studies 

Means of doing Medical 
Studies 

WANTS To succeed in Agricultural or Veterinary 
Studies 

To undertake Medical Studies 

 
In order to determine the learning needs, Hutchinson compared the ESP 

course for learner as a journey, where the starting point is lacks and the 
destination is necessities and wants, and the learning needs is a route. In other 
words as Indrasari (2016) interpreted, learning needs are the learner’s 
knowledge and ability for performing their tasks to the required degree of 
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competence in target situation. This information may be recorded in terms of 
language items, skills, strategies, subject knowledge, etc. [11].  

The collective study of Huhta, Vogt, Johnson & Tulkki (2013) has 
investigated the other approaches to types of needs. Thus, Berwick (1989) 
defined felt needs and perceived needs, where he differentiated a personal 
view of the professional learner and his or her professional context for 
learning. Brindley (1989) referred to as subjective and objective needs. He 
distinguished that objective needs are based on facts and may be introduced 
from outside views, while subjective needs are those that involve the personal 
perspective of the learner as an individual (as cited in Huhta, 2013) Robinson 
(1991) has developed a bit different starting point in defining learner’s needs: 
she suggested that they can be divided in three different levels: the micro-, 
meso- and macro-levels of need, where micro-level needs are the needs of the 
individual learner, meso-level needs are the needs in the context of the 
workplace or education institution and macro-level needs are the needs of 
society. All these levels are interconnected [9].  

Tahir (2011) has presented another point of view on the structure of 
learning needs. In his study he identified three subdivisions into psychological 
and cognitive needs, sociological needs and methodological needs [20]. 

In ESP learning the personal wants as subjective needs should also be 
considered, because they are very important factors in motivation. It is very 
important to find the right balance between the students’ wants and the 
teachers’ view of what they really need in their target expectations. It will help 
the quality in perception and efficiency in learning. In other case it may cause 
the reluctance in the education process and learners unwillingness to study. 

Thus, Oxford (2003) distinguishes the personality types, which should be 
considered in learning. She reports on four strands in the personality type: 
extraverted vs. introverted; intuitive-random vs. sensing-sequential; thinking 
vs. feeling; and closure-oriented/judging vs. open/perceiving. The author 
identifies them as follows: 

Extraverted vs. Introverted. As these types are considered to be opposite, 
the extravert and introvert learners can learn to cooperate with the teacher’s 
assistance. The level of extravert enthusiasm can be manageable and introverts 
can get the opportunity to work equally with extraverts. 

Intuitive-Random vs. Sensing-Sequential. Intuitive-random students think 
in abstract and like creating and prefer guiding their own learning. However, 
sensing-sequential learners like facts, want guidance and specific instruction 
from the teacher, and look for steadiness. The best way to manage these two 
types in one class is to offer variety and choice: a highly organized structure for 
sensing-sequential learners and at other times multiple options and 
enrichment activities for intuitive-random students. 
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Thinking vs. Feeling. Thinking learners are oriented toward the truth, 
want to be viewed as skilled and might secretly desire to be praised 
themselves. They may seem separate. On the other hand, feeling learners value 
other people in very personal ways. They are more emotional and 
considerable. The teachers in the class with these types can help thinking 
learners show greater over compassion to their feeling classmates and suggest 
that feeling learners might tone down their emotional expression while 
working with thinking learners. 

Closure-oriented/Judging vs. Open/Perceiving. Closure-oriented students 
want to reach judgments or completion quickly, they are serious, hardworking 
learners who like to be given written information and enjoy specific tasks with 
deadlines. In contrast, open learners want to stay available for new insights and 
are therefore sometimes called “perceiving”. They take learning less seriously, 
treating it like a game and dislike deadlines. Anyway, these two types may provide 
a good harmony for each other in the classroom. The best way in managing these 
types is to make cooperative groups that include both types of learners, since 
these learners can benefit from collaboration with each other [15]. 

Depending on the role and position of a teacher and a learner, there are 
different approaches to the way of learning. But ESP teaching means learner-
centered education.  

Conclusions. The present study was designed to determine the necessity 
of identifying the learners needs in the ESP teaching. The first question in the 
study was to identify the interpreting of needs analysis in the ESP teaching 
syllabus. The second question sought to determine the importance of needs 
analysis applying in ESP course designing.  

And another question was focuses on the theoretical frame of defining 
the types of needs in the literature. This research contributes to ESP and needs 
analysis literature by demonstrating the importance of needs analysis in the 
context of ESP teaching. Many studies have reported on the developed models 
of needs of learners and presenting the classified identification of the types of 
needs distinguished by different authors at different time. However, modern 
requirements to the models in teaching according to the demands of time 
make the necessity to adapt the needs analysis to the definite educational 
environment considering the ESP principles. 

Consistent with recent research advocating the identifying needs 
analysis, our findings indicate that this is a process of defining the training gap 
between the starting point of where the learners are at present and the target 
point where they need to be. The process between these two points is called 
the learning needs, in ESP particularly language competence.  

Our findings highlight the main identifications of types of needs in the light 
of personal, learning and professional needs. We also reported on the necessary 
reasons for using needs analysis in the ESP teaching before designing a course. 
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We are not yet in position to offer the unique classification of needs, 
which would fit the modern requirements in ESP. This review provides 
implications for developing the completed questionnaires for identifying the 
personal, learning and professional needs.  

Different ways of leaning present one of the main limitations of this 
study. The definite relationships are present between the types of needs and 
different models in the educational process. 

Future work is needed to develop the questionnaire about the needs of 
learners and providing needs analysis in different ways; personal, learning and 
professional.  

 
REFERENCES 

1. Balaei, P., Ahour, T. (2018). Information Technology Students’ Language Needs for 

their ESP Course. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 7 (2), 
197–203. 

2. Brown, J. D. (1995). The elements of language curriculum: A systematic approach 
to program development. Heinle & Heinle Publishers, 20 Park Plaza, Boston, MA 02116. 

3. Dardig, M. H. (2015). Using the Communicative Language Teaching Approach (CLT) 
in Teaching English for Specific Purposes (ESP). Journal of American Science, 11 (3). 

4. Demarco, C. (2011). The role of register analysis in an English for Special Purpose 
(ESP) curriculum. Retrived from: http://www. tesol. org. 

5. Dudley-Evans, T., & St John, M. J. (1998). Developments in English for specific 
purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge university press. 

6. Fadel, S., & Elyas, T. (2015). ESP needs analysis to integrate a scientific reading 
program in the English language institute at King AbdulAziz University. International Journal 
of Educational Investigations, 2 (4), 14–27. 

7.  Gilb, T., & Finzi, S. (1988). Principles of software engineering management (Vol. 
11). Reading, MA: Addison-Wesley. 

8. Harding, K. (2007). English for specific purposes. Resource books for teachers, 
edited by Alan Maley, 1997, OUP. 

9. Huhta, M., Vogt, K., Johnson, E., & Tulkki, H. (2013). Needs analysis for language 
course design: A holistic approach to ESP. Cambridge University Press 

10. Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for specific purposes. Cambridge 
University Press. 

11. Indrasari, N. (2016). English for Specific Purposes: A Need Analysis at The Second 
Semester of Physics Education Students of IAIN Raden Intan Lampung in The Academic Year 
of 2015/2016. English Education: Journal Tadris Bahasa Inggris, 9 (1), 161–172. 

12. Khalid, A. (2016). Needs Assessment in ESP: A Review. Studies in Literature and 
Language, 12 (6), 38–46. 

13. Massouleh, N. S., Branch, R., & Jooneghani, R. B. (2012). Needs analysis: ESP 
perspective on genre. Journal of Education and Practice, 3 (6), 60–71. 

14. Otilia, S. M. (2015). Needs analysis in English for specific purposes. Annals of the 
Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, 1 (2), 54–55. 

15. Oxford, R. L. (2003). Language learning styles and strategies: Concepts and 
relationships. Iral, 41 (4), 271–278. 

16. Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Ernst Klett 
Sprachen.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

144 

17. Stern, H. H. (1992). Issues and options in language teaching. Oxford Univ Pr. 
18. Strevens, P. (1988). The learner and teacher of ESP. ESP in the classroom: 

Practice and evaluation, 31, 91–119. 
19. Stubbs, M. (1983). Discourse analysis: The sociolinguistic analysis of natural 

language (Vol. 4). University of Chicago Press. 
20. Tahir, A. (2011). Learning Needs – A Neglected Terrain: Implications of Need 

Hierarchy Theory for ESP Needs Analysis. English for Specific Purposes World, 33 (11). 

 
АНОТАЦІа 

Ляшенко Ірина. Розуміннѐ потреб студентів у викладанні англійської мови 
професійного спрѐмуваннѐ. 

Сучасні підходи до специфічного викладаннѐ англійської мови вимагаять 
постійного вдосконаленнѐ, оскільки останні роки відзначаютьсѐ зростаяча 
глобальна тенденціѐ розвитку комунікації й застосуваннѐ мов у різних сферах. З 
одного боку більшість підходів оріюнтовані на професійний контекст. З іншого боку 
проблема полѐгаю в нестачі академічних годин длѐ детального викладаннѐ, що ю 
результатом зниженнѐ ѐкості і втрати мотивації студентів. У даній роботі 
розглѐдаютьсѐ аналіз потреб студентів, необхідність проведеннѐ такого аналізу 
перед початком курсу англійської мови длѐ професійного спрѐмуваннѐ. Робота даю 
літературний оглѐд типів потреб студентів.  

Ключові слова: професійне навчаннѐ англійської, аналіз потреб, типи потреб, 
особисті потреби, навчальні потреби, професійні потреби. 

 
РЕЗЯМЕ 

Ляшенко Ирина. Понимание потребностей студентов в преподавании 
английского ѐзыка профессионального направлениѐ. 

Современные подходы к специфическому преподавания английского ѐзыка 
требуят постоѐнного совершенствованиѐ, поскольку последние годы отмечаетсѐ 
растущаѐ глобальнаѐ тенденциѐ развитиѐ коммуникации и применениѐ ѐзыков в 
различных сферах. С одной стороны, большинство подходов ориентированы на 
профессиональный контекст. С другой стороны, проблема заклячаетсѐ в 
недостатке академических часов длѐ детального преподаваниѐ, ѐвлѐетсѐ 
результатом снижениѐ качества и потери мотивации студентов. В данной работе 
рассматриваетсѐ анализ потребностей студентов, необходимость проведениѐ 
такого анализа перед началом курса английского ѐзыка длѐ профессионального 
направлениѐ. Работа дает литературный обзор типов потребностей студентов. 

Ключевые слова: профессиональное обучение английскому, анализ 
потребностей, типы потребностей, личные потребности, учебные потребности, 
профессиональные потребности. 
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ТЕХНОЛОГІа ФОРМУВАННа ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ (ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН) 
 
У статті представлено аналіз філософської, психолого-педагогічної та 

методичної літератури щодо пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів. 
На основі методу аналізу, синтезу й узагальненнѐ уточнено понѐттѐ «пізнавально-
творчої самостійності майбутніх учителів», окреслено особливості формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі 
вивченнѐ педагогічних дисциплін. Розроблено й теоретично обґрунтовано 
технологія формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін та етапи її реалізації. 
Наведено приклади та розкрито сутність форм і методів навчаннѐ, ѐкі 
використовуятьсѐ на кожному етапі. Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю у 
використанні його результатів длѐ оновленнѐ змісту лекційних і практичних занѐть 
із педагогічних дисциплін. Перспективними напрѐмами подальших розвідок визначено 
обґрунтуваннѐ та експериментальна перевірка педагогічних умов формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови. 

Ключові слова: самостійність, пізнавально-творча самостійність, майбутні 
учителі іноземної мови, педагогічна технологіѐ. 

 
Постановка проблеми. Світові глобалізаційні процеси в освіті 

стимуляять підвищений інтерес школѐрів до іноземної мови, що, у своя 
чергу, вимагаю підвищеннѐ професіоналізму вчителів іноземної мови. 
Головна функціѐ сучасного педагогічного закладу вищої освіти (ЗВО), ѐк 
зазначаять вітчизнѐні науковці, полѐгаю в підготовці фахівців, здатних творчо 
мислити, бути ініціативними й відповідальними у професійній діѐльності. 
Проте особистісно зоріюнтований напрѐм української педагогічної освіти 
може бути впровадженим не лише за умови бажаннѐ студента отримувати 
професійні знаннѐ під час навчаннѐ, а також за наѐвності в нього сталих умінь 
і навичок пізнавально-творчої самостійності, ѐкі не тільки допоможуть 
самостійно опановувати нову інформація у процесі вивченнѐ педагогічних 
дисциплін, а й стануть у нагоді в подальшій професійно-педагогічній 
діѐльності. У зв’ѐзку з такими тенденціѐми актуальноя постаю проблема 
формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної 
мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Аналіз актуальних досліджень. Процесу формуваннѐ пізнавально-
творчої самостійності індивіда присвѐчені філософсько-педагогічні праці 
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(І. Бех, Дж. Брунер, М. Євтух, В. Лозова, Н. Ничкало, О. Савченко, Л. Тархова, 
І. Якіманська), психологічні (Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, 
Е. де Боно, А. Маркова, А. Маслоу, С. Рубінштейн) та методичні (Є. Голант, 
І. Зимнѐ, І. Ільѐсов, Г. Кітайгородська, І. Лернер, С. Ніколаюва, М. Скаткін). 

Мета статті – розробити й теоретично обґрунтувати технологія 
формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної 
мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін та етапи її реалізації. 

Методи дослідження: аналіз філософської, психолого-педагогічної і 
методичної літератури длѐ порівнѐннѐ й зіставленнѐ різних поглѐдів на 
досліджувану проблему з метоя обґрунтуваннѐ технології формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін та етапи її реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ сутності пізнавальної 
діѐльності, пізнавально-творчої активності й самостійності особистості 
представлені у працѐх М. Данилова, П. Підкасистого, М. Скаткіна, 
Н. Тализіної, Т. Шамової, Г. Щукіної. Авторські концепції розвитку 
пізнавальної творчої самостійності студента ВЗО пропонуять сучасні 
дослідники – В. Бюліков, В. Бурѐк, О. Іванова, С. Кулагіна, О. Малихін, 
В. Мілашевич, В. Повзун, М. Солдатенко, О. Цокур, В. Чайка, Н. Янкіна. 

О. Лазарюва розглѐдаю самостійну творчу діѐльність студентів ѐк 
основний спосіб активного, продуктивного учіннѐ та провідний чинник 
самореалізації конструктивних і креативних ѐкостей особистості. Автор 
зазначаю, що пізнавально-творча діѐльність студентів у евристичній освіті 
набуваю ѐкостей, важливих длѐ їх особистісного зростаннѐ. Студенти 
опановуять евристичні способи розв’ѐзаннѐ завдань, конструктивні та 
діагностичні вміннѐ, можуть вільно обирати зміст і методи навчаннѐ, їх 
пізнавальна діѐльність отримую мотиваційно-цільову спрѐмованість. 
Освітні здобутки в евристичній освіті набуваять більш високого рівнѐ та 
сприѐять успішній самореалізації творчого і професійного потенціалу 
особистості (Лазарюва, 2014). 

Не дивлѐчись на різноплановість підходів учених до характеристики 
дефініції «самостійність», більшість доходить спільної думки щодо такої її 
ознаки, ѐк готовність особистості до діѐльності й активного проѐву ціюї 
готовності. Самостійна особистість не чекаю підказок, указівок, вона активно 
обстояю власні поглѐди, здатна виступити організатором і повести за собоя 
длѐ реалізації поставленої мети. Зважаячи на це, серед структурних 
компонентів самостійності виокремляять мотиваційний (виѐвлѐютьсѐ ѐк 
усвідомлена спонука до цілеспрѐмованої діѐльності), змістово-операційний 
(містить оволодіннѐ системоя знань і способами діѐльності) та вольовий (длѐ 
досѐгненнѐ цілей діѐльності необхідні вольові зусиллѐ), що охопляять 
самосвідомість, самопізнаннѐ, саморегулѐція, самооцінку, самоконтроль, 
самосприйнѐттѐ, самоцінність, самоповагу, самоактуалізація, 
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самоефективність, а також такі морально-вольові ѐкості, ѐк 
цілеспрѐмованість, рішучість, упевненість, ініціативність, відповідальність. 

Т. Точиліна виділѐю такі найбільш істотні компоненти пізнавальної 
самостійності: мотиваційний, оріюнтаційний, змістово-операційний, 
емоційно-вольовий і оціночний (Точиліна, Філіпенко, 2016). 

Ми розглѐдаюмо «самостійність» ѐк багатоаспектне особистісно-
діѐльнісне утвореннѐ, що знаходить виѐв у потребах, уміннѐх, здібностѐх 
особистості самостійно, незалежно, ініціативно висувати цілі, формулявати 
значущі проблеми, обирати творчі та евристичні засоби їх вирішеннѐ, 
виѐвлѐти наполегливість, доводѐчи рішеннѐ визначених проблем до 
позитивних результатів, а також давати власну оцінку своїй діѐльності. 

До способів формуваннѐ самостійності саме ѐк професійно-
особистісної ѐкості в системі педагогічного ЗВО науковці зараховуять: 
використаннѐ колективної оцінки й самооцінки (Н. Дідусь); використаннѐ 
індивідуальних доручень не тільки в навчальній, а і у громадській роботі, 
створеннѐ умов, ѐкі вимагаять проѐву самостійності, ініціативності, творчості 
(В. Селіванов); використаннѐ непрѐмих методів керівництва (Т. Шалавіна); 
постановку ситуацій вибору (І. Кондаурова, К. Чикнаверова) тощо. 

Організаціѐ та здійсненнѐ процесу підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови в умовах ЗВО висвітлено в наукових дослідженнѐх 
О. Арделѐн, І. Задорожньої, Т. Кисільової, Т. Мінакової, В. Мичковської, 
Г. Славіної, Л. Тархової, Є. Шульміної, Н. Янкіної. Зарубіжний досвід 
підготовки майбутніх фахівців іноземної мови міститьсѐ у працѐх 
Л. Андерсона, Дж. Блока, Б. Блума, Д. Коррігана, Дж. Лемке. Професійна 
підготовка студентів – майбутніх учителів іноземної мови представлена в 
роботах В. Бондаревського, Л. Литвинової, О. Олексяк, Л. Подолѐк, З. Равкіна. 

Самостійність, ѐк професійно-особистісна ѐкість, ю складовоя 
професіограми різних спеціальностей.  

На підставі проведеного аналізу визначаюмо пізнавально-творчу 
самостійність майбутніх учителів іноземної мови ѐк динамічну ѐкість, в 
основі ѐкої ю органічне поюднаннѐ інтелектуальних здібностей і вмінь 
особистості оріюнтуватисѐ в іншомовному та педагогічному просторі, 
готовності й прагненнѐ виконати творчо навчально-пізнавальну діѐльність 
без зовнішнього втручаннѐ, адекватно оцінити хід та результати ціюї 
діѐльності (В. Бенера, Т. Данилина, З. Джазаюва, О. Демченко, М. Євтух, 
А. Зѐзян, В. Лозова, О. Михайлов, О. Савченко, С. Сисоюва, І. Соколова, 
О. Сухомлинська, М. Фіцула, Д. Чижевський та ін.). 

Аналіз наукових джерел дав підстави стверджувати, що 
особливістя формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх 
учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін ю 
здатність особистості студента до самоактуалізації, самонавчаннѐ, 
самоконтроля, самооцінки, самоуправліннѐ й самоорганізації в 
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іншомовному та педагогічному середовищі (І.  Костікова, О. Малихін, 
І. Сінѐговська, Г. Твердохліб та ін.). 

Сучасна фахова підготовка студентів у педагогічних університетах 
містить інноваційні підходи, проте існую низка суперечностей, подоланнѐ 
ѐких зумовляю створеннѐ сучасних технологій формуваннѐ пізнавально-
творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі 
вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Понѐттѐ «технологіѐ» та «педагогічна технологіѐ» досліджували такі 
науковці В. Безпалько, І. Дичківська, М. Кларін, П. Москаленко, О. Пюхота, 
Г. Селевко, В. Сластьонін та інші.  

Технологізаціѐ освіти вимагаю дотриманнѐ змісту й послідовності 
етапів упровадженнѐ нововведень. І. Дичківська зазначаю, що основне в 
технології – розробка та деталі інструментальних аспектів педагогічного 
процесу (Дичківська, 2012). 

Педагог-дослідник П. Москаленко вважаю цей феномен послідовним 
системним рѐдом вказівок, діѐльностей і операцій моделяваннѐ, 
реалізації діагностики ефективності, корекції процесу навчаннѐ або 
вихованнѐ (Дичківська, 2012). 

В. Сластьонін розглѐдаю технологія ѐк закономірну педагогічну 
діѐльність, що впроваджую науково обґрунтований проект дидактичного 
процесу і маю більш високий ступінь ефективності, надійності, 
гарантованого результату, ніж під час використаннѐ традиційних методик 
навчаннѐ (Сластенин, 2002). 

Відповідно до української дослідниці О. Козлової, педагогічна 
технологіѐ ю радикальним оновленнѐм інструментальних і методологічних 
засобів педагогіки й методики за умови збереженнѐ наступності в розвитку 
педагогічної науки і шкільної практики; набором технологічних процедур, 
ѐкі забезпечуять професійну діѐльність учителѐ та гарантованість 
кінцевого результату (Дичківська, 2012). 

О. Палеха розглѐдала педагогічну технологія ѐк сукупність засобів і 
методів відтвореннѐ теоретично обґрунтованих процесів навчаннѐ і 
вихованнѐ, ѐкі даять можливість успішно реалізувати поставлені освітні 
цілі (С. Гончаренка, М. Лещенко, С. Сисоювої). Вона схарактеризувала 
технологія організації самостійної позааудиторної роботи  майбутніх 
учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії, ѐка 
містить такі етапи: проективно-конструктивний, організаційно-
технологічний і результативний, та ґрунтуютьсѐ на низці принципів: 
загальнопедагогічних (логічності, систематичності й послідовності, 
цілісності, диференціації та індивідуалізації, доступності, циклічності, 
демократичності) і специфічних (професійної та практичної спрѐмованості, 
алгоритмізації, юдності інноваційного й традиційного, рефлексії, 
варіативності, збалансованості, юдності контроля і самоконтроля, 
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естетизму, емоційної привабливості, креативності). Зміст запропонованої 
технології реалізуютьсѐ на таких підходах: традиційному, практично-
оріюнтованому, когнітивному, емпіричному та соціально-значущому, 
концептуально-ціннісному. Дослідницѐ зазначаю, що самостійна робота ю 
автономноя або частково автономноя. Її види визначаятьсѐ змістом, 
метоя навчальної дисципліни, місцем виконаннѐ й характером 
пізнавальної активності студентів. Самостійна позааудиторна робота 
майбутніх учителів іноземної мови забезпечуютьсѐ традиційними, 
електронними та лядськими ресурсами (Палеха, 2016). 

Зарубіжні науковці також розроблѐли ця проблематику. Наприклад, 
Асоціаціѐ з педагогічних комунікацій і технологій США даю визначеннѐ 
«педагогічній технології» ѐк комплексному, інтегрованому процесу, ѐкий 
охопляю лядей, ідеї, засоби і способи організації діѐльності длѐ аналізу 
проблем, що охопляять основні аспекти засвоюннѐ знань (Дичківська, 
2012). У «Глосарії термінів із технологій освіти» (Париж, ЮНЕСКО) це 
понѐттѐ сформульовано ѐк системний метод створеннѐ, застосуваннѐ й 
визначеннѐ всього процесу викладаннѐ та засвоюннѐ знань із урахуваннѐм 
технічних і лядських ресурсів та їх взаюмодії, завданнѐм ѐкого ю 
оптимізаціѐ форм освіти (Дичківська, 2012). 

З урахуваннѐм змісту компонентів структури формуваннѐ саме 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови та 
логіки процесу їхньої підготовки пропонуюмо технологія формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін, концептуальну основу ѐкої 
становлѐть системний, особистісно оріюнтований, культурологічний та 
компетентнісно-креативний підходи.  

Розроблена технологіѐ формуваннѐ пізнавально-творчої 
самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін містить такі етапи: професійно-мотиваційний, 
змістово-діѐльнісний, особистісно-рефлексійний. 

Професійно-мотиваційний етап технології передбачаю формуваннѐ 
стійкої професійної спрѐмованості майбутніх учителів іноземної мови до 
пізнавально-творчої самостійності, інтересу й позитивного ставленнѐ до 
власної пізнавально-творчої самостійності, мотивації до пізнавально-творчої 
самостійності, діюву установку на здобуттѐ професійних знань і вмінь. Метоя 
змістово-діѐльнісного етапу технології формуваннѐ пізнавально-творчої 
самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін ю опануваннѐ студентами необхідними знаннѐми длѐ 
здійсненнѐ такої діѐльності, формуваннѐ творчого мисленнѐ, зміцненнѐ 
системи цінностей і переконань, формуваннѐ системи професійних умінь та 
набуттѐ майбутніми вчителѐми іноземної мови досвіду формуваннѐ власної 
пізнавально-творчої самостійності. Особистісно-рефлексійний етап технології 
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оріюнтовано на поглибленнѐ, узагальненнѐ й систематизація, творче 
застосуваннѐ знань та вдосконаленнѐ професійних умінь, вироблених на 
попередніх етапах, подальший розвиток творчого мисленнѐ й формуваннѐ 
стійкої рефлексійної позиції майбутніх учителів іноземної мови щодо 
формуваннѐ їхньої пізнавально-творчої самостійності у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін. Всі три етапи забезпечуять сформованість 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

До навчально-методичного інструментарія формуваннѐ пізнавально-
творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін (комплекс засобів програмно-змістового і навчально-
методичного забезпеченнѐ реалізації означеної технології) віднесено: 

 проблемні лекції, евристичні лекції-бесіди, семінарсько-практичні 
занѐттѐ, відеолекторії, інтерактивні методи (диспути, дискусії, круглі столи, 
мозковий штурм, модераціѐ, прийоми саморегулѐції), пошукові, 
дослідницькі та рефлексивні методи, створеннѐ проблемних ситуацій, 
кейс-метод, створеннѐ методичних портфоліо, розробка проектів; 

 реалізаціѐ завдань у контексті формуваннѐ пізнавально-творчої 
самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін;  

 відвідуваннѐ тренінгів і майстер-класів та участь у них, робота з 
інформаційними джерелами, додатковоя літературоя, вивченнѐ 
перспективного досвіду, самостійна робота в аспекті формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін.  

Наведемо деѐкі приклади й розкриюмо сутність форм і методів 
навчаннѐ, ѐкі можуть використовуватисѐ на кожному етапі технології 
формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Із метоя посиленнѐ мотивації до навчаннѐ на занѐттѐх доцільно 
запровадити опорні конспекти та узагальнявальні таблиці; необхідно 
вмотивовувати практичну значущість навчального матеріалу, добирати цікаві 
приклади нестандартних педагогічних ситуацій; підбирати практичні 
завданнѐ творчого характеру (наприклад, розробити фрагмент уроку з 
використаннѐм евристичного діалогу, скласти план-конспект евристичної 
бесіди тощо). Таким чином, поглибляячи загальні правила підготовки 
навчального занѐттѐ, студенти опановуять різноманітні способи 
раціонального опрацяваннѐ матеріалу, вчатьсѐ правильно складати план, 
тези, виписки, конспекти, що значно підвищую інтерес до творчої діѐльності. 

На змістово-діѐльнісному етапі у процесі діалогової взаюмодії за 
допомогоя евристичних запитань викладача, ѐкі маять професійну 
складову (зазвичай післѐ лекції), студентам доцільно дати такі завданнѐ: 
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письмово сформулявати відповіді і, у своя чергу, поставити зустрічні 
запитаннѐ викладачу й одногрупникам за темоя. Післѐ цього студенти 
можуть одержати список рекомендованої літератури длѐ самостійного 
опрацяваннѐ та занотувати відповіді на основні проблемні запитаннѐ 
викладача. Результати такої роботи студенти можуть представити на 
консультаціѐх, індивідуальних занѐттѐх, вислухати схвальні відгуки, 
доповненнѐ, зауваженнѐ від викладача і одногрупників, поставити (ѐк 
обов’ѐзковий продукт) власні запитаннѐ евристичного характеру. 

Зауважимо, що введеннѐ у процес навчаннѐ евристично-діалогічних 
методів надаю студентам позитивний досвід спілкуваннѐ з викладачем ѐк із 
співрозмовником.  

Прикладом форм і методів навчаннѐ, ѐкі спонукаять студентів до 
самоаналізу та професійної саморефлексії можуть бути рефлексивно-
ділова гра з використаннѐм евристичного діалогу, проблемно-
рефлексивний полілог, рефлексивна інверсіѐ, рефлексивний тренінг. 

Рефлексивно-ділові ігри пропонуюмо використовувати з метоя форму-
ваннѐ у студентів навичок професійного спілкуваннѐ, готовності до розв’ѐзу-
ваннѐ проблемних ситуацій, підвищеннѐ рівнѐ знань і вмінь планувати, 
аналізувати та приймати рішеннѐ у процесі евристично-діалогової взаюмодії. 

Проведеннѐ рефлексивно-ділових ігор передбачаю вирішеннѐ таких 
завдань: 

 закріпленнѐ знань із теоретичних та методичних основ 
евристичного навчаннѐ; 

 виробленнѐ вмінь конкретизувати та чіткого формулявати 
педагогічні цілі, створявати проблемні ситуації й аналізу можливих 
варіантів усуненнѐ проблеми на основі евристично-діалогової взаюмодії; 

 навчаннѐ студентів обґрунтування можливих альтернатив в 
аргументуванні власної думки за допомогоя евристичних прийомів. 

Розкриюмо алгоритм проведеннѐ рефлексивно-ділових ігор: 
1. Студенти об’юднуятьсѐ у групи по п’ѐть осіб або у дві команди. Гра 

розпочинаютьсѐ з оголошеннѐ викладачем спільної длѐ всіх груп або команд 
мети та запису її на дошці, визначеннѐ ліміту часу на підготовку виступу. 

2. Підготовка групами або командами рішеннѐ завданнѐ та його пре-
зентаціѐ у формі рольової гри з використаннѐм короткого евристичного діа-
логу. Післѐ завершеннѐ презентацій студенти здійсняять аналіз виступів. По-
тім проводитьсѐ змаганнѐ між підгрупами. Кожна підгрупа формуляю педаго-
гічну ситуація длѐ свого опонента, на рішеннѐ ѐкої відводитьсѐ 3 хвилини. 

3. Викладач підводить підсумки, узагальняю всі рішеннѐ та робить 
висновок. 

Метоя проведеннѐ проблемно-рефлексивного полілогу ю 
формуваннѐ вмінь творчого осмисленнѐ дидактичних проблем, прийнѐттѐ 
педагогічно доцільних рішень . 
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Організаціѐ проблемно-рефлексивного полілогу вклячаю такі етапи: 
1) постановка педагогічних проблем, визначеннѐ різних аспектів 

проблеми кожним із учасників; 
2) висуненнѐ ідей щодо розв’ѐзуваннѐ означених проблем; 
3) колективне обговореннѐ, пошук правильних рішень. 
Доцільність використаннѐ проблемно-рефлексивного полілогу полѐгаю 

в тому, що його застосуваннѐ даю можливість задіѐти не лише найбільш 
активних і підготовлених до розв’ѐзаннѐ проблем студентів, а й менш 
обізнаних і творчих. Через «заборону» на повтореннѐ кожним учасником 
досѐгавсѐ ефект максимального осмисленнѐ альтернативних рішень. 

У процесі рефлексивного тренінгу «Моѐ професіограма» студенти 
здійсняять аналіз професійних характеристик, особистісних професійно-
творчих умінь, що необхідні студенту длѐ ефективного здійсненнѐ 
професійної діѐльності, та самоаналіз виокремлених умінь. 

Проведеннѐ рефлексивного тренінгу здійсняютьсѐ в декілька етапів: 

 на підготовчому етапі студенти готуять доповідь тривалістя до 10 
хвилин, розраховану на розглѐд одного з аспектів проблеми: «Суть 
предмету», «Основні понѐттѐ», «Емоційна оцінка»; 

 перший етап – виступи учасників. Післѐ доповіді кожному зі 
студентів ставлѐтьсѐ запитаннѐ на розуміннѐ; 

 другий етап – висловляваннѐ студентами свого ставленнѐ щодо 
почутого з двох позицій: 1) відзначеннѐ цікавих моментів доповіді; 
2) визначеннѐ позитивних та негативних сторін доповіді, з використаннѐм 
формулявань «Я б на його місці …»; 

 третій етап – відповіді доповідача на запитаннѐ й висловленнѐ 
позицій учасників; 

 четвертий етап – це проведеннѐ рефлексивного тренінгу під час 
ѐкого студенти здійсняять самоаналіз за визначеними професійними 
характеристиками на рівнѐх власних уѐвлень про себе та про інших 
учасників (Проценко, 2014). 

Проведеннѐ рефлексивного тренінгу «Моѐ професіограма» сприѐю 
самопізнання студентів, учить адекватно реагувати на поглѐди інших, 
дізнаватисѐ про них, виходѐчи з їхніх запитань та міркувань, зробити 
висновки про ставленнѐ до себе. 

Педагогічними умовами, що забезпечуять ефективне функціонуваннѐ 
технології формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін, визначаюмо: 
вкляченнѐ студентів у різні види самостійної навчальної діѐльності; 
моделяваннѐ професійно-оріюнтованих ситуацій, завдань, що вимагаять 
нестандартного підходу до їх вирішеннѐ; організаціѐ цілеспрѐмованої роботи 
з формуваннѐ ціннісних оріюнтацій майбутніх учителів іноземної мови у 
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процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін із метоя усвідомленнѐ останніми 
значущості пізнавально-творчої самостійності.  

Практичне значення. Матеріали дослідженнѐ можуть 
використовуватисѐ у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної 
мови в педагогічних ЗВО длѐ оновленнѐ змісту лекційних і практичних 
занѐть із педагогічних дисциплін; в організації педагогічної практики; у 
процесі написаннѐ курсових і магістерських робіт; у розробці навчальних 
програм; у створенні навчальних посібників; у системі післѐдипломної 
освіти й підвищеннѐ кваліфікації вчителів іноземної мови.  

Висновки. Технологіѐ формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності 
майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних 
дисциплін розроблена з урахуваннѐм змісту компонентів структури 
формуваннѐ саме пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови та логіки процесу їхньої професійної підготовки й базуютьсѐ 
на системному, особистісно оріюнтованому, культурологічному та 
компетентнісно-креативному підходах. Її етапи (професійно-мотиваційний, 
змістово-діѐльнісний, особистісно-рефлексійний) забезпечено навчально-
методичним інструментаріюм, основу ѐкого складаять творчі та евристичні 
форми і методи навчаннѐ, ѐкі стимуляять творчу самостійну пізнавальну 
діѐльність майбутніх учителів іноземної мови та професійну 
саморефлексія у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

До перспектив подальших наукових розвідок відносимо 
обґрунтуваннѐ й експериментальну перевірку педагогічних умов, що 
забезпечуять ефективне функціонуваннѐ технології формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 
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РЕЗЯМЕ 

Михно Светлана. Технологиѐ формированиѐ познавательно-творческой 
самостоѐтельности будущих учителей иностранного ѐзыка в процессе изучениѐ 
педагогических дисциплин. 

В статье представлен анализ философской, психолого-педагогической и 
методической литератури относительно познавательно-творческой 
самостоѐтельности будущих учителей. На основании методов анализа, синтеза и  
обобщениѐ уточнено понѐтие «познавательно-творческой самостоѐтельности 
будущих учителей», отмечены особенности формированиѐ познавательно-
творческой самостоѐтельности будущих учителей иностранного ѐзыка в процессе 
изучениѐ педагогических дисциплин. Разработана и теоретически обоснована 
технологиѐ формированиѐ познавательно-творческой самостоѐтельности будущих 
учителей иностранного ѐзыка в процессе изучениѐ педагогических дисциплин и 
этапы ее реализации. Приведены примеры и раскрыта сущность форм и методов 
обучениѐ, которые используятсѐ на каждом этапе. Практическое значение 
исследованиѐ состоит в использовании его результатов длѐ обновлениѐ содержаниѐ 
лекционных и практических занѐтий педагогических дисциплін. Перспективными 
направлениѐми следуящих научных исследований определено обоснование и 
экспериментальнаѐ проверка педагогичеких условий формированиѐ познавательно-
творческой самостоѐтельности будущих учителей иностранного ѐзыка. 

Ключевые слова: самостоѐтельность, познавательно-творческаѐ 
самостоѐтельность, будущие учителѐ иностранного ѐзыка, педагогическаѐ 
технологиѐ. 

 
SUMMARY 

Mikhno Svitlana. Technology of forming of cognitive creative independence of the 
future foreign language teachers in the process of mastering pedagogical courses. 

The article reveals analysis of the philosophical, psychological, pedagogical, 
methodological literature on cognitive creative independence of the future foreign language 
teachers. The notion “cognitive creative independence of the future foreign language 
teachers” has been clarified on the basis of analysis and synthesis methods. The peculiarities 
of forming of cognitive creative independence of the future foreign language teachers in the 
process of mastering pedagogical courses have been outlined. The notion “pedagogical 
technology” has been studied and analyzed. The technology of forming of cognitive creative 
independence of the future foreign language teachers in the process of mastering 
pedagogical courses has been developed and substantiated, as well as the stages of its 
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implementation. The developed technology of forming of cognitive creative independence of 
the future foreign language teachers in the process of mastering pedagogical courses has the 
following stages: professional, motivational, operational and reflective. The learning aids of 
forming of cognitive creative independence of the future foreign language teachers in the 
process of mastering pedagogical courses include: problem lectures, heuristic lectures, 
discussions, interactive research and reflective methods, projects, trainings, etc.  

The essence of the forms and methods of learning that are used on each stage of the 
technology is revealed and the examples are given. They are: unusual pedagogical tasks, 
reflective professional situations, role plays, creative practical tasks, heuristic discussions and 
lectures. The practical value of research consists in using its results to renew the content of 
lectures and practical sessions in pedagogical courses. 

The study does not cover all aspects of the problem under discussion. The further 
research includes substantiation and experimental verification of conditions of forming of the 
cognitive creative independence of the future foreign language teachers in the process of 
mastering pedagogical courses. 

Key words: independence, cognitive creative independence, future foreign language 
teachers, pedagogical technology. 
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ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИа ДИСЦИПЛИН ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ВУЗЕ 
 
Цель статьи состоит в описании системы и путей реализации 

общедидактических и специальных принципов, определѐящих специфику 
профессиональной лингвистической подготовки будущих учителей-словесников. 
Методы исследованиѐ: теоретический анализ литературы, обобщение 
методического опыта, описательный метод. Указанный компонент системы 
преподаваниѐ рассматриваетсѐ с учетом традиционных установок и новых 
тенденций в вузовском лингвистическом образовании. Предметом дальнейшего 
обсуждениѐ могут стать вопросы формированиѐ у магистрантов представлений о 
принципах изучениѐ дисциплин лингвистического цикла в вузе как неотъемлемой 
части профессиональной компетенции будущего преподавателѐ.  

Ключевые слова: дисциплины лингвистического цикла, общедидактические 
принципы, специальные принципы, антропоцентрическаѐ парадигма в ѐзыкознании, 
профессиональнаѐ компетенциѐ преподавателѐ. 

 
Постановка проблемы. Организациѐ учебного процесса, 

подчиненнаѐ овладения лингвистическими дисциплинами в системе 
высшего филологического образованиѐ, опираетсѐ на общедидактические 
и специальные принципы, которые определѐят все другие компоненты 
системы преподаваниѐ: объем учебного материала, степень его научно-
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теоретической сложности, отбор лингвистических понѐтий, выбор методов 
и приемов обучениѐ, формы организации учебного процесса, 
информационно-методическое и материально-техническое обеспечение 
подготовки будущих учителей-филологов, систему контролѐ и т.д. Поэтому 
знание и соблядение этих принципов ѐвлѐетсѐ неотъемлемой 
составлѐящей профессиональной компетенции вузовского преподавателѐ. 

Анализ актуальных исследований. Во многочисленных публикациѐх 
в специализированных периодических изданиѐх, сборниках статей, 
посвѐщенных вузовскому лингвистическому образования, на многих 
конференциѐх разных уровней анализировалсѐ и обобщалсѐ опыт 
методики преподаваниѐ дисциплин ѐзыковедческого цикла в вузе, при 
этом вопросы о принципах изучениѐ этих дисциплин рассматривались 
чаще всего опосредованно, в контексте анализа других 
лингвометодических проблем. 

Авторы типовых программ (современных и прошлых лет) по 
различным лингвистическим курсам (В. И. Кодухов («Введение в 
ѐзыкознание», «Общее ѐзыкознание»), В. В. Бабайцева, В. В. Иванов, 
Л. Ю. Максимов, Н. М. Шанский, Л. Н. Пелепейченко, Г. Ф. Калашникова, 
А. И. Быкова и др. («Современный русский литературный ѐзык»), 
Т. Н. Кандаурова («Историческаѐ грамматика русского ѐзыка»), 
Т. А. Ладыженскаѐ, И. Д. Самойлова («Практикум по русскому ѐзыку»), 
Г. П. Ижакевич, О. В. Прискока («Основы культуры речи»), В. Д. Бондалетов, 
А. И. Горшков («Лингвистический анализ художественного текста») и др.) в 
объѐснительных записках поѐснѐят суть отдельных принципов, 
предопределѐящих специфику построениѐ системы изучениѐ 
соответствуящей дисциплины. А полного и систематизированного 
описаниѐ этих принципов в лингвометодике высшей школы – сравни-
тельно молодой отрасли методики, котораѐ стала активно развиватьсѐ в 
70–80 годы прошлого века, – пока нет. Можно назвать единичные труды, в 
которых предпринѐты  подобные попытки. Среди этих работ особого 
вниманиѐ заслуживает учебно-методическое пособие М. Б. Успенского 
«Курс современного русского ѐзыка в педагогическом вузе». 

Цель статьи состоит в описании системы и путей реализации 
общедидактических и специальных принципов, определѐящих специфику 
профессиональной лингвистической подготовки будущих учителей-
словесников.  

Длѐ достижениѐ поставленной цели использовались следуящие 
методы исследования: теоретический анализ литературы по теме, 
обобщение методического опыта, описательный метод.  

Изложение основного материала. Методика преподаваниѐ 
лингвистических дисциплин в высшей школе руководствуетсѐ традиционно 
выделѐемыми в дидактике принципами организации учебного процесса, 
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которые действуят в лябом конкретном предмете с учетом его специфики и 
уровнѐ образованиѐ (общеобразовательнаѐ, высшаѐ школа). 

Один из ведущих общедидактических принципов в методике 
преподаваниѐ лингвистических дисциплин – это принцип научности 
получаемых знаний. В курсе современного русского литературного ѐзыка этот 
принцип требует «описаниѐ системы современного русского литературного 
ѐзыка в наиболее устойчивой и проверенной практикой преподаваниѐ 
научной интерпретации» *1, c. 16+, знакомства студентов с разными направ-
лениѐми в науке о ѐзыке, объѐснениѐ сути дискуссионных вопросов и спосо-
бов их решениѐ в различных научных концепциѐх. Такаѐ трактовка принципа 
научности применима и длѐ других дисциплин лингвистического цикла. 

Реализуѐ принцип научности в курсе методики преподаваниѐ 
русского ѐзыка, целесообразно познакомить студентов с достижениѐми 
современной методической науки; открывать будущим учителѐм новые 
имена ученых-методистов, творчески работаящих учителей; учитывать 
данные экспериментальной методики.    

Другим ведущим общедидактическим принципом ѐвлѐетсѐ принцип 
сознательности. Длѐ вузовского курса современного русского 
литературного ѐзыка приемлема общепринѐтаѐ трактовка этого принципа 
в методических работах, посвѐщенных школьному обучения: 
«Сознательность обучениѐ предполагает не только понимание, глубокое 
осознание изучаемого материала, но и понимание путей познаниѐ, 
активное участие школьника в познании: наблядение над фактами ѐзыка, 
анализ ѐзыковых образцов, доступнаѐ исследовательскаѐ работа, решение 
проблемных задач, вывод правил и закономерностей, обобщение, 
систематизациѐ и т.д. Сознательность обучениѐ исклячает механическое 
усвоение, зубрежку, отрывочность знаний» *11, с. 195+. Однако, по мнения 
М. Б. Успенского, понимание сознательности применительно к студентам-
филологам значительно расширѐетсѐ за счет следуящих составлѐящих: 

 понимание и умение обосновывать по каждому аспекту, каждому 
параметру особенности системы русского ѐзыка; 

 понимание логики определений, характеристик лингвистических и 
ѐзыковых понѐтий, классификационного обоснованиѐ при группировании 
ѐвлений русского ѐзыка, характера и причин исторических изменений в 
русском ѐзыке; 

 осмысление свѐзей между отдельными аспектами русского ѐзыка 
(фонетики и морфологии, морфологии и словообразованиѐ, морфологии и 
синтаксиса и т.д.); 

 осознание характера свѐзей между содержанием и формой в 
ѐзыке, между семантикой и средствами ее выражениѐ; 

 понимание и умение объѐснить различные точки зрениѐ 
лингвистов на ѐвлениѐ русского ѐзыка *21, с. 36–37+. 
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Предложеннуя исследователем систему можно расширить. Так, 
студенты должны понимать не только классификационное обоснование 
при группировке, но и осознавать классификации тех или иных ѐвлений 
(единиц) ѐзыка в целом, особенно мультипликативные, используящие рѐд 
оснований делениѐ, и иерархические, имеящие механизмы вклячениѐ 
подкласса в класс. Проѐвлением сознательного подхода к ѐзыку у 
студентов-филологов можно считать и:  

 осознание ими последовательности анализа ѐзыковых единиц, 
четкое выделение при этом главных и второстепенных, постоѐнных и 
переменных признаков;  

 осмысление взаимосвѐзи ѐзыковых ѐвлений внутри системы, их 
причиннуя обусловленность;  

 выѐвление нетипичных, переходных, синкретичных ѐвлений в 
ѐзыке, правильнуя, т.е. неоднозначнуя, их квалификация; понимание 
причин подобных ѐвлений;  

 осознанное владение терминологической системой русского 
ѐзыка, которое предполагает не только знание терминов и того, с какими 
разделами науки о ѐзыке они соотносѐтсѐ, но и умение проводить 
параллели между существуящими в современной русистике терминами и 
исходными словами, основами или морфемами, чаще корневыми, от 
которых они (термины) произошли, т.е. этимоном;  

 понимание и объѐснение фактов терминологической 
неупорѐдоченности (это касаетсѐ и других дисциплин – «Стилистики», 
«Истории русского литературного ѐзыка» и др.), проблем определениѐ 
отдельных единиц ѐзыка (слова, предложениѐ);  

 формирование с опорой на субъектный опыт своего отношениѐ к 
различным подходам в решении тех или иных вопросов и высказывание его. 

В процессе изучениѐ курса исторической грамматики русского ѐзыка 
принцип сознательности предполагает: 1) понимание студентами 
неразрывной свѐзи процесса возникновениѐ и развитиѐ русского 
литературного ѐзыка с историей русского народа (это относитсѐ и к другой 
дисциплине лингвоисторического цикла – «Истории русского литературного 
ѐзыка»); 2) осознание причинно-следственных свѐзей изучаемых ѐвлений, 
понимание системного характера происходѐщих в ѐзыке изменений 
(монофтонгизациѐ дифтонгов и дифтонгических сочетаний – результат 
действиѐ тенденции к открытости слога; палатализациѐ согласных под 
влиѐнием гласных переднего рѐда и j – действиѐ тенденции к слоговому 
сингармонизму; поѐвление в древнерусском ѐзыке беглых гласных, 
односложных слов, закрытых слогов, оглушениѐ, озвончениѐ, различных 
видов ассимилѐции согласных звуков – это следствие падениѐ 
редуцированных и т.д.); 3) умение видеть и объѐснить история становлениѐ 
и развитиѐ фактов современного русского литературного ѐзыка. 
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Показателем сознательного усвоениѐ студентами курса «Методика 
преподаваниѐ русского ѐзыка» ѐвлѐетсѐ сформированнаѐ у них способность 
«сознательно создавать свой собственный опыт преподаваниѐ русского 
ѐзыка, умение отличать действительно ценное в опыте других от 
псевдонового» *2, с. 3+, готовность к педагогической деѐтельности в изме-
нѐящихсѐ условиѐх, в условиѐх модернизации школьного лингвистического 
образованиѐ. Кроме того, «сознательный подход к методике выражаетсѐ в 
умении отличать главное от второстепенного, решаящее от сопутствуящего, 
в умении определить не только то, что и как нужно делать в данных 
конкретных условиѐх, но и почему так надо делать» *20, с. 5]. 

Принцип преемственности и перспективности предполагает, с 
одной стороны, преемственность между школьными и вузовскими 
лингвистическими курсами, с другой – обеспечение межпредметных 
свѐзей с целья выработки единства требований, устранениѐ 
терминологического разнобоѐ, формированиѐ системы знаний студентов, 
исклячениѐ дублированиѐ материала, осуществлениѐ профессионали-
зации преподаваниѐ и т.д. 

Так, одной из задач курса практикума ѐвлѐетсѐ систематизациѐ знаний 
по русскому ѐзыку, полученных студентами в школе, дополнение и 
углубление их, а также устранение отдельных недостатков в лингвистической 
подготовке студентов в рамках школьной программы. В этом контексте 
важным моментом ѐвлѐетсѐ знание преподавателем высшего учебного 
заведениѐ объема программы по русскому ѐзыку длѐ общеобразовательной 
школы. Кроме того, практикум готовит студентов к более осознанному 
восприѐтия основной дисциплины лингвистического цикла в 
педагогическом вузе – «Современный русский литературный ѐзык». 

В процессе изучениѐ курса современного русского литературного 
ѐзыка преподаватель должен учитывать, какие принципиально важные 
знаниѐ длѐ этой дисциплины студенты получили на занѐтиѐх по 
«Введения в ѐзыкознание», и в соответствии с этим: 1) не вклячать в 
программу по современному  русскому литературному ѐзыку вопросов, 
изучение которых предполагает курс «Введение в ѐзыкознание» 
(устройство речевого аппарата; основные теории слога; характеристика 
таких разделов лексикологии, как семасиологиѐ, ономасиологиѐ, 
ономастика, этимологиѐ и др.); 2) привлекать известнуя студентам 
информация в процессе отработки тех или иных тем курса современного 
русского литературного ѐзыка. 

«Старославѐнский ѐзык» ѐвлѐетсѐ первой учебной дисциплиной 
лингвоисторического цикла, имеящей цель заложить основы 
славистических знаний, которые станут базой длѐ усвоениѐ будущими 
филологами-русистами других дисциплин указанного цикла – 
«Исторической грамматики», «Истории русского литературного ѐзыка». 
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Кроме того, знаниѐ по старославѐнскому ѐзыку способствуят усвоения 
отдельных вопросов курса современного русского литературного ѐзыка – 
вопросов, касаящихсѐ его фонетического и грамматического строѐ, 
лексического состава, словообразовательной системы. 

С целья установлениѐ преемственности, избежаниѐ перегрузки 
программы избыточной информацией и в итоге максимальной 
интенсификации учебного процесса целесообразно исклячать 
дублирование материала в курсах исторической грамматики и 
старославѐнского ѐзыка. Так, в программе по исторической грамматике 
(составитель – профессор Т. Н. Кандаурова) рекомендуетсѐ в качестве 
исходной основы длѐ прослеживаниѐ исторического развитиѐ ѐзыковых 
ѐвлений принимать состоѐние древнерусского ѐзыка в Х–ХІ вв. (к ѐвлениѐм 
общеславѐнского периода следует обращатьсѐ лишь в целѐх разъѐснениѐ 
специфики древнерусского ѐзыка Х–ХІ вв.) *9, с. 36+. Кроме того, курс 
исторической грамматики призван сформировать у будущих учителей-
русистов навыки сопоставительного анализа ѐвлений и фактов 
древнерусского ѐзыка, старославѐнского и современного русского ѐзыка. 

Работаѐ над курсом «Культура речи», преподаватель должен 
учитывать, что отдельные сведениѐ по культуре речи студенты получали и 
ранее – при изучении «Современного русского литературного ѐзыка», 
«Практикума по русскому ѐзыку» и других дисциплин. Поэтому «Культура 
речи» становитсѐ свѐзуящим звеном рѐда учебных курсов. 

Богатые межпредметные свѐзи у курса стилистики русского ѐзыка: с 
историей русского литературного ѐзыка (из этого курса студенты получаят 
сведениѐ об истории формированиѐ и развитиѐ стилистической системы сов-
ременного русского ѐзыка, у них формируетсѐ представление о стилистичес-
кой норме как исторической категории), с курсом современного русского ли-
тературного ѐзыка (программа этой дисциплины предполагает характерис-
тику единиц разных уровней с позиций их функционально-стилистических 
особенностей, теоретические положениѐ всех разделов курса ѐвлѐятсѐ ба-
зой длѐ стилистической характеристики ѐзыковых средств), с методикой пре-
подаваниѐ русского ѐзыка (будущие учителѐ должны ориентироватьсѐ в том, 
какие сведениѐ из области стилистики вклячены в школьнуя программу, как 
трактуятсѐ основные вопросы стилистики в школьных учебниках). 

Традиционно изучение курса методики преподаваниѐ русского ѐзыка 
осуществлѐетсѐ в условиѐх тесных межпредметных свѐзей с дисциплинами 
«Современный русский литературный ѐзык», «Историѐ русского 
литературного ѐзыка», «Культура речи» и др. 

При изложении рѐда вопросов в курсе «Общее ѐзыкознание», 
касаящихсѐ анализа общеѐзыковедческих и частнолингвистических взглѐдов 
отечественных ученых (А. А. Потебни, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова и др.), 
возможна бо льшаѐ степень компрессии материала в силу того, что к 
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научному наследия ѐзыковедов студенты часто обращались при изучении 
различных лингвистических дисциплин – «Современного русского 
литературного ѐзыка», «Истории русского литературного ѐзыка», 
«Стилистики», когда знакомились с кратким очерком становлениѐ и развитиѐ 
того или иного вопроса в рамках обозначенных курсов. 

Отдельные лингвистические курсы свѐзаны с литературоведческими 
дисциплинами. Это – теоретико-практический курс истории русского 
литературного ѐзыка, рассматриваящий ѐзык в его историческом развитии на 
уровне текстов – литературных памѐтников; курс стилистики, предполагаящий 
анализ образцов художественной речи – произведений классиков русской 
литературы; практикум «Лингвистический анализ художественного текста», 
формируящий у студентов навыки комплексного филологического анализа 
произведений словесного искусства на основе интеграции лингвистических, 
литературоведческих и лингвокультурологических знаний. 

Принцип доступности и посильности позволѐет «обращатьсѐ к 
наивысшей границе интеллектуальных возможностей студентов с целья 
постоѐнного ее повышениѐ». Однако, руководствуѐсь этим принципом, 
преподаватель лингвистических дисциплин должен помнить следуящее:  

– содержание, объем, логика и технологиѐ предъѐвлениѐ 
программного материала должны быть посильны студентам и осмыслены 
ими [19, с. 344]; 

– длѐ восприѐтиѐ и осознаниѐ информации необходимо соблядение 
в процессе педагогического общениѐ «правила баланса общих знаний». «В 
педагогическом общении, – пишет В. Н. Мещерѐков, – существует особый тип 
нарушениѐ пониманиѐ, свѐзанный с неверным определением говорѐщим 
области общих с собеседником знаний. Так, одной из самых 
распространенных ошибок неопытных учителей (это в равной мере 
относитсѐ и к начинаящим преподавателѐм высшей школы – И. П.) ѐвлѐетсѐ 
«отождествление» собственного объема знаний с тем, что имеетсѐ у 
учеников» *15, с. 176+. Их выравнивая служит специальнаѐ подготовка – 
предварительные разъѐснениѐ, объѐснение неизвестных терминов, 
обращение к истории ѐвлениѐ и т.д., т.е. операциѐ пресуппозиции; 

– необходимо оптимальное насыщение лекционного материала 
лингвистической терминологией, перенасыщение ея тормозит понимание 
предъѐвлѐемой информации; 

– требуят комментированиѐ случаи терминологической 
неупорѐдоченности; 

– нужно избегать «нарочитой синтаксической усложненности 
суждений и умозаклячений» (М. Б. Успенский); 

– целесообразны постоѐнные подкреплениѐ теоретических 
положений ѐркими, запоминаящимисѐ примерами – лингвистическими и 
лингвометодическими фактами.  
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Принцип профессиональной направленности лингвистических курсов 
требует ориентации на школу. Основнаѐ дисциплина, котораѐ осуществлѐет 
теоретико-практическуя подготовку студентов к профессиональной 
деѐтельности учителѐ русского ѐзыка в общеобразовательной школе, – это 
«Методика преподаваниѐ русского ѐзыка». 

Однако профессионализациѐ должна иметь место и при изучении 
лингвистических курсов. Так, профессиональнаѐ направленность курса 
«Введение в ѐзыкознание» заклячаетсѐ в том, что он помогает будущему 
учителя-филологу понѐть научные основы школьной русистики. 

О том, в каких конкретных формах работы реализуетсѐ этот принцип 
при изучении современного русского литературного ѐзыка, шла речь в рѐде 
публикаций, посвѐщенных проблемам профессионализации учебно-
воспитательного процесса в педагогическом вузе (Г. Ф. Калашникова *8+, 
Л. Ю. Максимов *12+ и др.). Представим вслед за авторами публикаций эти 
формы работы: регулѐрное обращение на лекциѐх к школьной грамматике, к 
методической интерпретации той или иной темы, формулирование 
методических рекомендаций; вклячение в список литературы к лекциѐм, 
практическим занѐтиѐм, к самостоѐтельной работе студентов пособий длѐ 
учителѐ, школьных учебников с указанием соответствуящих параграфов; 
обстоѐтельное знакомство на практических и лабораторных занѐтиѐх с 
дидактическим материалом школьных учебников, со школьными словарѐми 
разных типов, специальной литературой, предназначенной длѐ учеников и 
учителѐ; выполнение упражнений из школьных учебников; знание 
студентами порѐдка всех видов школьного лингвистического разбора; 
проведение практических, лабораторных занѐтий в аудиториѐх, 
максимально приближенных к типовым школьным кабинетам; имитациѐ на 
этих занѐтиѐх обстановки школьного урока, вклячение в ход практических 
занѐтий разнообразных методических приемов, которые используятсѐ в 
школе (опрос у доски, записи на доске с соблядением правил работы у 
доски, применение технических средств, игровые моменты, использование 
материалов занимательной грамматики, работа с карточками и т.д.); анализ 
школьных учебников по различным основаниѐм; сопоставительный анализ 
изложениѐ той или иной темы в вузовском и школьном учебнике (в 
современных условиѐх такого рода заданиѐ будут уместны при организации 
индивидуальной учебно-исследовательской работы студентов); проверка 
школьных и студенческих диктантов, сочинений, изложений; планирование 
тематики спецкурсов, спецсеминаров, курсовых и дипломных работ, 
создание учебников, учебных пособий длѐ педвузов с учетом 
профессионализации (педагогизации) учебно-воспитательного процесса. 

Относительно профессиональной направленности курса 
современного русского литературного ѐзыка в одной из типовых программ 
указано, что этот принцип «требует не только единой лингвометодической 
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концепции преподаваниѐ русского ѐзыка в школе и вузе, но и введениѐ 
специальных методических указаний, в которых объѐснѐятсѐ различиѐ в 
отборе, интерпретации и организации теоретического и практического 
материала в вузовской и школьной практике преподаваниѐ русского 
ѐзыка» *1, с. 17+. Главное же содержание указанного принципа, по мнения 
Г. В. Валимовой, «свѐзано с формированием тех сторон подготовки, 
которые определѐят умение трансформировать научный курс в предмет 
школьного преподаваниѐ. Это требует прежде всего пониманиѐ основ 
науки о русском ѐзыке» *5, с. 11+. 

При изучении исторической грамматики русского ѐзыка принцип 
профессиональной направленности предполагает: 

 формирование у студентов готовности в доступной форме 
объѐснѐть своим будущим ученикам в соответствии с требованиѐми 
программы школьного курса некоторые факты современного русского 
литературного ѐзыка с позиций их исторической обусловленности; 

 привлечение длѐ анализа на практических занѐтиѐх литературных 
произведений, изучаемых в школе (например, памѐтника древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве», былин); это положение относитсѐ и к 
практикуму «Лингвистический анализ художественного текста»; 

 акцентирование вниманиѐ студентов на архаических элементах 
(старославѐнизмах, древнерусизмах, устаревших формах слов), которые 
встречаятсѐ в произведениѐх классической русской литературы. 

В курсе практикума по русскому ѐзыку указанный принцип 
определѐет одну из задач – «заложить основы длѐ формированиѐ 
первоначальных умений, необходимых будущему учителя русского ѐзыка» 
*10, с. 66+. С этой целья составители учебных программ рекомендуят в 
процессе изучениѐ курса использовать различные виды работы по 
русскому ѐзыку, проводимые в школе: все виды лингвистического анализа, 
разнообразные диктанты, изложениѐ, различные в жанрово-
композиционном отношении сочинениѐ, предлагать студентам провести 
на занѐтии проверку домашнего заданиѐ, письменных работ, задать 
вопросы по изученной информации, подобрать дидактический материал 
(текст, перечень слов) длѐ диктанта, подготовить длѐ своей группы 
домашнее задание, разъѐснить аудитории смысл вводимого понѐтиѐ или 
значение неизвестного длѐ других слова и т.д. 

В контексте профессиональной направленности дисциплины 
«Культура речи» среди ее задач называятсѐ такие: 1) «помочь студентам 
овладеть основами профессиональной лексики – лингвистической, 
литературоведческой, педагогической, общественно-политической 
терминологией»; 2) «привить… навыки в области школьного речевого 
этикета»; 3) «обучить студентов основам методики работы с учениками по 
культуре речи» *7, с. 3–4+. 
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Кроме общедидактических принципов, в лингвометодике высшей 
школы действуят и специальные принципы, которые вытекаят из специфики 
лингвистических дисциплин, входѐщих в систему профессиональной 
подготовки будущих учителей-словесников. Номенклатура этих дисциплин 
сформировалась в рамках традиционно выделѐемых научных парадигм – 
сравнительно-исторической, ориентируящей внимание исследователей на 
«открытие законов, управлѐящих развитием родственных ѐзыков в 
прошлом» [6, с. 191+; системно-структурной, задача которой состоит в 
«познании ѐзыка как целостной функционируящей структуры, элементы и 
части которой соотнесены и свѐзаны строгой системой лингвистических 
отношений» *6, с. 193–194]. 

В основе вузовского курса современного русского литературного 
ѐзыка лежит структурно-семантический принцип, так как он «позволѐет 
выѐвить многоаспектность ѐвлений ѐзыка и речи, показать их в 
максимальной совокупности дифференциальных (отличительных) 
признаков, из которых особенно важны форма (структура, строение) и 
значение (семантика) в их диалектическом единстве» *1, с. 17+. 

Одним из принципов лингвистического анализа образцов словесного 
искусства в курсе практикума «Лингвистический анализ художественного 
текста», входѐщего в элективнуя часть программы подготовки учителѐ-
русиста, ѐвлѐетсѐ учет взаимосвѐзи и взаимообусловленности формы и 
содержаниѐ художественного произведениѐ. 

Принцип системности реализуетсѐ как при изучении курсов, 
освещаящих современное состоѐние развитиѐ русского ѐзыка, так и 
дисциплин историко-лингвистического цикла. В курсе современного 
русского литературного ѐзыка этот принцип требует изложениѐ 
теоретического материала в последовательности, отражаящей систему 
ѐзыка, свѐзи между подсистемами (уровнѐми). Курс исторической 
грамматики представлѐет в системе история изменений (фонетических, 
морфологических, синтаксических), которые пережил русский ѐзык с 
древнейших эпох до современного состоѐниѐ. В порѐдке, отражаящем 
ѐзыковуя систему, излагаетсѐ материал и в курсе старославѐнского ѐзыка. 

«Выражением принципа системности при обучении ѐзыку, – отмечает 
М. Б. Успенский, – правомерно считать не только выѐвление типичных 
признаков ѐзыковой системы во всех аспектах ѐзыка, но и нормативной 
реализации этих признаков» *21, с. 61+. В этом контексте можно говорить о 
пересечении принципа системности с принципом функциональности. 

Принцип функциональности в преподавании вузовских дисциплин 
проѐвлѐетсѐ по-разному: 

 в характеристике функций ѐзыка (курсы «Введение в 
ѐзыкознание», «Общее ѐзыкознание», «Современный русский 
литературный ѐзык»); 
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 в объѐснении, иллястрации функций (роли) ѐзыковых единиц в 
речи – применительно к уровнѐм ѐзыковой системы (причем 
применительно к фонетическому уровня этот принцип ѐвлѐетсѐ сугубо 
функциональным, а к другим уровнѐм – функционально-семантическим); 

 в показе того, как системные свойства ѐзыковых единиц 
изменѐятсѐ в процессе функционированиѐ ѐзыковых фактов в речи 
(дисциплины «Современный русский литературный ѐзык», «Стилистика»); 

 в изучении особенностей функционированиѐ «разноуровневых» 
ѐзыковых единиц в тексте (дисциплины «Историѐ русского литературного 
ѐзыка», «Стилистика», «Лингвистический анализ художественного текста»); 

 в характеристике функциональных стилей ѐзыка и стилей речи (в 
курсе стилистики и кратко при изучении современного русского 
литературного ѐзыка). 

Принцип межуровневых и внутриуровневых свѐзей реализуетсѐ так 
же, как и в школьной методике изучениѐ русского ѐзыка: он «предполагает 
установление зависимости, с одной стороны, между единицами одного уров-
нѐ (их изменениѐ под влиѐнием друг друга…) и, с другой стороны, между 
единицами разных уровней (возможность или невозможность функциони-
рованиѐ)» [2, с. 138+. Кроме того, необходимо учитывать роль каждой 
ѐзыковой категории в системе ѐзыка, ее свѐзь с другими категориѐми. 

Принцип историзма реализуетсѐ в трех направлениѐх: 
1) во вклячении в профессиональнуя программу подготовки 

будущих учителей-филологов дисциплин историко-лингвистического цикла 
(«Старославѐнский ѐзык», «Историческаѐ грамматика», «Историѐ русского 
литературного ѐзыка»); 

2) в применении исторического комментариѐ к ѐзыковым фактам, 
которые не обусловлены современной системой русского литературного 
ѐзыка, это «помогает глубже показать тенденции к системности, 
действуящие в ѐзыке» *17, с. 125+; 

3) в изложении истории становлениѐ и изучениѐ тех или иных 
вопросов русского ѐзыкознаниѐ, методики преподаваниѐ. 

Принцип сопоставлениѐ при изучении вузовских лингвистических 
курсов применѐетсѐ очень широко. Так, общелингвистическаѐ подготовка 
студентов, осуществлѐемаѐ в рамках курса «Введение в ѐзыкознание», 
требует длѐ иллястрации теоретических положений привлечениѐ 
фактического материала из разных ѐзыков. 

Специфика дисциплины «Сравнительнаѐ грамматика 
восточнославѐнских ѐзыков» предполагает широкое использование 
сопоставлений. Одна из задач «Исторической грамматики» состоит в 
формировании у студентов навыков сопоставлениѐ ѐвлений 
древнерусского ѐзыка с соответствуящими ѐвлениѐми старославѐнского и 
современного русского ѐзыка. 
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Особенность изучениѐ курса «Современный русский литературный 
ѐзык» в вузах Украины состоит в установлении свѐзей с ѐвлениѐми 
близкородственного украинского ѐзыка. В процессе изучениѐ этого курса 
«необходимо обеспечить прочнуя теоретическуя базу длѐ дальнейшего 
сопоставлениѐ лингвистических ѐвлений и представить перспективы 
сопоставительного исследованиѐ русского и украинского ѐзыков» *16, с. 4+. 
Методисты говорѐт о необходимости в курсе современного русского 
литературного ѐзыка системных сопоставлений и с другими ѐзыками. 
Языковые параллели помогаят студентам осознать уникальность системы 
русского ѐзыка. С этой целья, отмечает М. Б. Успенский, «целесообразно 
привлекать длѐ сопоставлениѐ те ѐзыки, которые именно по системным 
единицам этого аспекта наглѐдно контрастируят с русским ѐзыком» *21, с. 
62+. Особенно актуальны такие сопоставлениѐ на двойных специальностѐх: 
русский и английский ѐзыки, русский и украинский и др. Так, на лекциѐх по 
современному русскому литературному ѐзыку будут уместны и 
целесообразны сопоставлениѐ с такими ѐзыками: 

 при изучении системы гласных и согласных фонем – с английским 
ѐзыком, в котором существует оппозициѐ кратких и долгих гласных, но нет 
пар согласных по твердости/мѐгкости; 

 при рассмотрении особенностей русского словесного ударениѐ – с 
ѐпонским, шведским, чешским ѐзыком, с одной стороны (длѐ ѐпонского, 
шведского ѐзыка характерно музыкальное ударение, длѐ чешского – 
квантитативное), и с латышским, французским, польским – с другой (в этих 
ѐзыках ударение фиксированное: в латышском ударный первый слог, в 
польском – предпоследний, во французском – последний); 

 при знакомстве с русской орфографией, в частности выѐснении 
сути дифференцируящего написаниѐ, – с немецким ѐзыком, в котором все 
имена существительные пишутсѐ с большой буквы; 

 при изучении категории рода – с испанским, французским, 
итальѐнским, имена существительные в которых относѐтсѐ к мужскому или 
женскому роду, и с английским ѐзыком, где нет категории рода; 

 при анализе падежной системы – с английским ѐзыком (две 
падежные формы), с французским, итальѐнским, болгарским (нет 
категории падежа); 

 при изучении глагольных категорий – с английским ѐзыком, в 
котором нет категории вида и очень богатаѐ система времен, и т.д. 

Такие «сопоставительные замечаниѐ» не требуят больших затрат 
времени. 

Одна из задач курса «Культура речи» – выѐснение характера и 
условий действиѐ интерференции (украинско-русской, русско-украинской). 

Новаѐ – антропоцентрическаѐ – парадигма в ѐзыкознании, 
предполагаящаѐ «переклячение интересов исследователѐ с объектов 
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познаниѐ на субъекта», анализ «человека в ѐзыке и ѐзыка в человеке» *14, 
с. 6+, поставила новые задачи перед академической и на ее основе 
учебной русистикой и расширила номенклатуру лингвометодических 
принципов организации учебного процесса в вузе. 

Культуроведческий принцип предусматривает «изучение ѐзыка как 
феномена культуры» (В. А. Маслова), как средства приобщениѐ к 
национальной культуре, что предполагает осознание взаимосвѐзи ѐзыка и 
истории народа; осмысление проѐвлениѐ национально-культурного фона во 
всех уровнѐх ѐзыковой системы; осознание своеобразиѐ, самобытности, 
уникальности русского ѐзыка в процессе диалога культур и ѐзыков. Эти 
задачи призван решить курс «Лингвокультурологиѐ», который входит в 
элективнуя часть содержаниѐ образованиѐ студентов-словесников и поэто-
му не всегда вклячаетсѐ в образовательно-профессиональнуя программу 
подготовки бакалавров. Поэтому вузовский преподаватель должен 
осознавать «культуроведческий потенциал» других дисциплин, входѐщих в 
систему профессиональной подготовки будущих учителей-словесников. 

Так, в пропедевтическом курсе «Введение в ѐзыкознание» (раздел 
«Общие вопросы ѐзыкознаниѐ») речь идет о свѐзи ѐзыкознаниѐ и 
культурологии, о том, что на стыке этих двух наук и поѐвилась 
лингвокультурологиѐ. 

«Культуроведческий» потенциал «Практикума по русскому ѐзыку» 
заклячаетсѐ в широком использовании в качестве дидактического 
материала к упражнениѐм, длѐ диктантов и различных типов изложений 
«текстов с национально-культурным компонентом, отражаящих традиции, 
обычаи, быт, религия русского народа…» *4, с. 138+. В процессе обогащениѐ 
лексического запаса студентов-филологов целесообразно чаще использовать 
национально-маркированные номинативные единицы – слова и 
фразеологизмы, культурно-значимаѐ информациѐ которых представлена как 
в денотативном, так и в коннотативном значении единиц (лексико-
семантические группы слов, обозначаящие термины родства, времѐ, степень 
размера, высоты, особенности характера; уменьшительно-ласкательные, 
уничижительные формы и др.). Бóльшие возможности длѐ использованиѐ 
таких номинативных единиц предоставлѐят «Лексикологиѐ» и 
«Фразеологиѐ» – наиболее «культуроносные», по словам В. А. Масловой, 
разделы «Современного русского литературного ѐзыка». 

В процессе изучениѐ «Исторической грамматики», «Истории русского 
литературного ѐзыка», «Сравнительной грамматики восточнославѐнских 
ѐзыков» формируетсѐ представление о ѐзыке как общественном ѐвлении, 
развиваящемсѐ и изменѐящемсѐ в тесной свѐзи с историей народа. 

Больши е возможности длѐ осмыслениѐ студентами национально-
культурной специфики русского ѐзыка предоставлѐет курс «Стилистика», 
который призван служить познания эстетики слова, и курс «Культура 
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речи», приобщаящий к богатству русской лексики и фразеологии 
(значимыми в этом аспекте ѐвлѐятсѐ такие разделы, как «Богатство и 
разнообразие речи», «Образность и выразительность речи», «Речевой 
этикет»). Кроме того, «Историѐ русского литературного ѐзыка», 
«Стилистика», «Лингвистический анализ художественного текста» 
предполагаят исследование ѐзыка отдельных его носителей – художников 
слова, публицистов, философов, общественных деѐтелей, что также 
способствует реализации культуроведческого подхода к изучения ѐзыка. 

Обѐзательного учета истории и культуры народа требует анализ 
ѐзыка художественного произведениѐ, проводимый в рамках практикума 
«Лингвистический анализ художественного текста».   

Когнитивный принцип объѐснѐет необходимость посмотреть на 
ѐзык с точки зрениѐ его участиѐ в познавательной деѐтельности человека. 
Он предусматривает формирование у студентов пониманиѐ того, как 
«хранѐтсѐ наши знаниѐ о мире, как они структурированы в ѐзыке в 
процессе коммуникации» *13, с. 4+, а также пониманиѐ «роли ѐзыка как 
условиѐ и орудиѐ познаниѐ» *13, с. 12+. Решает эти задачи курс 
«Когнитивнаѐ лингвистика», который, как и «Лингвокультурологиѐ», входит 
в элективнуя составлѐящуя содержаниѐ образованиѐ студентов-русистов. 

Указанный принцип предполагает и активизация познавательной 
деѐтельности студентов в процессе усвоениѐ программного материала 
лингвистических дисциплин, дальнейшее развитие таких мыслительных 
операций, как анализ, синтез, сравнение, классификациѐ, выведение, 
обобщение и др. Больши е возможности длѐ этого предоставлѐят 
практически все вузовские предметы лингвистического цикла. Так, на 
практических и в большей мере лабораторных занѐтиѐх, в процессе 
подготовки к ним проводѐтсѐ наблядениѐ над ѐзыковыми и речевыми 
фактами, что способствует выработке у студентов умений и навыков 
лингвистического анализа материала, выполнѐятсѐ упражнениѐ, 
предполагаящие различные логические операции с ѐзыковыми 
единицами, осуществлѐетсѐ работа с привлечением лингвистических 
словарей, самостоѐтельнаѐ работа с использованием научных 
лингвистических и методических источников, литературы справочного 
характера. В процессе освоениѐ студентами курса исторической 
грамматики формируятсѐ умениѐ и навыки сравнительно-исторического 
анализа ѐзыковых фактов, выѐвлениѐ причинно-следственных свѐзей 
изучаемых ѐвлений. Дисциплины «Историѐ русского литературного 
ѐзыка», «Стилистика» вырабатываят умениѐ видеть изучаемые ѐвлениѐ в 
тексте. Практикум «Лингвистический анализ художественного текста» 
знакомит студентов с методами и реализуящими их приемами анализа 
текста, способствует формирования умениѐ «строго научного 
исследованиѐ и интерпретации текста» *3, с. 46+. 
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В рамках реализации когнитивного принципа формируетсѐ 
исследовательскаѐ компетенциѐ студентов-филологов. Работа в этом 
направлении начинаетсѐ в процессе изучениѐ практически всех дисциплин 
лингвистического цикла (о чем сказано ранее), при выполнении 
индивидуальных учебно-исследовательских заданий по этим дисциплинам – 
новой формы организации учебного процесса в рамках кредитно-модульной 
(трансферной) системы обучениѐ. Базоваѐ же теоретическаѐ и практическаѐ 
подготовка студентов к научно-исследовательской работе осуществлѐетсѐ в 
рамках курса «Основы лингвистических исследований», при написании 
курсовых, дипломных работ. 

Реализации специальных принципов, обусловленных новой научной 
парадигмой в ѐзыкознании, будет способствовать и работа с 
лексикографическими изданиѐми, относѐщимисѐ к категории 
антропоцентрических («Константы. Словарь русской культуры» (автор – 
Ю. С. Степанов, М., 1997), «Россиѐ. Большой лингвострановедческий 
словарь» (под ред. Ю. Е. Прохорова, М., 2009), «Большой фразеологический 
словарь русского ѐзыка» (под ред. В. Н. Телиѐ, М., 2010) и др.). 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. С учетом 
представленной системы принципов изучениѐ дисциплин лингвистического 
цикла в вузе выстраиваетсѐ модель подготовки специалиста-словесника. 

Предметом дальнейшего обсуждениѐ могут стать вопросы 
готовности магистрантов – будущих преподавателей ѐзыковедческих 
дисциплин – к реализации этой модели.  
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РЕЗЯМЕ 

Пахненко Ірина. Принципи вивченнѐ дисциплін лінгвістичного циклу у ЗВО.  
Мета статті полѐгаю у презентації системи та шлѐхів реалізації 

загальнодидактичних і спеціальних принципів, ѐкі визначаять специфіку професійної 
лінгвістичної підготовки майбутніх учителів-словесників. Методи дослідженнѐ: 
теоретичний аналіз літератури, узагальненнѐ методичного досвіду, описовий 
метод. Зазначений компонент системи викладаннѐ розглѐдаютьсѐ з урахуваннѐм 
традиційних настанов та нових тенденцій у вузівській лінгвістичній освіті. 
Предметом подальшого обговореннѐ можуть стати питаннѐ формуваннѐ у 
магістрантів уѐвлень про принципи вивченнѐ дисциплін лінгвістичного циклу у ЗВО ѐк 
невідʼюмної частини професійної компетенції майбутнього викладача.  

Ключові слова: дисципліни лінгвістичного циклу, загальнодидактичні 
принципи, спеціальні принципи, антропоцентрична парадигма у мовознавстві, 
професійна компетенціѐ викладача. 

 
SUMMARY 

Pakhnenko Irina. Principles of studying the subjects of linguistic cycle at the 
university. 

The aim of the article is to describe the system and ways of implementation of the 
general-democratic and special principles that determine the specificity of professional 
linguistic training of the future teachers of Literature. In order to achieve this goal, the 
following research methods were used: theoretical analysis of literature on the topic, 
generalization of methodological experience, descriptive method. This component of the 
teaching system is considered taking into account traditional attitudes and new trends in 
university linguistic education. Thus, the article describes general didactic principles that are 
traditionally outlined in the didactics: principles of scientific character of obtained knowledge, 
conscientiousness, continuity and prospects, accessibility and feasibility, the principle of the 
professional orientation of linguistic courses. Special principles are divided into two groups: 
1) linguistic methods that are traditionally distinguished in science (structural-semantic, the 
principle of systemic and functional character, inter-level and intra-level relationships, the 
principles of historicism, comparison); 2) the principles defined by a new – anthropocentric – 
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paradigm in linguistics (cultural, cognitive principle). These basic theoretical positions 
determine all other components of the teaching system: volume of the educational material 
and the degree of its scientific-theoretical complexity, selection of linguistic concepts, choice 
of methods of teaching, forms of organization of the educational process, information-
methodological and material-technical support for the preparation of the future teachers of 
philology, control system, etc. Taking into account the presented system of principles of 
studying the disciplines of the linguistic cycle, a model of training of a specialist in literature is 
being built at the university. Therefore, knowledge and observance of these principles is an 
integral part of professional competence of the university teacher. The subject of further 
discussion may be the questions of formation of the future teachers of the university by 
undergraduates – ideas about the principles described in the article.  

Key words: disciplines of linguistic cycle, general didactic principles, special principles, 
anthropocentric paradigm in language-study, professional competence of the teacher.  
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МЕТОДИЧНА ТИПОЛОГІа ТРУДНОЩІВ НАВЧАННа ІДІОМАТИЧНОГО 

РОЗМОВНОГО МОВЛЕННа МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Стаття присвѐчено проблемі навчаннѐ ідіоматичного розмовного мовленнѐ 

майбутніх учителів англійської мови. Проаналізовано сучасний стан навчаннѐ 
ідіоматичного розмовного мовленнѐ майбутніх учителів англійської мови. Надано 
визначеннѐ понѐттѐ ідіоматичності мовленнѐ ѐк складного психолінгвістичного та 
лінгвосоціокультурного феномену, ѐкий відображаю вербальний компонент 
менталітету нації носіїв мови. Уведено термін «ідіоматична мовленнюва одиницѐ». 
Запропонована методична типологіѐ труднощів навчаннѐ ідіоматичного 
розмовного мовленнѐ майбутніх учителів англійської мови. Представлена корелѐціѐ 
труднощів і операцій із оволодіннѐ ідіоматичними мовленнювими одиницѐми 
англійського розмовного мовленнѐ. 

Ключові слова: ідіоматичність мовленнѐ, менталітет нації, ідіоматична 
мовленнюва одиницѐ, англійське розмовне мовленнѐ, труднощі навчаннѐ 
ідіоматичного мовленнѐ, методична типологіѐ труднощів, операції оволодіннѐ 
ідіоматичними мовленнювими одиницѐми, корелѐціѐ труднощів і операцій оволодіннѐ 
ідіоматичними мовленнювими одиницѐми англійського розмовного мовленнѐ. 

 
Постановка проблеми. Важливим завданнѐм підготовки майбутніх 

учителів англійської мови (АМ) ю максимальне наближеннѐ мовленнѐ 
студентів до так званого «рівнѐ соціальної достатності» (термін 
Е. П. Шубіна). Останній потребую подоланнѐ інтерференції рідної мови на 
шлѐху опануваннѐ ідіоматичного мовленнѐ, побудованого за структурно-
мовленнювими зразками, що властиві традиційному узусу певної мови та 
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відображаять особливості вербального компонента менталітету нації її 
носіїв. Завузьке розуміннѐ феномену ідіоматичності мовленнѐ, 
недосконалість сформованості навичок володіннѐ іншомовними 
ідіоматичними конструкціѐми і вмінь ідіоматичного мовленнѐ веде до 
зниженнѐ ефективності мовленнювої діѐльності майбутніх учителів АМ. З 
оглѐду на це ю актуальноя проблема методичного дослідженнѐ труднощів 
навчаннѐ англійського ідіоматичного мовленнѐ майбутніх учителів АМ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми лінгвосоціокультурного 
аспекту навчаннѐ іноземних мов знайшли теоретичне й методичне 
обґрунтуваннѐ у працѐх багатьох учених (Н. Ф. Бориско, 
Є. М. Верещагін,  В. Г. Костомаров, Н. Д. Гальскова, Н. І. Гез, І. О. Зимнѐ, 
О. О. Леонтьюв, Р. К. Мін’ѐр-Бюлоручев, С. Ю. Ніколаюва, Ю. І. Пассов, 
В. В. Сафонова, О. О. Селіванова, Н. К. Склѐренко, Л. П. Смюлѐкова, 
О. Б. Тарнопольський, Н. І. Формановська, В. П. Фурманова, також 
Ю. Г. Безвін, І. А. Воробйова, Л. П. Голованчук, М. В. Дука, Р. О. Ніщик, 
М. Л. Писанко, О. О. Першукова, А. Д. Райхштейн, Л. П. Рудакова, 
В. М. Топалова, Т. О. Яхняк, P. Adler, D. Brown, M. Byram, D. Crystal, D. Davy, 
E. Hall, R. Lado, G. Mounin, G. Neuner, G. Zarate та інші).  

У лінгвістичній та методичній літературі не існую юдності думок щодо 
змісту понѐттѐ ідіоматичності, хоча «ідіоматичне/неідіоматичне мовленнѐ» 
згадуютьсѐ досить часто. Вважаюмо, що ідіоматичність виѐвлѐю себе в 
національних вербальних тенденціѐх, у перевазі одних одиниць над 
іншими при безпосередньому використанні мовних засобів у мовленні, а 
також в особливостѐх семантичного розподілу значень за словами 
(С. Д. Кацнельсон, Б. А. Лапідус, Л. Ю. Невуюва, Л. П. Смюлѐкова, 
Є. В.Терехова, М. О. Фаюнова, М. М. Фалькович, Ch. Fernando, B. Fraser, 
A. Pawley, F. H. Syder та ін.). Це трактуваннѐ ідіоматичності передбачаю 
визнаннѐ провідної ролі мовленнювої норми й узусу при вивченні 
особливостей вживаннѐ мовленнювих одиниць у характерних длѐ певної 
мови формах і сполученнѐх.  

Метою статті ю методичне дослідженнѐ й типологізаціѐ труднощів 
навчаннѐ англійського ідіоматичного розмовного мовленнѐ майбутніх 
учителів АМ ѐк основи длѐ відповідної системи вправ. 

Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань були 
використані такі методи дослідженнѐ: теоретичні – вивченнѐ, критичний 
аналіз, синтез і узагальненнѐ положень літератури з досліджуваної 
проблеми в галузѐх методики, лінгвістики, психолінгвістики, психології, 
етнопсихології, культурології; аналіз стандартів освіти, навчальних 
програм, підручників із АМ длѐ студентів-філологів із метоя 
характеристики сучасного стану навчаннѐ ідіоматичного розмовного 
мовленнѐ майбутніх учителів АМ, а також із метоя моделяваннѐ та 
типологізації відповідних труднощів; емпіричні – проведеннѐ тестуваннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

174 

майбутніх учителів АМ із метоя виѐвленнѐ рівнѐ сформованості навичок 
англійського ідіоматичного розмовного мовленнѐ майбутніх учителів АМ, а 
також прогнозуваннѐ та моделяваннѐ освітнього процесу з навчаннѐ 
ідіоматичного мовленнѐ майбутніх учителів АМ. 

Виклад основного матеріалу. Одніюя з найскладніших проблем 
викладаннѐ іноземних мов у закладі вищої мовної освіти ю збагаченнѐ й 
упорѐдкуваннѐ мовленнѐ студентів із метоя його максимального 
наближеннѐ до автентичного, природного мовленнѐ, властивого носіѐм 
мови [8]. Дослідженнѐ автора виѐвили негативні тенденції, що ю 
характерними длѐ мовленнѐ студентів-філологів.   

1. Тенденціѐ оперувати досить обмеженоя кількістя іншомовного 
матеріалу, переважно нейтрального стилістичного забарвленнѐ. У заданій 
ситуації спілкуваннѐ, ѐка передбачаю використаннѐ літературно-
розмовного мовленнѐ, більшість студентів віддала перевагу виразу to like 
coffee very much (із запропонованих to love coffee, to like coffee very much, 
to be a coffee-man), to cook badly (із запропонованих to cook badly, to be a 
poor cook, to be bad in cooking). Цѐ тенденціѐ призводить до часткової 
втрати студентами раніше засвоюних стилістично маркірованих мовних 
засобів і повільного темпу накопиченнѐ нових [10]. 

2. Схильність оформлѐти іншомовні висловляваннѐ відповідно до 
структурно-мовленнювих моделей рідної мови. Так, студенти 
необґрунтовано уникаять використаннѐ фразових діюслів і стійких 
сполучень «діюслово-зв’ѐзка + іменник/прикметник» (to be bad in Maths, to 
be an Oxford man, to be a fruit-eater, etc.) у ситуаціѐх англійського 
розмовного мовленнѐ», хоча ці вирази широко вживаятьсѐ в англійському 
розмовному мовленні, про що свідчить проведений аналіз художньої 
літератури. Вони також відчуваять труднощі при перекладі цих 
конструкцій рідноя мовоя *10+. Замість них студенти обираять вирази, 
більш схожі за своюя структуроя з еквівалентами з рідної мови, але 
нехарактерні длѐ норми та узусу англійського розмовного мовленнѐ в 
запропонованих комунікативних ситуаціѐх. Така тенденціѐ призводить до 
породженнѐ студентами неідіоматичного іншомовного мовленнѐ, що 
будуютьсѐ за невластивими виучуваній мові структурно-мовленнювими 
зразками, і внаслідок цього неадекватно впливаю на реципіюнта.  

Вивченнѐ причин такого стану показую, що сформована практика 
навчаннѐ усного мовленнѐ в закладах вищої мовної освіти й понині маю низку 
вад. З одного боку, викладачі-практики не завжди чітко уѐвлѐять собі аспект 
змісту навчаннѐ, до ѐкого належать одиниці ідіоматичного мовленнѐ та, 
відповідно, конкретні труднощі, ѐкі повинні долати студенти, що опановуять 
ідіоматичне мовленнѐ іноземноя мовоя: недостатньо уваги приділѐютьсѐ 
питання сутності ідіоматичного мовленнѐ, його відповідності не тільки 
системі та мовній нормі, але й мовленнювій нормі та узусу виучуваної мови. 
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Крім того, багато викладачів зв’ѐзуять феномен ідіоматичності лише зі 
сфероя фразеології, що не відповідаю природі цього феномена та 
перешкоджаю подолання труднощів ідіоматичного мовленнѐ. З іншого боку, 
у розпорѐдженні тих, хто навчаютьсѐ, немаю достатньої кількості посібників, у 
ѐких науково обґрунтовано й доступно описуваласѐ б методика навчаннѐ 
іншомовного ідіоматичного мовленнѐ. При цьому ситуаціѐ ускладняютьсѐ 
розлагодженістя, «пляралізмом» термінології. Отже вирішеннѐ проблеми 
навчаннѐ ідіоматичного розмовного мовленнѐ передбачаю: 1) розглѐд змісту 
понѐттѐ ідіоматичності та виділеннѐ одиниці ідіоматичного мовленнѐ; 
2) виѐвленнѐ й типологізація труднощів, що виникаять у того, хто вивчаю 
англійську мову, при використанні певного мовного матеріалу в розмовному 
мовленні; 3) розробку системи навчаннѐ, що спрѐмована на розвиток 
навичок і вмінь ідіоматичного розмовного мовленнѐ. 

Феномен ідіоматичності мовленнѐ у своюму психолінгвістичному 
аспекті базуютьсѐ на діѐльності загального мовленнювого механізму, у 
дослідженнѐ ѐкого внесли вагомий внесок такі психологи та психолінгвісти, 
ѐк В. О. Артьомов, Б. В. Бюлѐюв, Л. С. Виготський, М. І. Жинкін, І. О. Зимнѐ, 
Л. А. Кісельова, О. М. Леонтьюв, О. О. Леонтьюв, С. Л. Рубінштейн, 
Е. П. Шубін, D. H. Brown, M. Garman, R. H. Hudson та ін. Відомо, що 
мовленнюва діѐльність так чи інакше пов’ѐзана з усіма психічними 
функціѐми лядини, проте зв’ѐзок мовленнювої діѐльності з мисленнѐм  ю 
найважливішим і найскладнішим.  

Проблема взаюмозалежності мовленнѐ та мисленнѐ, а відповідно 
проблема необхідності вивченнѐ іноземної мови не лише ѐк коду, але ѐк 
«мисленнѐ іноземноя мовоя», давно привертаю увагу дослідників у галузѐх 
лінгвістики, психології, психолінгвістики, етнопсихології, соціолінгвістики, 
лінгвокультурології ще з часів В. Вундта, В. Гумбольдта, Б. Уорфа та Е. Сепіра, 
викликаячи гострі дискусії. Сучасні наукові дані дозволѐять говорити про 
неможливість ототожнявати комунікація за допомогоя мови з мисленнѐм 
за допомогоя мови, що зумовляютьсѐ розбіжностѐми в походженні, 
структурі, особливостѐх розвитку мови й мисленнѐ (Л. С. Виготський, 
С. Л. Рубинштейн, D. H. Brown та інші). Проте слово, заміщуячи й аналізуячи 
предмет, вводить його в систему складних зв’ѐзків і відношень, тобто ю 
«клітинкоя мисленнѐ» [7]. Мовленнюві структури, ѐкі засвояю дитина, згодом 
стаять основними структурами його мисленнѐ [2]. З цього випливаю дуже 
важливий висновок: мова  деѐкоя міроя визначаю психіку (Л. С. Виготський, 
М. І. Жинкін, А. Р. Луріѐ, О. О. Леонтьюв, M. Garman та ін.). Результати 
досліджень із нейропсихології, кібернетики та соціолінгвістики свідчать про 
існуваннѐ в корі головного мозку тісно взаюмопов’ѐзаних і взаюмозалежних 
систем моделей, у тому числі моделей мови: слова утворяять і визначаять 
понѐттѐ, тому різні мови за своюя суття, за своїм впливом на пізнаннѐ та на 
почуттѐ ю в дійсності різними світобаченнѐми *4; 6; 16; 20 та ін.+. Взаюмодіѐ 
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цих моделей формую так званий «образ світу» – таке відображеннѐ у психіці 
лядини предметного світу, що ю опосередкованим предметними й 
когнітивними схемами та зазнаю рефлексії (О. О. Леонтьюв, В. М. Теліѐ та ін.). 
Отже правомірно говорити про існуваннѐ специфічних національних образів 
світу – абстрактних моделей, що описуять загальні риси в баченні світу 
різними націѐми [6]. Цѐ спільність світобаченнѐ виѐвлѐютьсѐ в усіх сферах 
лядської життюдіѐльності, вклячаячи мовленнюву діѐльність, мову, і ю 
проѐвом менталітету нації (термін Ж. Лябью, Р. Мандру), а саме когнітивного, 
або вербального компонента менталітету нації [11]. Саме він і слугую 
психологічноя основоя феномена ідіоматичності.  

Таким чином, із психолінгвістичної та соціолінгвістичної точки 
зору ідіоматичність мовленнѐ – це феномен своюрідності, специфічності 
вербального компонента менталітету нації, ѐкі проѐвлѐять себе в 
національних мовленнювих тенденціѐх, схильностѐх, перевагах. 

У галузі лінгвістики ідіоматичність мовленнѐ пов’ѐзуютьсѐ 
здебільшого з вживаннѐм у ньому так званих «ідіом», під ѐкими розуміять 
фразеологічні одиниці (В. В. Віноградов, Н. М. Амосова, І. В. Арнольд, 
В. І. Карабан, О. В. Кунін, В. М. Теліѐ, Р. Н. Попов, В. М. Солнцев, Г. Фаусюк, 
В. І. Школѐренко та ін.). Так, ідіоматичність визначаять ѐк властивість 
мовних одиниць формувати цілісне значеннѐ не з суми значень її 
складників або незалежно від них (О. О. Селіванова).  

Традиційно ідіоми (наприклад, grasp the nettle, blow the gaff) описуять 
ѐк багатослівні одиниці, семантично непрозорі та структурно фіксовані. 
Внутрішнѐ організаціѐ ідіоматичної конструкції увиразняю: а) семантичні 
характеристики; б) структурні особливості та невідповідності нормам; 
в) обмеженнѐ або звуженнѐ їхньої лексико-граматичної поведінки, ѐку 
неможливо поѐснити загальними граматичними правилами певної мови. 
Одночасно, ідіоми: а) це звичайні вислови, що стосуятьсѐ граматики певної 
мови; б) виконуять специфічні дискурсно-комунікативні функції (А. Ланглотц, 
Т. Король). Ідіоми – це мовні конструкції, ѐкі належать до граматичної 
системи певного мовного колективу і пройшли крізь соціолінгвістичний 
процес змін. Тому ідіоматичні конструкції можуть бути описані ѐк комплекс 
символів зі специфічними формальними, семантичними, прагматичними й 
соціолінгвістичними характеристиками [12].  

Існую також думка, що за своюя природоя ідіоматичність ю 
прагматичноя, оскільки вона обумовлена спрѐмованістя прагматично 
важливих одиниць на виконаннѐ певного комунікативного наміру 
(А. Е. Левицький, Л. М. Медведюва, Н. Ю. Медведюва, B. Fraser та ін.).  

Деѐкі дослідники розглѐдаять ідіоматичне слововживаннѐ ѐк 
слововживаннѐ, найхарактерніше длѐ носіїв мови у визначеній ситуації 
спілкуваннѐ (С. А. Корзіна, Б. А. Лапідус, Е. М. Мюднікова, Л. Ю. Невуюва, 
Л. П. Смюлѐкова та ін.). Англійські й американські дослідники трактуять 
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ідіоматичність (idiomaticity, idiomatic usage, nativelike selection) подібно: 
«conformity with the usage of a language» [19, с. 252], «using words and 
phrases in the forms commonly used whether or not these forms appear to be 
the only logical ones» [22, с. 167].  

Аналіз лінгвістичних досліджень свідчить, що в силу різноманітності 
засобів вираженнѐ розумового змісту та виразних функцій семантичні 
структури різних мов можуть відрізнѐтисѐ рівнем розвитку понѐтійного 
змісту слів, репертуаром реалій, що позначаятьсѐ словами, особливостѐми 
формуваннѐ граматичних структур. Так, різні мови характеризуятьсѐ 
наѐвністя розчленованих систем просторової локалізації предметів, дій 
або відношень. Наприклад, в АМ звичайно чітко вказуютьсѐ діяча або 
зацікавлена особа: «What a morning we had! I'm sorry I wasn’t there to see» 
(J. Steinbeck). Німецька мова чітко локалізую дія за допомогоя діюслівних 
префіксів (hinaufgucken – «виглѐдувати звідси вгору»), в українській та 
російській мовах доміную актуалізаціѐ засобу дії (прийти, приїхати, 
прилетіти) *10+. Це складаю лінгвістичний аспект ідіоматичності мовленнѐ. 

Стаю очевидним, що ефективне використаннѐ мови спираютьсѐ ѐк на 
мовотворчі можливості останньої, так і на здатність автоматично 
відтворявати  у відповідних ситуаціѐх спілкуваннѐ готові елементи мови, ѐкі 
зберігаятьсѐ в мовній свідомості та  спеціально призначені длѐ цих ситуацій.  

Таким чином, із лінгвістичної точки зору ідіоматичність мовленнѐ ю 
феноменом закріпленнѐ в узусі тіюї чи іншої мови певних структурно-
мовленнювих зразків, стійких словосполучень, ѐкі відображаять, відповідно, 
семантичну матриця, що зумовляю смислові реакції культурних суб’юктів, та 
моделяваннѐ націюя дійсності за допомогоя засобів певної мови, 
відбиваячи цим особливості національного світосприйманнѐ.  

Відповідно, неідіоматичність – це не відсутність у лексичному 
запасі студента образних ідіом (прислів’їв, приказок, порівнѐнь та інших 
фразеологічних одиниць), а оформленнѐ висловлявань за невластивими 
іноземній мові структурно-мовленнювими зразками чи за іншомовними 
зразками, вже знайомими тим, хто навчаютьсѐ, але такими, що не 
вживаятьсѐ в цій ситуації спілкуваннѐ. 

Узагальненнѐ результатів аналізу літератури, присвѐченої проблемам 
ідіоматичності, та вивченнѐ матеріалу англомовних автентичних художніх 
текстів даять підставу розглѐдати ідіоматичність ѐк психолінгвістичний та 
лінгвосоціокультурний феномен своюрідності вербального компонента 
менталітету нації, що ґрунтуютьсѐ на специфічності національного 
світосприйманнѐ й виражаютьсѐ в закріпленні в узусі певної мови 
прагматичних синкретичних, неподільних мовленнювих одиниць. Порівн.: 
1. How much is the dress, honey? I'll buy it for you (ідіоматично). How 
expensive is the dress, honey? (неідіоматично). 2. І will simply fire the gun 
down the road, for lack of a better target. Everybody out of the way now (L. de 
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Bernier) (ід.). Hey, guys, І will simply fire the gun down the road, for the 
absence of a better target (неід.). 3. I don’t know a thing about business […]. 
But I do know about wallpaper (J. Steinbeck) (ід.). I know nothing about 
business, I’m just a housewife (неід.).  

Вважаюмо, що з методичної точки зору, одиниці ідіоматичного мов-
леннѐ можна віднести до змісту лінгвосоціокультурної компетентності. Зок-
рема, до змісту соціолінгвістичної компетентності ѐк складової останньої *3+.  

Ідіоматичність пронизую мовленнюву реалізація всіх шарів 
національної мови, у тому числі її розмовного різновиду – «розмовного 
мовленнѐ», що кореляю із ситуаціѐми неформального, невимушеного 
спілкуваннѐ *13+. Розмовне мовлення трактуютьсѐ ѐк складна динамічна 
система, що ґрунтуютьсѐ на дихотомії «специфічна розмовна підсистема 
національної мови та її функціонуваннѐ», характеризуютьсѐ певноя 
організаціюя на всіх рівнѐх мови, специфікоя відбору й реалізації мовних 
засобів залежно від комунікативної ситуації *9+. Розмовне мовленнѐ 
охопляю літературно-розмовний і побутово-розмовний варіанти реалізації 
національної літературної мови, входѐчи при цьому в опозиція не з 
письмовим мовленнѐм, а з книжним. 

Відповідно, ідіоматичне розмовне мовлення розглѐдаютьсѐ нами ѐк 
мовленнѐ, побудоване за структурно-мовленнювими зразками, що властиві 
традиційному узусу розмовного різновиду певної мови та відображаять 
особливості вербального компонента менталітету нації її носіїв.  

У межах нашого дослідженнѐ неідіоматичним вважаютьсѐ мовленнѐ, 
побудоване за такими структурно-мовленнювими зразками, ѐкі невластиві 
мові, що вивчаютьсѐ. Як наслідок, неідіоматичні конструкції (unidiomatic / 
odd constructions, foreignisms) можуть цілком відповідати мовній системі, 
але не відповідати мовленнювій нормі й узусу та сприйматисѐ носіѐми 
мови ѐк неприродні, незвичайні, недоречні, надмірно стилістично 
марковані. Сучасне трактуваннѐ понѐттѐ правильності мовленнѐ ѐк 
стилістичної адекватності, доречності, комунікативної ефективності 
висловляваннѐ дозволѐю вважати неідіоматичне, неадекватне з поглѐду 
мовленнювої норми й узусу мовленнѐ неправильним, навіть ѐкщо воно 
відповідаю системі мови, що вивчаютьсѐ.  

Тіюя чи іншоя міроя ідіоматичність визначаю сполучуваність 
багатьох мовленнювих одиниць, і сучасне англійське розмовне мовленнѐ 
характеризуютьсѐ значноя кількістя подібних стійких мовленнювих 
утворень. Длѐ їх позначеннѐ використовуютьсѐ широке коло термінів, ѐкі 
досить часто перетинаятьсѐ або  взаюмозаміняятьсѐ (стереотипні вирази, 
формули мовленнювого етикету, розмовні формули, готові мовленнюві 
одиниці, мовленнюві кліше, ситуаційні кліше, прагматичні ідіоми тощо). 
Крім того, більшість термінів маять відносно вузьку спрѐмованість, що 
заважаю розуміння природи характеризованих одиниць і їхнього місцѐ у 
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складі мови. У зв’ѐзку з цим уѐвлѐютьсѐ доцільним називати аналізовані 
стійкі утвореннѐ ідіоматичними мовленнєвими одиницями (ІМО), ѐкі 
розуміюмо ѐк мовленнюві одиниці, що відображаять особливості 
вербального компонента менталітету нації носіїв мови, ю різними за 
ступенем стійкості та структурної організації, маять синкретичні 
прагматичні значеннѐ й викликаять труднощі при доборі повних 
еквівалентів в інших мовах. Цей термін указую на ідіоматичність ѐк природу 
одиниць, що визначаятьсѐ, а також дозволѐю охопити різноманітні 
мовленнюві ѐвища, ѐкі характеризуятьсѐ ідіоматичністя. 

Переходѐчи до методичного дослідженнѐ проблеми труднощів, ѐкі 
виникаять при оперуванні ІМО в розмовному мовленні, важливо зазначити, 
що мовний матеріал ѐк такий не ю важким або легким, можна говорити лише 
про його трудність/легкість длѐ засвоюннѐ. При цьому засвоюннѐ полѐгаю в 
оволодінні низкоя дій та операцій із певним мовним матеріалом у різних 
видах мовленнювої діѐльності. Слід також розмежовувати понѐттѐ 
«трудність» та «складність» мовного й мовленнювого матеріалу. Складність – 
це об’юктивна категоріѐ, ѐка характеризую склад діѐльності, необхідний длѐ 
вирішеннѐ пізнавального завданнѐ незалежно від того, хто саме виконую ця 
діѐльність. Трудність пов’ѐзана з суб’юктивноя готовністя кожної окремої 
лядини переборявати об’юктивні перешкоди, складнощі: різні студенти 
можуть із більшоя або меншоя трудністя здійснявати діѐльність однакового 
рівнѐ складності *5, с. 40]. 

Програма підготовки майбутніх викладачів АМ вимагаю високого 
ступенѐ розвитку культури іншомовного спілкуваннѐ [8]. За 
М. О. Фаюновоя, останнѐ може бути подана у виглѐді трьох рівнів. До 
першого рівнѐ належать пізнавальні процеси; до другого – сукупність 
лінгвістичних і екстралінгвістичних знань, що ю базовими длѐ представників 
певної мовної спільноти. Сума навичок і вмінь третього рівнѐ забезпечую: 
1) відповідність мовленнѐ системі, 2) доречність і стилістичну адекватність 
мовленнѐ, тобто його відповідність кодифікованим нормам і узусу, 
характерним длѐ освічених носіїв мови. Розвиток умінь цього рівнѐ 
потребую подоланнѐ інтерференції рідної мови *15+. 

Подоланнѐ інтерференції ю об’юктивно складним завданнѐм на всіх 
ступенѐх навчаннѐ іноземних мов в умовах штучного білінгвізму. 
Проведене автором дослідженнѐ показало, що до зумовлених 
інтерференціюя помилок у мовленнювій діѐльності майбутніх учителів АМ 
належать, зокрема, помилки, ѐкі пов’ѐзані з інтерференціюя структурно-
мовленнювих моделей рідної мови під час перекладу та формуваннѐ й 
формуляваннѐ думки АМ. До таких помилок належать дослівний 
переклад моделей рідної мови або недоречне вживаннѐ іншомовних 
моделей у ситуаціѐх, коли одному денотативному та сигніфікативному 
значення відповідаять різні синтаксичні значеннѐ [10]. Помилки ціюї групи 
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можливо частково поѐснити незнаннѐм комбінацій мовленнювих одиниць, 
типових длѐ узусу носіїв мови (наприклад, be a cards fiend, be an effective 
thinker, be dead set about something тощо). Хоча більшість таких комбінацій 
не ю фразеологізмами та не викликаю значних труднощів під час рецепції, 
усі вони характеризуятьсѐ певноя сталістя, синкретичністя значеннѐ та 
неможливістя бути перекладеними дослівно, тобто віддзеркаляять 
феномен ідіоматичності мовленнѐ. 

Розглѐдаячи проблему впливу так званого «принципу найменшого 
зусиллѐ» (А. Мартіне) на мовленнюву поведінку тих, хто вивчаю іноземну 
мову, ми дійшли висновку: діѐ цього принципу спонукаю тих, хто 
навчаютьсѐ, використовувати насамперед такі іншомовні кодові одиниці, 
ѐкі максимально відповідаять системі образів і понѐть рідної мови. Як 
наслідок, на етапі формуляваннѐ думки й відбору мовних засобів 
активізуютьсѐ більш розвинений динамічний стереотип рідної мови, що 
найчастіше приводить до породженнѐ неідіоматичного іншомовного 
мовленнѐ, побудованого за зразком рідної мови *10+. 

Як відомо, одніюя з умов успішного здійсненнѐ мовленнювих дій ю 
стійка сформованість навичок користуваннѐ мовним матеріалом. 
Раціоналізаціѐ процесу становленнѐ навички можлива, зокрема, за 
рахунок створеннѐ типології труднощів, тобто попереднього об’юднаннѐ 
матеріалу в групи за типом труднощів, що виникаять перед студентами 
при використанні ѐкогось мовного матеріалу. З методичної точки зору 
об’юднаннѐ матеріалу в групи за типом труднощів дозволѐю створити 
ефективну систему роботи, при ѐкій подоланнѐ труднощів здійсняютьсѐ 
максимально економічно, оволодіннѐ легшим навчальним матеріалом 
займаю менше навчального часу, ніж оволодіннѐ важким.  

Оскільки з позиції мовленнювої діѐльності трудність ю незасвоюноя 
або недостатньо засвоюноя операціюя, доцільно співвіднести труднощі з 
операціѐми, необхідними длѐ користуваннѐ ІМО в розмовному мовленні. 

Подана нижче типологія труднощів оволодіння ІМО англійського 
ідіоматичного розмовного мовлення пов’ѐзана з оволодіннѐм 
відповідними операціѐми англійського розмовного мовленнѐ, при цьому 
номенклатура операцій виѐвлѐласѐ на основі аналізу робіт із психології, 
психолінгвістики та методики навчаннѐ іноземних мов. Указані операції 
забезпечуять сформованість навичок використаннѐ ІМО англійського 
розмовного мовленнѐ та складаять базу формуваннѐ відповідних умінь. У 
ѐкості ілястративного мовленнювого матеріалу використано певний тип 
ІМО – «ідіоматичні предикативні конструкції англійського розмовного 
мовленнѐ» у контексті фрагментів англомовних автентичних художніх 
текстів, відібраних із творів сучасних британських і американських авторів 
[10]. Корелѐціѐ типів труднощів і відповідних операцій із оволодіннѐ ІМО 
англійського розмовного мовленнѐ наведена в табл. 1. 
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Таблицѐ 1 
Кореляція труднощів і операцій із оволодіння ідіоматичними 

мовленнєвими одиницями англійського розмовного мовлення 
Труднощі Операції 

Тип 1. Труднощі формування операцій рецепції ІМО Група 1. Операції рецепції ІМО 

Труднощі в розумінні значеннѐ ІМО. Наприклад: be 
an Oxford man (belong to the Oxford University 
community, study in Oxford University, graduate from 
Oxford University, etc.) 

Співвіднесеннѐ слів, що входѐть 
до складу ІПК, з їх оточеннѐм. 
Співвіднесеннѐ структури ІМО зі 
структуроя синонімічних 
вільних словосполучень 

Труднощі в розумінні семантичних і структурних 
особливостей ІМО порівнѐно з еквівалентними конѐт-
рукціѐми рідної мови тих, хто навчаятьсѐ. Наприклад: 
be a good conversationalist – бути гарним співроз-
мовником (структура однакова, семантика різна) 

Співвіднесеннѐ структури ІМО і 
семантики її складових із 
аналогічними в рідній мові тих, 
хто навчаятьсѐ 

Труднощі оцінки комунікативної ситуації (вік, ступінь 
знайомства, характер стосунків співрозмовників тощо) 
з метоя остаточного визначеннѐ адекватності вживан-
нѐ ІМО в контексті. Наприклад: Look, Sis, I’m a lousy 
dancer and your friend won’t be too happy to dance with 
such a clumsy guy at her first university party (нефор-
мальне, невимушене спілкуваннѐ родичів студентсь-
кого віку, вживаннѐ ІМО – ідіоматичної предикативної 
конструкції англійського розмовного мовленнѐ – ю 
адекватним) 

Співвіднесеннѐ ІМО із певноя 
комунікативноя ситуаціюя. 
Визначеннѐ адекватності 
використаннѐ ІМО. Добір 
ситуацій, у ѐких ІМО ю 
стилістично 
адекватним/неадекватним 

Тип 2. Труднощі формування операцій підготовки у 
внутрішньому мовленні та реалізації 
висловлювання з ІМО 

Група 2. Операції підготовки та 
реалізації висловлювання з 
ІМО 

Труднощі у виборі ІМО ѐк мовленнювої одиниці, ѐка ю 
найбільш адекватноя в певних комунікативних 
умовах. Наприклад: I say, Mom, my roommate is a real 
fresh air fiend / likes fresh air very much, honestly. He 
always keeps our window open, and I was just doomed to 
get pneumonia somewhen! (невимушене спілкуваннѐ 
родичів, доцільність використаннѐ конструкції 
розмовного мовленнѐ – ІПК be a real fresh air fiend) 

Плануваннѐ висловляваннѐ і 
вибір ІМО ѐк одиниці, що 
відповідаю комунікативній 
ситуації 
 

Визначеннѐ місцѐ ІМО у висловляванні. Наприклад: My 
family are fruit-eaters. We all’re perfectly aware of our 
“foolish extravagance” as Mom’s friend calls it and yet we 
can’t help spending fortunes on apples and pears and the 
sort 

Вкляченнѐ обраної ІМО до 
висловляваннѐ, граматичне і 
синтаксичне узгодженнѐ 

Плануваннѐ та реалізаціѐ цілісного висловляваннѐ 
згідно з комунікативноя ситуаціюя 

Плануваннѐ структури вислов-
ляваннѐ із урахуваннѐм комуні-
кативної ситуації, об’юднаннѐ 
мовленнювих зразків з ІМО у 
складі висловляваннѐ, реаліза-
ціѐ висловляваннѐ в моноло-
гічній або діалогічній формі 
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Розроблена типологіѐ труднощів оперуваннѐ ІМО англійського 
розмовного мовленнѐ покликана створити основу системи навчаннѐ цього 
матеріалу майбутніх учителів АМ. У табл. 2 подаютьсѐ приклад корелѐції 
операцій із використаннѐ ІМО в розмовному мовленні та характеру 
підготовчих вправ, призначених длѐ формуваннѐ цих операцій і подоланнѐ 
відповідних труднощів.  

Таблицѐ 2 
Кореляція операцій із використання ідіоматичних мовленнєвих одиниць 

англійського розмовного мовлення та характеру підготовчих вправ 
Операції Характер підготовчих вправ 

Операції рецепції ІМО в контексті: 
1) співвіднесеннѐ знайомого слова, що 
входить до складу ІМО, з оточеннѐм, у 
ѐкому воно набуваю нового значеннѐ / 
відтінку; 2) співвіднесеннѐ структури ІМО 
з аналогічними вільними 
словосполученнѐми; 3) співвіднесеннѐ 
ІМО з ситуаціюя спілкуваннѐ; 
4) розуміннѐ комунікативного наміру 
автора 

1) Уточненнѐ відтінку значеннѐ ІМО, 
вибір еквівалента рідноя мовоя; 
2) групуваннѐ ІМО за певними 
ознаками; 3) оціняваннѐ доцільності 
вживаннѐ ІМО в певному контексті 
(фрагменті художнього тексту); вибір 
ІМО, ѐка максимально відповідаю 
певній ситуації спілкуваннѐ; 4) рецепціѐ 
ІМО та визначеннѐ комунікативного 
наміру автора 

Операції підготовки висловлювання, що 
містить ІМО: 1) вибір потрібної ІМО 
згідно з ситуаціюя спілкуваннѐ, 
комунікативним наміром того, хто 
говорить, та суб’юктивно-модальним 
відтінком запланованого висловляваннѐ; 
2) комбінуваннѐ обраної ІМО з 
висловляваннѐм у цілому 

1) Вибір ІМО, ѐка відповідаю певній 
ситуації спілкуваннѐ, комунікативному 
наміру та емоційному стану того, хто 
говорить; парафраз; 2) введеннѐ до 
складу висловляваннѐ ІМО, що зміняю 
/ частково зміняю / не зміняю загальний 
зміст висловляваннѐ; комбінуваннѐ 
висловлявань та ІМО 

Операції зовнішнього оформлення 
висловлювання, що містить ІМО: звукове 
й інтонаційне оформленнѐ ІМО у складі 
монологічного висловляваннѐ  або 
діалогу в зовнішньому мовленні 

Аналіз та імітаціѐ пар ІМО, ѐкі 
кореляять за певними ознаками 
(фонетичними, семантичними, 
структурними); об’юднаннѐ 
мовленнювих зразків і ІМО; «кероване» 
висловляваннѐ/діалог із 
використаннѐм опор і без опор 

 
Динаміка оволодіннѐ мовним матеріалом виѐвлѐютьсѐ в послідовному 

збільшенні здійсняваних операцій відповідно до поданої вище типології: від 
операцій, пов’ѐзаних із рецепціюя ІМО в контексті (наприклад, у фрагментах 
художніх текстів), підготовкоя та породженнѐм відповідної реакції, до 
операцій, що маять місце при підготовці й реалізації ініціяячого 
висловляваннѐ. Це досѐгаютьсѐ завдѐки послідовному вклячення раніше 
згорнутих операцій до складніших дій із цим матеріалом. При цьому робота 
щодо оволодіннѐ ІМО англійського розмовного мовленнѐ ѐк матеріалом 
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лінгвосоціокультурної компетентності маю проводитисѐ з опороя на 
критичне мисленнѐ студентів [1].  

Висновки. Отже, виконаннѐ майбутніми вчителѐми АМ вимог 
програми щодо забезпеченнѐ комунікативної адекватності їх мовленнѐ 
потребую розуміннѐ складності та глибини феномену ідіоматичності 
мовленнѐ та цілеспрѐмованого навчаннѐ ідіоматичного мовленнѐ, зокрема 
англійського ідіоматичного розмовного мовленнѐ. Таке навчаннѐ маю 
базуватисѐ на використанні системи вправ, розробленої на базі типології 
специфічних труднощів навчаннѐ ІМО англійського розмовного мовленнѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок. У статті були порушені 
лише окремі аспекти проблеми навчаннѐ ідіоматичного мовленнѐ 
майбутніх учителів англійської мови. Ще очікуять подальших теоретичних 
досліджень та розробки практичних рекомендацій ті специфічні 
компоненти мовленнѐ, ѐкі надаять йому автентичності, ідіоматичності, 
оптимально наближаять до мовленнѐ носіїв мови, дозволѐять лядині, що 
говорить, ефективно й адекватно виражати свої комунікативні наміри.  
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РЕЗЯМЕ 

Подосинникова Анна. Методическаѐ типологиѐ трудностей обучениѐ 
идиоматичной разговорной речи будущих учителей английского ѐзыка. 

Статьѐ посвѐщена проблеме обучениѐ идиоматичной разговорной речи 
будущих учителей английского ѐзыка. Проанализировано современное состоѐние 
обучениѐ идиоматичной разговорной речи будущих учителей английского ѐзыка. 
Дано определение понѐтиѐ идиоматичности речи как психолингвистического и 
лингвосоциокультурного феномена, который отображает вербальный компонент 
менталитета нации носителей ѐзыка. Введен термин «идиоматичнаѐ речеваѐ 
единица». Предложена методическаѐ типологиѐ трудностей обучениѐ 
идиоматичной разговорной речи будущих учителей английского ѐзыка. 
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Представлена коррелѐциѐ трудностей и операций овладениѐ идиоматичными 
речевыми единицами английской разговорной речи. 

Ключевые слова: идиоматичность речи, менталитет нации, идиоматичнаѐ 
речеваѐ единица, английскаѐ разговорнаѐ речь, трудности обучениѐ идиоматичной 
речи, методическаѐ типологиѐ трудностей, операции овладениѐ идиоматичными 
речевыми единицами, коррелѐциѐ трудностей и операций овладениѐ 
идиоматичными речевыми единицами английской разговорной речи. 

 

SUMMARY 
Podosynnikova Hanna. The methodological typology of difficulties of teaching 

idiomatic constructions of English educated colloquial speech to future English teachers. 
The article deals with the problem of teaching idiomatic English educated colloquial 

speech to future English teachers. The modern state of teaching idiomatic English educated 
colloquial speech to future English teachers is analyzed and the reasons of problems 
identified are considered.  

The essence of the notion of “speech idiomaticity” as a сomplex psycholinguistic and 
linguosociocultural phenomenon is investigated. The speech idiomaticity is claimed to be a 
complex phenomenon that is not restricted to the sphere of phraseology. Having studied 
speech idiomaticity in psycholinguistic and linguistic perspectives, the author defines as a 
psycholinguistic and linguosociocultural phenomenon of originality of the worldview and 
verbal component of a nation’s mentality that reveals itself in fixing in the usage of a certain 
language of syncretic units that differ in degree of stability and are specific to the speech 
community in structural, semantic, usage aspects and are difficult to give full equivalents 
from a learner’s native language. The meaning of the term “idiomatic speech” is defined 
being viewed through the perspective of the speech idiomaticity phenomenon and is 
associated with using words and phrases in the forms commonly used whether or not these 
forms appear to be the only logical ones. Accordingly, unidiomatic speech is treated not as 
the speech that lacks phraseological units, but as such characterized with non-conformity 
with the usage of a language. 

The necessity of teaching idiomatic speech constructions as an element of 
linguosociocultural competence of the future English teachers is proved. 

The notion of idiomatic educated colloquial speech is introduced with the latter being 
defined as the speech that is constructed with the help of patterns that are specific for the 
traditional usage of a certain language and that reflects the peculiarities of the verbal 
component of mentality of its native speakers. 

The researcher introduces and defines the term “idiomatic speech units” which are 
speech units that reflect originality of the worldview and verbal component of mentality of a 
nation, differ in degree of stability and are specific to the speech community in structural, 
semantic, usage aspects and are difficult to give full equivalents from a learner’s native 
language. The psycholinguistic difficulties of mastering English idiomatic speech are 
considered. As a result, the author suggests the methodological typology of difficulties of 
teaching idiomatic constructions of English educated colloquial speech to future English 
teachers. The correlation of difficulties of teaching idiomatic constructions of English 
educated colloquial speech and the appropriate speech operations is presented. 

Key words: idiomatic speech, mentality of the nation, idiomatic speech unit, English 
colloquial speech, idiomatic speech learning difficulties, methodological typology of 
difficulties, operations of mastering idiomatic speech units, correlation of difficulties and 
operations of mastering idiomatic speech units of English colloquial speech. 
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РОЗВИТОК СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН 
 
Статтѐ привчена проблемі методології середовищного підходу у вищій освіті. 

На основі аналізу вітчизнѐних та зарубіжних наукових публікацій, проектних і 
звітних матеріалів розглѐнуто визначеннѐ сутності середовищного підходу у вищій 
освіті, виокремлено етапи його становленнѐ та розвитку. Розкрито тенденції 
глобальних змін та потреби в актуальних навичках майбутнього. Актуалізовано 
зміну ролі вищої освіти й тенденції її розвитку. Схарактеризовано особливості 
середовищного підходу у вищій освіті в контексті глобальних тенденцій: провідні 
понѐттѐ, принципи, методи, ціннісно-цільові оріюнтації. 

Ключові слова: середовищний підхід, розвиток середовищного підходу, вища 
освіта, глобальні тенденції вищої освіти 

 
Постановка проблеми. Глобальні зміни впливаять на розвиток усіх 

галузей суспільства і ставлѐть прогнозні завданнѐ длѐ підготовки кадрів 
майбутнього. Такі тенденції, ѐк глобалізаціѐ, розвиток технологій, 
робототехніки, штучного інтелекту зміняять світ, входѐчи до всіх сфер 
життюдіѐльності лядини, функціонуваннѐ соціальних інститутів. Відповідно 
зміняютьсѐ попит та перелік затребуваних на ринку праці професій, 
оновляятьсѐ вимоги до підготовки кадрів із різних галузей, зміняятьсѐ 
пріоритети формуваннѐ актуальних компетентностей та навичок, що 
знадоблѐтьсѐ у близькому й віддаленому майбутньому. З іншого боку, в 
епоху розвитку інформаційного суспільства та економіки знань від ѐкості 
освіти і підготовки кадрів залежить розвиток науки, технологій, ефективність 
компаній, що працяять у різних галузѐх. Тому трансформуютьсѐ місце 
системи вищої освіти у глобальному світі, що швидко зміняютьсѐ, а модерні-
заціѐ освітньої галузі спрѐмовуютьсѐ на відповіді цивілізаційним викликам.  

Відповідно розвиваятьсѐ й підходи до функціонуваннѐ та розвитку 
національних систем вищої освіти, зокрема середовищний підхід, 
спрѐмований на створеннѐ умов, можливостей, ресурсів длѐ особистісно-
професійного розвитку молоді, підготовки кадрів, готових працявати і 
змінявати світ в умовах інформаційного й технологічного прогресу. 

Аналіз актуальних досліджень указую на увагу до проблеми середо-
вищного підходу, його становленнѐ та розвитку. Вітчизнѐними і зарубіжними 
вченими вивчалисѐ: сутність середовищного підходу (А. Артяхіна [1], 
А. Баль *2+, Горчакова *6+, Ю. Мануйлов *12+,Т. Менг *13+, І. Суліма *16+, 
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Г. Шек *21+); реалізаціѐ середовищного підходу у вищій освіті (М. Братко *23+, 
В. Желанова *8+; еволяційні зміни в середовищному підході (Т. Гущина *7+, 
Т. Менг *13+, Л. Кочемасова *10+, Ю. Мануйлов *12+, С. Смоляк [14]).  

Узагальненнѐ наукових публікацій дозволѐю визначити, що 
середовищний підхід у педагогічній науці переважно розглѐдаять ѐк:  

1) теорія й технологія опосередкованого (через середовище) 
управліннѐ процесами формуваннѐ та розвитку особистості (А. Баль *2+, 
О. Горчакова *6+, Ю. Мануйлов *12+, В. Стрельніков *15+); 

2) окрему самостійну методологія, зокрема науково-педагогічного 
дослідженнѐ та педагогічної діѐльності (І. Суліма *16+, Г. Щек *21+); 

3) інструмент дослідженнѐ факторів розвитку особистості та їх 
використаннѐ в педагогічних цілѐх (А. Артяхіна *1+, Ю. Мануйлов *12+); 
інструмент пізнаннѐ й розвитку особистості (через середовище) 
(Ю. Мануйлов *12+); інструмент рішеннѐ педагогічних задач (Г. Щек *21+);  

3) систему дій із середовищем, спрѐмованих на перетвореннѐ 
середовища в засіб діагностики, проектуваннѐ та продукуваннѐ 
педагогічного результату (Ю. Мануйлов [12], Г. Товканець *17+); 

4) стратегія, зокрема: «нову стратегія проектуваннѐ освітніх систем, 
обумовлену природоя розвитку особистості, що дозволѐю реалізувати 
особистісно розвиваячий потенціал освітніх середовищ і ситуацій, таку, що 
забезпечую суб’юктну участь вихованців в їх власній освіті» (Н. Ходѐкова, 19, 
с. 9), стратегія у вищій школі (В. Желанова *8+); педагогічну новація, 
оскільки ю продуктом його опануваннѐ педагогами (Г. Щек *21+). 

Реалізація середовищного підходу у вищій освіті досліджували 
М. Братко *23+, В. Желанова *8+, та ін. Так, М. Братко визначаю 
середовищний підхід ѐк «систему дій суб’юкта управліннѐ з освітнім 
середовищем вищого навчального закладу з метоя набуттѐ ним 
характеристик, ѐкі дозволѐть цьому середовищу успішно реалізувати 
поліструктурну освітня функція» *23, с. 17].  

О. Артяхіна представлѐю средовищний підхід ѐк «сукупність 
дослідницьких процедур, ѐкі вклячаять виѐвленнѐ чинників, що 
створяять домінанту розвитку особистості і, відповідно, тип середовища, 
установленнѐ взаюмовпливу організованого навчаннѐ й середовищних 
умов, породжуять варіативні моделі поведінки та розвитку студентів, 
проектуваннѐ оптимальної композиції комунікативних, інформаційних, 
навчальних, творчих, дозвільних середовищ» *1, с. 12].  

В. В. Желанова трактую середовищний підхід у вищій педагогічній 
освіті ѐк «стратегія, що ґрунтуютьсѐ на управлінні процесом професійно-
особистісного формуваннѐ майбутнього педагога через створеннѐ певного 
середовища» *8, с. 101].  

Домінантами розглѐду середовищного підходу у вищій школі ю 
стратегічне спрѐмуваннѐ дослідницьких процедур, дій суб’юктів управліннѐ 
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з формуваннѐ та розвитку освітнього середовища закладу вищої освіти длѐ 
реалізації функцій вищої освіти, створеннѐ умов длѐ особистісно-
професійного становленнѐ та саморозвитку.   

Відповідно до трансформації тенденцій розвитку освіти, змін освітніх 
парадигм еволяціоную й середовищний підхід в освіті. Питаннѐ розвитку 
освітнього середовища висвітлявали О. Білик *3+, Т. Гущина *7+, 
Л. Львов *11+, Т. Менг *13+.  

Як приклад, відповідно до змін суспільства та умов трансформації 
вищої освіти щодо створеннѐ нових освітніх середовищ, Т. Менг виділѐю 
три етапи розвитку средовищного підходу: І етап (1920–1990 рр.), де 
аспектом дослідженнѐ ю «середовище ѐк фактор вихованнѐ»; ІІ етап (1990–
2000 рр.), основним аспектом дослідженнѐ ѐкого ю «середовище ѐк фактор 
освіти»; ІІІ етап (2000–дотепер) – аспект дослідженнѐ «середовище ѐк 
умова входженнѐ лядини в культуру» *13, с. 173]. 

У контексті дослідженнѐ проблеми проектуваннѐ професійно-
освітнього середовища Л. Львов виокремляю такі три періоди: І період – 
«зародженнѐ» (початок 1950-х – середина 1980-х рр.), під час ѐкого освітню 
середовище ще не виокремляютьсѐ ѐк предмет дослідженнѐ; ІІ період – 
«накопиченнѐ традицій» (середина 1980-х – середина 1990-х рр.), під час 
ѐкого вже вводитьсѐ понѐттѐ «освітню середовище», що розглѐдаютьсѐ з 
традиційних позицій; ІІІ період – «систематизаціѐ і конструктивізм» 
(середина 1990-х – по теперішній час), коли освітню середовище в 
дослідженнѐх учених розглѐдаютьсѐ в різних аспектах: ѐк ресурс, процес, 
поле активності, дискурс, управлінський феномен, чинник, педагогічні 
умови тощо *11, с. 139–141]. 

Учені звертаять увагу й на розвиток освітнього середовища в 
контексті соціально-економічних змін. Так, І. Валіюв і С. Сюдов 
виокремляять передумови соціального розвитку, ѐкі викликаять зміни 
навчального середовища: ускладненнѐ системи соціальної та професійної 
взаюмодії, індивідуалізаціѐ соціальної взаюмодії, інформатизаціѐ всіх сфер 
суспільного життѐ *28+. 

Наведені приклади досліджень розвитку середовищного підходу 
вказуять на постійний науковий пошук та оновленнѐ педагогічних практик 
щодо модернізації теорії, методології, інструментарія середовищного 
підходу у вищій освіті, спрѐмовуять на подальші дослідженнѐ з урахуваннѐм 
глобальних змін та тенденцій розвитку національних систем вищої освіти. 

Мета статті: дослідити етапи становленнѐ та розвитку 
середовищного підходу у вищій освіті, виѐвити його характеристики з 
урахуваннѐм глобальних змін і тенденцій розвитку вищої освіти. 

Методи дослідження. У роботі використані теоретичні методи 
дослідженнѐ: аналіз вітчизнѐних і зарубіжних наукових публікацій, 
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проектних і звітних матеріалів, систематизаціѐ вихідних положень, 
узагальненнѐ результатів дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Становлення та розвиток 
середовищного підходу у вищій освіті. Середовищний підхід еволяціоную 
протѐгом тривалого часу від виокремленнѐ понѐть «середовище», 
«педагогіка середовища», визначеннѐ сутності середовищного підходу в 
освіті та вихованні, дослідженнѐ його окремих аспектів до виокремленнѐ 
різноманіттѐ видів освітніх середовищ відповідно до умов постійних змін 
длѐ розв’ѐзаннѐ актуальних питань освіти. Спираячись на попередні 
дослідженнѐ О. Білк *3+, Т Гущіної *7+, Л. Кочемасової *10+, 
Ю. Мануйлова *12+, С. Смоляк *14+, виокремимо шлѐхи становленнѐ та 
розвитку середовищного підходу, у тому числі й у вищій освіті (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Становлення та розвиток середовищного підходу у вищій освіти 

Етап Характеристика етапу Представники Джерело 

І. Латентний (формування передумов) 

XVII–
XVIII ст. 

Введеннѐ в наукову термінологія понѐттѐ 
«середовище» ѐк оточеннѐ. Виокремленнѐ 
важливості ролі середовища у вихованні та 
освіті лядини 

К. Гельвеций, 
Д. Дідро,  
Ж-Ж. Руссо,  
Дж. Локк,  
І. Песталоцци 

[7, 14,] 

ХІХ–
початок 
ХХ ст. 
 

Виникненнѐ науки про середовище длѐ 
педагогічних цілей – «педагогічне 
середовищезнавство» 

А. Буземан, 
А. Вольф, 
В. Вахтеров,  
П. Каптерев 

[12, 14]  

ІІ. Формування методологічних основ середовищного підходу.  
Виокремлення виховного середовища 

20–30 
роки 

Становленнѐ та розвиток «педагогіки 
середовища». Розробленнѐ 
методологічних основ середовищного 
підходу. Обґрунтуваннѐ виховних 
можливостей середовища 

С. Шацкий, 
А. Лесгафт, 
Н. Іорданский, 
П. Блонський, 
А. Макаренко 

[3, 12] 

40–50-ті 
роки 
ХХ ст. 

Розмежуваннѐ понѐть вихованнѐ і 
середовище. Середовище розглѐдаютьсѐ 
ѐк фактор вихованнѐ. Дослідженнѐ тріади 
понѐть: «середовище», «спадковість», 
«вихованнѐ», їх інтеграції та взаюмовпливу  

Б. Ананьюв,  
П. Блонський,  
Г. Костяк, 
В. Сухомлинський,  
І. Шмальгаузен 

[10, 12, 
14] 

60–70 
роки 
XX ст. 

Середовище ототожняютьсѐ з вихованнѐм 
і стаю центральним понѐттѐм вихованнѐ 

В. Караковский,  
А. Куракин, 
В. Сухомлинський 

[10] 

70–80-ті 
роки 
ХХ ст. 

Теоретичні дослідженнѐ середовища 
пов’ѐзані з розвитком системного підходу 
в педагогіці, визначеннѐ понѐть «виховний 
потенціал», «виховні можливості» 
середовища, вивченнѐ соціального 
оточеннѐ у формуванні особистості  

А.  Куракін,  
Л. Новікова,  
A. Бодалев, 
A. Мудрик,  
В. Караковский 

[12, 14] 
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ІІІ. Визначення сутності середовищного підходу.  
Виокремлення освітнього середовища 

90-ті 
роки 
ХХ ст. 

Дослідженнѐ різних аспектів 
середовищного підходу та виокремленнѐ 
освітнього середовища, його структури, 
проектуваннѐ, конструяваннѐ, організації, 
діагностуваннѐ розвитку 

В. Слободчиков,  
Г. Ковальов, 
Є. Клімов,  
В. Ясвін, 
Ю. Мануйлов  

[7] 

ІV. Визначення сутності середовищного підходу у вищій освіті.  
Виокремлення освітнього середовища закладу вищої освіти та його видів 

2000-ті 
роки 
ХХІ ст. 

Дослідженнѐ типології, функцій, структури; 
побудови, формуваннѐ та розвитку 
освітнього середовища закладу вищої 
освіти 

О. Артяхіна, 
Т. Менг,  
В. Н. Новиков,  
Д. Хорват  

[7] 

Розглѐд впливу середовищного підходу у 
вищій освіті на професійний розвиток 
особистості у ЗВО 

О. Бондар,  
І. Краснощок,  
О. Романовський  

 

2010-ті 
роки 
ХХІ ст. – 
по тепе-
рішній 
час 

Активне дослідженнѐ різних аспектів 
середовищного підходу у вищій освіті в 
Україні, зокрема: сутність, моделяваннѐ, 
проектуваннѐ, побудова освітнього 
середовища закладу вищої освіти 

М. Братко,  
О. Горчакова,  
О. Микитяк,  
О. Керницький, 
О. Ярошинська  

[7] 

Різноманіттѐ видів освітніх середовищ ВНЗ: 
навчально-виховне середовище, освітньо-
виховне середовище, інформаційно-
освітню середовище, інформаційно-
навчальне середовище, адаптивне освітню 
середовище, культурно-освітню 
середовище, інноваційне освітню 
середовище, рефлексивно-освітню 
середовище, акмеологічне освітню 
середовище, креативне освітню 
середовище 

  

 
Розвиток середовищного підходу відбуваютьсѐ в напрѐмах 

розробленнѐ теорії, методології, технологій, інструментарія моделяваннѐ, 
проектуваннѐ, діагностики освітнього середовища, виокремленнѐ видів 
середовища згідно з розвитком наукового, технічного, інноваційного 
прогресу. Кожному цивілізаційному періоду лядства відповідаю побудова 
адекватної системи освіти. Тому наступноя актуальноя проблемоя 
еволяції середовищного підходу у вищій освіті стаю управліннѐ розвитком 
освітнього середовища вищого навчального закладу з урахуваннѐм 
глобальних змін, тенденцій національних систем вищої освіти, стратегій 
розвитку вищих навчальних закладів у конкурентних умовах. 

Глобальні зміни та потреби в актуальних навичках. Швидкий 
розвиток технологій зміняю світ і сьогодні вже лядство переживаю початок 
четвертої технологічної револяції. Розкриваячи її особливості, Клаус Шваб 
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виокремив три взаюмопов’ѐзані блоки мегатрендів та технологічних 
драйверів майбутнього: 1) фізичний блок, до ѐкого увійшли: безпілотні 
транспортні засоби, 3D-друк, передова робототехніка, нові матеріали; 
2) цифровий блок, до ѐкого віднесено Інтернет речей; 3) біологічний, до 
ѐкого належать інновації в біологічній сфері, зокрема генетика, генна 
інженеріѐ, синтетична біологіѐ *20+.  

Глобальні зміни висуваять до національних систем вищої освіти нові 
оріюнтири до ѐкості підготовки та особистісно-професійного розвитку 
молоді, зокрема, формуваннѐ актуальних навичок, загальних та 
професійних компетентностей.  

Так, Інститутом майбутнього (The Institute for the Future – IFTF) 
спільно з науково-дослідним інститутом Фенікса (The Phoenix Research 
Institute) представлено результати форсайту длѐ прогнозуваннѐ дій із 
розвитку актуальних навичок майбутнього, у ѐкому серед клячових 
глобальних факторів змін виокремлено такі: надзвичайне довголіттѐ, 
популѐрність інтелектуальних машин, світ обчислень, соціальні технології 
суперструктуруваннѐ організацій, нові засоби масової інформації, 
глобально пов’ѐзаний світ *25, с. 3–5]. До переліку актуальних навичок 
2020 року в цій роботі віднесено: правильні рішеннѐ, соціальний інтелект, 
нестандартне й адаптивне мисленнѐ, міжкультурна компетентність, 
обчислявальне мисленнѐ, грамотність у галузі інноваційних ЗМІ, 
трансдисциплінарність, проектний спосіб мисленнѐ, когнітивне управліннѐ, 
віртуальна співпрацѐ [25, с. 8–12]. 

За результатами дослідженнѐ «Навички длѐ розвитку України 2030: 
поглѐд бізнесу та освіти», підготовленого ініційованим Центром розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності, було визначено, що серед 
актуальних навичок в українських роботодавців «у перспективі 2030 р. 
найбільший попит матиме емоційний інтелект, уміннѐ працявати в 
команді, когнітивні навички, критичне та стратегічне мисленнѐ» *9, с. 15]. 

Очевидно, що професійна підготовка молоді в закладах вищої освіти 
маю оріюнтуватисѐ на те, що її професійна та особистісна життюдіѐльність 
відбуватиметьсѐ в умовах теперішнього та майбутнього, що швидко 
зміняятьсѐ й маять нові соціальні, технологічні, економічні проѐви, нові 
вимоги ринку праці до підготовки фахівців.  

Глобальні тенденції розвитку вищої освіти. «Переважна більшість 
дослідників до основних тенденцій розвитку вищої освіти відносѐть 
глобалізація, інтеграція, інтернаціоналізація, демократизація, 
неперервність, гуманізація, гуманітаризація, навчаннѐ впродовж життѐ, 
відкритість освіти, автономізація освіти» *5, с. 204].  

Глобальні зміни впливаять на розвиток освітньої галузі в світі. Так, 
Британськоя Радоя виокремлено такі глобальні тенденції вищої освіти та 
нові можливості до 2020 року: міжнародна студентська мобільність, поѐва 
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нових моделей партнерських відносин у сфері глобальної вищої освіти, 
інтернаціоналізаціѐ та комерціалізаціѐ досліджень *24+. У звітах ЮНЕСКО 
при відстеженні академічної револяції, серед глобальних тенденцій вищої 
освіти висвітляятьсѐ: глобалізаціѐ та інтернаціоналізаціѐ; доступ та 
забезпеченнѐ справедливості; гарантіѐ ѐкості й відповідність рамки 
кваліфікацій; студентський досвід; навчаннѐ, викладаннѐ і оціняваннѐ; 
інформаційно-комунікаційні технології та дистанційна освіта; дослідженнѐ; 
університетські галузеві зв’ѐзки; фінансуваннѐ вищої освіти, питаннѐ 
приватної вищої освіти; криза академічної професії *22+.  

Тенденції розвитку вищої освіти постійно відображаятьсѐ у звітах 
проекту «Тенденції Європейської освіти» (Trends in European Higher Education) 
Європейської асоціації університетів. «Цей проект супроводжую Болонський 
процес із моменту його заснуваннѐ й допомагаю в розумінні напрѐмів та 
особливостей розвитку ювропейської вищої освіти, що стрімко зміняютьсѐ» [4, 
с. 5]. Так, у проекті «Trends 2015: Learning and Teaching in European 
Universities» було зосереджено увагу на стратегіѐх діѐльності університетів, 
пов’ѐзаних із демографічними тенденціѐми та фінансово-економічноя 
кризоя, глобалізаціюя, збільшеннѐм уваги до інституційного позиціонуваннѐ, 
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, зростаннѐм стратегіч-
ного значеннѐ інтернаціоналізації. Якість вищої освіти забезпечуютьсѐ завдѐки 
вдосконалення навчаннѐ та викладаннѐ, мобільності студентів і викладаць-
кого персоналу, урахування результатів досліджень, думки роботодавців та 
професійних асоціацій, упровадження нових методів навчаннѐ *26].   

Глобальний цивілізаційний рух та тенденції трансформації вищої 
освіти спонукаять до побудови стратегій розвитку національних систем 
вищої освіти. Так, наприклад, Канадський шлѐх оновленнѐ вищої освіти 
передбачаю певні зміни, серед ѐких ю баченнѐ того, що: 1) навчаннѐ більше 
не буде визначатисѐ за часом, місцем або інституційними пропозиціѐми; 
2) студенти створяватимуть власні навчальні програми, ѐкі 
відображатимуть їх власну кар’юру, особистісні та життюві цілі протѐгом 
життѐ; 3) студенти забезпечать свої навчальні результати через поюднаннѐ 
формального, неформального, самостійного, інструкторського форматів, 
аудиторно та дистанційно; 4) студенти чекаять індивідуальних підходів та 
підтримки в їх власних програмах навчаннѐ; 5) на ринку з’ѐвлѐтьсѐ нові 
механізми длѐ реалізації особистих програм навчаннѐ; 6) навчальні курси 
будуть менш важливими, ніж наставництво, коучинг, консультуваннѐ; 
навчальні матеріали будуть доступні на різних платформах; 7) будуть 
з’ѐвлѐтисѐ різноманітні та нові форми визнаннѐ кваліфікацій, що 
відображатимуть різні потреби студентів, роботодавців, соціальних 
агентств, інноваційних організацій та підприюмців. *27, с. 7–10].  

Як бачимо, серед провідних тенденцій простежуютьсѐ побудова 
освітнього середовища з оріюнтаціюя на відкритість, персоналізація 
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навчаннѐ, підтримку індивідуальних освітніх потреб студента, 
задоволеність стейкхолдерів вищої освіти, гарантії ѐкості, інформаційно-
комунікаційні технології.  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 
серед клячових напрѐмів державної освітньої політики простежуютьсѐ 
оріюнтаціѐ на: філософія лядиноцентризму; компететнісний підхід; 
урізноманітненнѐ освітніх моделей, форм та засобів отриманнѐ освіти, 
доступність та неперервність освіти впродовж життѐ; національне 
вихованнѐ, розвиток, соціалізація; здоров’ѐзбережне середовище; 
забезпеченнѐ ѐкості на інноваційній основі; інформатизаціѐ освіти, 
розвиток матеріально-технічної бази *18+. 

Розглѐнутий перелік змін торкаютьсѐ й суттювого оновленнѐ поглѐдів 
на розвиток освітнього середовища закладу вищої освіти, з урахуваннѐм 
векторів змін, на ѐкі він маю оріюнтуватисѐ. До зовнішніх векторів змін 
належать: інтеграціѐ в ювропейський та світовий освітній простір, 
інтернаціоналізаціѐ освітніх процесів; відкритість освітнього простору; 
інтенсивний розвиток технологій та інформатизаціѐ, ѐкі стали невід’юмноя 
частиноя суспільного життѐ; безперервність навчаннѐ протѐгом життѐ; 
індивідуалізаціѐ соціальних та освітніх процесів; оріюнтаціѐ на 
зацікавленість зовнішніх стейкхолдерів у ѐкості результатів вищої освіти. 

До внутрішніх векторів змін, на ѐкі маю оріюнтуватисѐ розвиток 
освітнього середовища закладу вищої освіти належать: а) цільові оріюнтири – 
забезпеченнѐ ѐкості освітніх послуг та результатів вищої освіти не тільки за 
національними, а й міжнародними стандартами, задоволеннѐ 
індивідуальних освітніх потреб здобувачів вищої освіти; б) соціально-
психологічні оріюнтири – зміна характеру взаюмодії викладачів, студентів, 
керівників від академічного впливу до підтримки, заохоченнѐ, залученнѐ; 
в) змістовні оріюнтири – вкляченнѐ в освітні програми, програми навчальних 
дисциплін завдань із формуваннѐ актуальних навичок і компетентностей, ѐкі 
дозволѐть лядині бути конкурентноя й успішноя в умовах розвитку 
технологій, робототехніки, штучного інтелекту, інформаційної насиченості, 
багатовимірності завдань; г) діѐльнісні оріюнтири – з одного боку, коопераціѐ 
дій суб’юктів освітнього процесу, з іншого, персоналізаціѐ та індивідуалізаціѐ 
наданнѐ освітніх послуг; д) ресурсні оріюнтири – зміна можливостей 
управлінських, педагогічних, дидактичних, комунікаційних процесів завдѐки 
постійному розвиткові інформаційно-комунікаційних технологій; 
урізноманітненнѐ форм освітніх послуг та способів доставки навчальних 
матеріалів, створеннѐ просторово-предметних умов із сучасним 
обладнаннѐм длѐ формуваннѐ актуальних функціональних навичок та 
професійних компетентностей. 

В умовах глобальних змін середовищний підхід у вищій освіті, на 
нашу думку, стаю стратегіюя управліннѐ розвитком соціально-педагогічної 
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системи закладу вищої освіти, спрѐмованоя на модернізація місії, цілей, 
умов (впливів, можливостей, ресурсів), формальних та неформальних 
результатів длѐ забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти відповідно до 
цивілізаційного розвитку лядства, глобальних тенденцій вищої освіти, змін 
соціального, інформаційного, економічного, культурного середовища.  

Як методологічний підхід середовищний підхід у вищій освіті ю 
стратегіюя вирішеннѐ теоретичних і практичних проблем щодо підготовки 
фахівців із вищоя освітоя, особистісно-професійного розвитку та 
успішності суб’юктів закладу вищої освіти, відповідності ѐкості освітніх 
послуг індивідуальним і соціальним потребам, інституційним, державним, 
міжнародним вимогам (стандартам), запитам ринку праці шлѐхом 
перетвореннѐ освітнього середовища або побудови комплексу освітніх 
середовищ на локальному (інституційному) рівні. 

Таким чином, розглѐдаячи, з одного боку, становленнѐ 
середовищного підходу, з іншого, – глобальні зміни та тенденції розвитку 
вищої освіти, можемо відстежити їх взаюмозв’ѐзок і виокремити 
особливості, сутнісні характеристики середовищного підходу, а саме: 
вихідні позиції (понѐттѐ феномену освітнього середовища закладу вищої 
освіти), принципи, методи діѐльності, ціннісно-цільові пріоритети (табл. 2).  

Таблицѐ 2 
Характеристики розвитку середовищного підходу  

в умовах глобальних змін 

Тенденції 
глобальних 

змін 

Характеристики формуваннѐ (перетвореннѐ) освітнього середовища 
закладу вищої освіти 

Вихідні позиції, 
понѐттѐ 

Провідні 
принципи 

Провідні 
методи 

Ціннісно-цільові 
пріоритети 

Інтеграціѐ, 
інтернаціон
алізаціѐ 

Середовище ѐк 
соціо-
культурний 
феномен 
(освітньо-
виховне, 
культурно-
освітню, 
іншомовне) 

Гуманізму 
Толерантності 
Діалогічності 
Інтерактивності  
Культурологічної 
зоріюнтованості 
Компоративності  

Виховні  
Міжкультурної 
взаюмодії 
Інформаційно-
комунікаційні  
Інтерактивні 
Співробітництв
а та 
партрерства 

ПолікультурністьВ
ходженнѐ ОС ЗВО 
до світового 
освітнього 
простору   

Розвиток 
технологій. 
Потреби в 
актуальних 
навичках 

Середовище ѐк 
педагогічний 
феномен 
(освітню, 
інноваційне, 
креативне) 

Дидактичні  
Діѐльнісний 
S-S взаюмодії 
Інноваційності 
 

Академічні 
Тренінгові,  
Контекстні 
Залученнѐ 
зовнішніх 
стейкхолдерів 

Особистісно-
професійний 
розвиток суб’юктів 
освітнього 
процесу 
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Інформати-
заціѐ,  
розвиток ІКТ 

Середовище ѐк 
ресурсний та 
інформаційно-
культурний  
феномен 
(інформаційно-
освітню) 

Відкритості  
Доступності 
Диференціації  
Індивідуалізації 
Персоналізації  
Інтерактивності 
 

Інформаційно-
комунікаційні 
Дистанційні 
Гейміфікаціѐ 
Віртуальні 
симулѐції   

Інформаційні 
комунікації. 
Розширеннѐ 
ресурсних  
можливостей ОС 
засобами ІКТ 

Індивідуалі-
заціѐ 
персоналі-
заціѐ освіти 

Середовище ѐк 
соціально-
психологічний 
феномен 
(адаптивне, 
рефлексивне, 
акмеологічне, 
студентоцент-
роване) 

Актуальності та 
адекватності 
Педагогічної 
підтримки 
Партисипатив-
ності 
Варіативності  
Задоволеності  

Тьяторство 
Меторинг 
Коучинг 
Проектні 
 

Адаптивність 
Самореалізаціѐ 
Узгодженість  ОС 
одночасно до 
особистості 
суб’юкта освіти й 
до змін зовнішніх 
умов 

Забезпеченнѐ ѐкості 

 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Розвиток 

освітнього середовища відбуваютьсѐ постійно під впливом соціальних, 
економічних, технологічних змін. Кожному етапу розвитку суспільства 
відповідаю певне замовленнѐ до моделей освіти на всіх її ланках, зокрема 
вищої освіти.  

Теоретичне дослідженнѐ розвитку освітнього середовища закладу 
вищої освіти дозволило виѐвити сутнісні характеристики середовищного 
підходу й наступні етапи його становленнѐ: І етап – латентний, формуваннѐ 
передумов становленнѐ середовищного підходу (XVII – початок ХХ ст.); 
ІІ етап – формуваннѐ методологічних основ середовищного підходу й 
виокремленнѐ феномену виховного середовища (20–30-ті – 80-ті роки ХХ ст.); 
ІІІ етап – визначеннѐ сутності середовищного підходу, виокремленнѐ 
феномену освітнього середовища (90-ті роки ХХ ст. – 2010-ті роки); ІV етап – 
виокремленнѐ середовищного підходу у вищій освіті, визначеннѐ сутності 
освітнього середовища ЗВО та різноманіттѐ його видів (2010-ті роки – по 
теперішній час). 

Такі глобальні тенденції розвитку лядства, ѐк інтеграціѐ та 
інтернаціоналізаціѐ, інформатизаціѐ суспільних процесів; технологічні 
мегатренди, що зміняять фізичний, цифровий, біологічний світ; довголіттѐ 
оріюнтуять розвиток національних систем вищої освіти до гарантії ѐкості 
вищої освіти нового рівнѐ, формуваннѐ актуальних навичок та 
компетентностей. В умовах глобальних змін середовищний підхід стаю 
стратегіюя розвитку вищої освіти, методом пізнаннѐ й інструментом 
вирішеннѐ теоретичних і практичних проблем (завдань) підготовки 
професіоналів нового поколіннѐ, підтримки особистісно-професійного 
успіху та самореалізації здобувачів вищої освіти длѐ побудови коеволяції 
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індивідуального, інституційного, суспільного розвитку шлѐхом 
перетвореннѐ освітнього середовища закладу вищої освіти на локальному 
рівні, використовуячи його феноменальні можливості (соціокультурні, 
освітні, інформаційно-ресурсні, соціально-психологічні).  

Подальші дослідженнѐ будуть зосереджені на дослідженні 
проблеми управліннѐ розвитком освітнього середовища вищого 
навчального закладу, розробленні його технології та інструментарія з 
урахуваннѐм змін зовнішніх та внутрішніх умов.  
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РЕЗЯМЕ 

Полякова Анна. Развитие средового подхода в высшем образовании в условиѐх 
глобальных изменений. 

Статьѐ посвѐщена проблеме методологии средового похода в высшем 
образовании. На основе отечественных и зарубежных научных публикаций, 
проектных и отчетных материалов рассмотрено определение сущности средового 
похода в высшем образовании, выделены этапы его становлениѐ и развитиѐ. 
Раскрыты тенденции глобальных изменений и потребности в актуальных навыках 
будущего. Актуализировано изменение роли высшего образованиѐ и тенденции его 
развитиѐ. Даны характеристики средового подхода в высшем образовании в 
контексте глобальных тенденций: основные понѐтиѐ, принципы, методы, 
ценностно-целевые ориентации. 

Ключевые слова: средовой подход, развитие средового подхода, высшее 
образование, глобальные тенденции высшего образованиѐ. 
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SUMMARY 
Polyakova Hanna. Development of the environmental approach in higher education 

in the context of global changes. 
Each stage of society development corresponds to a certain order to the education 

models in all its spheres. Global trends that change the world do not leave aside the problem 
of modernizing methodological approaches to the development of socio-pedagogical systems 
of higher education. 

The article is devoted to the study of how global changes, tendencies of higher 
education influence/promote development of an environmental approach as a 
methodological basis for the transformation of the socio-pedagogical system of the higher 
education institution, aimed at creating conditions, opportunities, resources for ensuring the 
quality of higher education of a new level. 

Analysis, systematization and synthesis of publications allowed revealing the essential 
characteristics of the environmental approach and the stages of its formation. The result of 
the work was highlighting periodization of development of the environmental approach in 
higher education from formation of its prerequisites, identification of the phenomena of the 
educational and upbringing environment to the definition of the essence of the educational 
environment of the institution of higher education and the diversity of its types. 

The study of the project and reporting materials of international agencies, the results 
of domestic and foreign studies have made it possible to distinguish the directions of global 
change, trends in the development of national systems of higher education and labor market 
needs in current skills. 

In the context of global changes, the environmental approach becomes a strategy for the 
development of higher education, a method of cognition, and a tool for solving theoretical and 
practical problems (tasks) of training the new generation of professionals, supporting personal-
professional success and self-realization of higher education applicants for building a co-
evolution of individual, institutional and social development through transformation of the 
educational environment of a higher education institution, using its phenomenal opportunities 
(socio-cultural, educational, informational and resourceful, socio-psychological). 

The result of the work lies in outlining the characteristics of formation 
(transformation) of the educational environment of the higher education institution (leading 
concepts, principles, methods, values-target orientations) in accordance with such global 
tendencies as integration and internationalization, development of technologies and the 
need for relevant skills, informatization and development of information-communication 
technologies, individualization and personalization of education, quality assurance. 

Key words: environmental approach, development of the environmental approach, 
higher education, global trends in higher education. 
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ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННа ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 
 
У статті науково обґрунтовано дидактичну систему формуваннѐ дослідницької 

компетентності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки. 
Показано, що система складаютьсѐ із взаюмопов’ѐзаних і взаюмозумовлених блоків: 
мотиваційно-цільового, змістового, діѐльнісного й діагностично-результативного. 
Вони об’юднані загальноя метоя функціонуваннѐ та юдністя керуваннѐ і створяять 
внутрішня структуру та іюрархія ціюї системи, а особливості та характер їх взаюмодії 
один із одним і з довкіллѐм – її функціонуваннѐ. 

Ключові слова: професійна освіта, компетентність, система, педагогічна 
система, дидактична система формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології. 

 
Постановка проблеми. Сучасні соціально-економічні й 

інформаційно-технологічні зміни стали причиноя модернізації та 
докорінних змін у всіх сферах лядського життѐ, насамперед у системі 
освіти. Суттюво змінилисѐ професійні вимоги до нинішніх спеціалістів, у 
тому числі до вчителів біології. Тому одним зі стратегічних завдань, що 
постали перед вітчизнѐноя освітоя на шлѐху реформуваннѐ та входженнѐ 
до світового освітнього простору, ю підвищеннѐ ѐкості професійної 
підготовки майбутніх учителів. 

Зокрема, спеціальна група ювропейських експертів ще у 2003 році 
визначила нові важливі професійні компетентності вчителів і відзначила, 
що «зростаячий рівень професіоналізації діѐльності вчителѐ… передбачаю 
дослідницький характер професійної діѐльності, готовність до розв’ѐзаннѐ 
професійних проблем» (Сбруюва, 2008, с. 69). 

Тому на сучасному етапі розвитку вітчизнѐної освіти дослідницька 
діѐльність учителів біології сприймаютьсѐ й розглѐдаютьсѐ не традиційно, ѐк 
додаткове навантаженнѐ до викладацької роботи, а ѐк головний стиль їх 
роботи, гармонійна складова освітнього процесу, запорука здатності 
формувати нові компетентності у випускників закладів загальної середньої 
освіти. І це ѐскраво засвідчив зміст Концепції «Нова українська школа» 
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(НУШ) (2016), нових навчальних програм із біології та основ здоров’ѐ 
(2017–2018 н.р.) (Концепціѐ «Нова українська школа», 2016). «Нова» школа 
потребую «нового» вчителѐ біології зі сформованоя дослідницькоя 
компетентністя. 

Разом із тим на запитаннѐ «Чи готуять сучасні педагогічні заклади 
вищої освіти студентів до дослідницької діѐльності в школі?» практикуячі 
вчителі (n=46) відповіли: «Так, готуять» – 7 (15,2 %); «Швидше готуять, ніж 
ні» – 20 (43,5 %); «Швидше не готуять, ніж так» – 17 (37,0 %); «Не готуять» – 
2 (4,3 %). Практичний досвід та аналіз останніх публікацій свідчать про 
зниженнѐ пізнавальної активності студентів, рівнѐ їх активності й 
самостійності. 

Показовими в цьому плані ю результати відповіді викладачів і 
студентів на запитаннѐ «Що може спонукати студентів до дослідницької 
діѐльності?». Серед викладачів найбільше голосів набрали такі варіанти: 
«цікаві форми та методи дослідницької діѐльності» та «власні амбіції 
студентів» – по 61,9 % (одночасно можна було обирати до 3 варіантів 
відповіді), тоді ѐк серед студентів ці варіанти склали відповідно 25,8 і 
31,1 %. Натомість серед студентів першість становить варіант 
«перспективна робота» – 42,1 %. 

Аналіз наукових публікацій та одержані результати викликали 
необхідність розробки й обґрунтуваннѐ дидактичної системи формуваннѐ 
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології з урахуваннѐм 
вимог НУШ та сучасних реалій у закладах вищої освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. У контексті нашого дослідженнѐ 
особливий інтерес викликаять наукові праці, присвѐчені питаннѐм 
професійної підготовки майбутніх учителів біології, зокрема: ролі 
компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів біології (С. Бахарюва, Т. Бондаренко, С. Генкал, С. Горова, 
Л. Горшкова, Н. Грицай, С. Іванова, Т. Іванова, Л. Коваль, В. Константінов, 
Я. Логвінова, Н. Новикова, В. Оніпко, С. Рудишин, Л. Сухорукова, Ю. Шапран 
та інші); інноваційним методам, формам і засобам професійної підготовки 
майбутніх учителів біології (Н. Грицай, В. Оніпко, Л. Поштарук, М. Сидорович, 
Л. Харченко, С. Яланська та інші); організації самостійної роботи студентів-
біологів та саморегулѐції їх освітньої діѐльності (Б. Андріювський, М. Гриньова, 
О. Лазарюва, Н. Морзе, В. Оніпко, О. Петунін, В. Сотник, С. Яланська та інші); 
ролі навчальної польової практики у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів біології (О. Дарбишева, Т. Логвина-Бик, І. Трускавецька, 
Т. Горшкова, В. Данилевська, Н. Сиртланова та інші). Формуваннѐ 
дослідницьких умінь майбутніх учителів біології ю предметом наукових 
розвідок В. Грубінка, В. Константінова, Н. Москаляк, М. Сидорович, 
А. Степаняк, О. Ярошенко та інших. 
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Мета статті полѐгаю в розкритті науково обґрунтованого змісту 
дидактичної системи формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології у процесі професійної підготовки. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 
використано комплекс методів: теоретичних (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
систематизаціѐ та узагальненнѐ даних філософських і психолого-
педагогічних джерел із проблеми дослідженнѐ; моделяваннѐ), 
емпіричних (узагальненнѐ педагогічного досвіду, анкетуваннѐ, бесіди, 
спостереженнѐ, педагогічний експеримент); методів математичної 
статистики (кількісний та ѐкісний аналіз отриманих даних). 

Виклад основного матеріалу. Предметом нашого дослідженнѐ ю 
дидактична система формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології, ѐку ми розглѐдаюмо ѐк обов’ѐзкову складову професійно-
педагогічної компетентності й відносимо до загальних і найбільш універ-
сальних компетентностей, тобто таких, що не прив’ѐзані до певної предмет-
ної галузі та здатні сприѐти формування інших компетентностей. Дослід-
ницька компетентність ю важливим підґрунтѐм длѐ розвитку інших загальних, 
фахових і спеціальних компетентностей майбутніх учителів біології. 

Під дослідницькоя компетентністя майбутніх учителів біології 
розуміюмо цілісну інтегративну ѐкісну характеристику майбутніх учителів, 
що поюдную в собі спеціальні знаннѐ, уміннѐ та навички, мотиваційно-
особистісні ѐкості, ціннісні ставленнѐ та активну дослідницьку позиція, 
передбачаю певний досвід дослідницької діѐльності в біологічній і 
педагогічній галузі, у результаті проѐвлѐютьсѐ в готовності та здатності 
здійснявати власну дослідницьку діѐльність у типових і нестандартних 
умовах та організовувати відповідну діѐльність своїх учнів (Пташенчук, 
2017, с. 142). Без сумніву, процес формуваннѐ такого складного та 
багатокомпонентного ѐвища, ѐк дослідницька компетентність, носить 
цілеспрѐмований і системний характер. 

При розробці дидактичної системи формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології ми оріюнтувалисѐ перш за все 
на визначеннѐ понѐттѐ «система». 

Так, у «Філософському енциклопедичному словнику» система (від 
дав. гр. σύστημα – поюднаннѐ, утвореннѐ) трактуютьсѐ ѐк сукупність 
визначених елементів, між ѐкими існую закономірний зв’ѐзок або взаюмодіѐ, 
співпорѐдкуваннѐ й координаціѐ і ѐкі складаять певну цілісність. При цьому 
ѐкісні характеристики цих елементів становлѐть зміст системи, а сукупність 
закономірних зв’ѐзків між елементами – її внутрішня форму, або структуру 
(Шинкарук, 2002, с. 583). «Нова філософська енциклопедіѐ» тлумачить 
систему ѐк сукупність елементів, що знаходѐтьсѐ у відносинах і зв’ѐзках один 
із одним, та утворяять певну цілісність, юдність (Новаѐ философскаѐ 
энциклопедиѐ, 2010, с. 552). В. Бондар розглѐдаю відносини та зв’ѐзки 
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компонентів системи ѐк логічно правильне розташуваннѐ частин цілого і 
наводить такі приклади систем: «система освіти», «система поглѐдів», 
«система знань» тощо (Бондар, 2005, с. 253). 

Серед визначень понѐттѐ «система» у «Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови» виділѐюмо такі: порѐдок, зумовлений 
правильним, планомірним розташуваннѐм і взаюмним зв’ѐзком частин чого-
небудь; сукупність принципів (способів, методів, прийомів здійсненнѐ чого-
небудь), ѐкі ю основоя певного вченнѐ (Великий тлумачний словник, 2005, 
с. 1320). Отже, перша суттюва ознака системи – це певна сукупність і юдність 
взаюмопов’ѐзаних елементів. Другоя ознакоя системи ю спрѐмованість усіх її 
елементів на досѐгненнѐ спільної мети, на що вказую таке її визначеннѐ: «су-
купність ѐких-небудь елементів, одиниць, частин, об’юднуваних за спільноя 
ознакоя, призначеннѐм» (Великий тлумачний словник, 2005, с. 1320). 

У нашому дослідженні всі елементи системи об’юднані спільноя 
метоя – формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх учителів 
біології. 

На третя ознаку системи (взаюмодія з довкіллѐм) указую 
В. Садовський, ѐкий наголошую, що кожна система характеризуютьсѐ не 
тільки існуваннѐм зв’ѐзків та відносин між власними елементами, але й 
нерозривноя юдністя з довкіллѐм, у взаюмодії з ѐким система проѐвлѐю 
своя цілісність (Новаѐ философскаѐ энциклопедиѐ, 2010, с. 553) Так само й 
Ф. Перегудов визначаю систему ѐк множину взаюмопов’ѐзаних елементів, 
що утворяять юдине ціле, взаюмодіять із середовищем та між собоя 
(Перегудов, 1997, с. 380). До особливостей властивостей систем, зокрема 
соціальних (у тому числі й педагогічних) (Новаѐ философскаѐ 
энциклопедиѐ, 2010, с. 553), відносить можливість передачі в них 
інформації та існуваннѐ процесів управліннѐ. 

З метоя формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології ми понѐттѐ «система» розглѐнули в контексті процесу 
освіти й відповідно з’ѐсували сутність педагогічної системи.  

Так, В. Беспалько під педагогічноя системоя розумію певну 
сукупність взаюмопов’ѐзаних засобів, методів і процесів, необхідних длѐ 
створеннѐ організованого та цілеспрѐмованого педагогічного впливу на 
формуваннѐ особистості і з заданими ѐкостѐми (Беспалько, 1989, с. 6). 

Зазначимо, що в нашому дослідженні такоя заданоя ѐкістя ю 
сформована дослідницька компетентність студентів – майбутніх учителів 
біології. 

Педагогічну систему також визначаять ѐк взаюмодія різних 
взаюмозв’ѐзаних структурних компонентів, об’юднаних одніюя освітньоя 
метоя розвитку індивідуальності й особистості; динамічний 
функціональний комплекс діалектично пов’ѐзаних між собоя компонентів 
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та елементів, ѐкі створяять оптимальні умови длѐ розв’ѐзаннѐ завдань 
навчаннѐ, освіти й вихованнѐ лядей. 

При цьому компоненти цілісної педагогічної системи набуваять 
значимості лише у своїй органічній юдності з іншими компонентами. Зміна 
одного з них діалектично веде до зміни інших компонентів (елементів). А 
це передбачаю дотриманнѐ системності, закономірностей функціонуваннѐ 
конкретної педагогічної системи в розв’ѐзанні цілої низки освітньо-
виховних проблем (Жижко, 2005, с. 144). 

Зміни в сучасній освіті не могли не викликати зміни в педагогічній теорії 
і практиці. Сформульовані дефініції понѐттѐ «педагогічна система» дозволили 
нам зробити таке узагальненнѐ: під педагогічноя системоя розуміюмо 
певне ціле, що складаютьсѐ із взаюмопов’ѐзаних і взаюмозумовлених 
елементів, об’юднаних загальноя метоя функціонуваннѐ та юдністя 
керуваннѐ, що спільно з принципами, законами й закономірностѐми (та на їх 
основі) створяять внутрішня структуру та іюрархія ціюї системи, а 
особливості й характер їх взаюмодії один з одним і з довкіллѐм – її 
функціонуваннѐ. При цьому викладачі та студенти ю елементами ѐк 
педагогічної системи, так і середовища, у ѐкому цѐ система функціоную. 

До структурних і функціональних компонентів сучасної педагогічної 
системи відносѐть: мету, підходи, принципи, технології, методи та 
прийоми, засоби навчаннѐ й форми організації освітнього процесу, зміст 
освіти, педагогічні умови, суб’юкти освітнього процесу та результат 
(Енциклопедіѐ освіти, 2008, с. 650). Саме від їх правильного добору, 
доцільності й відповідності, злагодженої роботи залежить успішність 
функціонуваннѐ складеної системи. 

У педагогічній системі, ѐк окремий її вид, виділѐять дидактичну 
систему. За визначеннѐм В. Бондарѐ, дидактична система ю складноя та 
гнучкоя, зумовленоя такими компонентами, ѐк мета й завданнѐ, зміст і 
форми діѐльності, методи та прийоми навчаннѐ, оціняваннѐ результатів 
(Бондар, 2005, с. 106). 

Аналогічне визначеннѐ знаходимо в «Дидактиці новітньої школи» 
І. Малафіїка, ѐкий дидактичну систему відносить до педагогічних систем і 
визначаю її ѐк «організований об’юкт, за допомогоя ѐкого вчитель 
забезпечую управліннѐ процесом передачі та засвоюннѐ учнѐми системи 
знань про суспільство, природу, лядину, і на цій основі розвиток у кожного 
з них пізнавальних сил, формуваннѐ наукового світоглѐду, культури 
поведінки, позитивних лядських ѐкостей» (Малафіїк, 2015). Автор вводить 
такий новий елемент, ѐк функціѐ управліннѐ, що ю найхарактернішоя 
ознакоя ціюї системи. На думку автора, функціѐ управліннѐ педагогічним 
процесом ю сукупністя основних елементів: ціль, зміст, методи, засоби й 
організаційні форми навчаннѐ, що  приводить до утвореннѐ цілого, ѐке маю 
таку властивість, ѐкої не маю жоден із цих елементів. 
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Визначеннѐ дидактичної системи в педагогіці закладів вищої освіти 
близьке до визначеннѐ в закладах загальної середньої освіти: її 
характеризуять ѐк внутрішньо цілісну структуру, що базуютьсѐ на юдності 
цілей, організаційних принципів, змісту, форм і методів навчаннѐ 
(Ортинський, 2009, с. 119). 

Власну систему формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології ми також визначили ѐк дидактичну, оскільки вона ю 
цілісноя та в ній ураховано такі властивості (ознаки) дидактичної системи, 
ѐк цілісність; множинність елементів; наѐвність зв’ѐзку компонентів; 
іюрархічність (ступінчастість); функціонуваннѐ системи; спільна мета; 
взаюмодіѐ з довкіллѐм; можливість управліннѐ. 

Підтвердженнѐ доцільності назви розробленої нами системи – 
дидактична система – ми знаходимо у статті 47 Закону України «Про вищу 
освіту» (2014). У ній освітній процес визначаютьсѐ ѐк «інтелектуальна, 
творча діѐльність у сфері вищої освіти і науки, що провадитьсѐ у вищому 
навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-
методичних і педагогічних заходів та спрѐмована на передачу, засвоюннѐ, 
примноженнѐ й використаннѐ знань, умінь та інших компетентностей в 
осіб, ѐкі навчаятьсѐ, а також на формуваннѐ гармонійно розвиненої 
особистості» (Закон України «Про вищу освіту», 2014). 

У контексті нашого дослідженнѐ «система науково-методичних і 
педагогічних заходів», під впливом ѐкої майбутні вчителі набуваять 
дослідницької компетентності, ю дидактична система формуваннѐ 
дослідницької компетентності, загальна мета ѐкої полѐгаю у формуванні 
ціюї компетентності майбутніх учителів біології.  

Не викликаю сумніву, що досѐгненнѐ високого рівнѐ дослідницької 
компетентності випускниками педагогічних закладів вищої освіти можливе 
лише за умови побудови освітнього процесу ѐк цілісної дидактичної системи.  

Із урахуваннѐм усіх структурних ланок та їх функціонального 
взаюмозв’ѐзку ми розробили дидактичну систему формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології та зобразили її графічно (рис. 1).  

Поѐснимо, чому ми обрали дослідницьку компетентність. Як уже було 
зазначено, Концепціѐ «Нова українська школа» поставила перед учителѐми 
біології нові задачі, зокрема формуваннѐ у випускників закладів загальної 
середньої освіти основних компетентностей у природничих науках і 
технологіѐх, що передбачаять наукове розуміннѐ природи й сучасних 
технологій, здатність застосовувати його у практичній діѐльності, а також 
уміннѐ застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, 
формулявати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 
результати (Концепціѐ «Нова українська школа», 2016, с. 11-12).  
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Рис. 1. Дидактична система формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки 
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Проте, щоб сформувати такі здатності в учнів, перш за все їх повинні 
набути вчителі біології. Маюмо на увазі, що на сьогодні об’юктивно існую 
задеклароване соціальне замовленнѐ на вчителѐ біології зі сформованоя 
дослідницькоя компетентністя, здатного ефективно працявати в умовах 
НУШ. Вважаюмо, що це обов’ѐзково маю бути враховане при складанні 
Стандарту вищої освіти длѐ спеціальності 014.05 Середнѐ освіта (Біологіѐ та 
здоров’ѐ лядини), освітніх програм, навчальних планів, робочих програм 
дисциплін та іншого. До цього часу, на жаль, відсутній такий Стандарт 
вищої освіти. 

Вважаюмо, що формуваннѐ дослідницької компетентності ю активним 
свідомим процесом, де студент – суб’юкт, тому обов’ѐзковим елементом  

розробленої нами дидактичної системи ю внутрішній мотив, ѐкий ми 
розглѐдаюмо ѐк суб’юктивне усвідомлене бажаннѐ майбутніх учителів 
біології набути компетентність на достатньому рівні длѐ подальшої 
успішної професійної діѐльності та самореалізації. 

Наведена дидактична система формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології складаютьсѐ з чотирьох 
взаюмопов’ѐзаних блоків її впровадженнѐ та реалізації: 

 мотиваційно-цільовий; 

 змістовий; 

 діѐльнісний; 

 діагностично-результативний. 
Длѐ реалізації мотиваційно-цільового блоку спочатку було визначено 

чинники, що впливаять на постановку мети дидактичної системи – 
формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх учителів біології. 

Наѐвність такого внутрішнього мотиву дозволѐю суб’юкту (студенту) 
ставити перед собоя відповідну мету та спрѐмувати свої зусиллѐ на її 
досѐгненнѐ.  

Другим суб’юктом освітнього процесу ю викладач, ѐкий також ставить 
перед собоя мету – сприѐти формування дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології у процесі їх професійної підготовки ѐк 
об’юктивної вимоги часу. Лише за умови спільної мети й діѐльності обох 
суб’юктів освітнього процесу ефект буде максимальним. 

Підкріпленнѐ внутрішнього мотиву студентів і реалізаціѐ мети 
передбачаю врахуваннѐ провідних підходів, на засадах ѐких ґрунтуютьсѐ 
освітній процес, а отже відбуваютьсѐ ефективна професійна підготовка.  

Як свідчить проведене нами дослідженнѐ, найбільш ефективними 
підходами, що сприѐли формування дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології, визначено такі: системний, особистісно 
оріюнтований, компетентнісний і діѐльнісний.  

Системний підхід забезпечую взаюмозв’ѐзок і взаюмодія всіх 
компонентів дидактичної системи; викладачів, студентів і учнів; 
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формальної, неформальної та інформальної освіти; аудиторних і 
позааудиторних форм організації освітнього процесу; навчально- та 
науково-дослідницької діѐльності студентів тощо.  

Особистісно оріюнтований підхід сприѐю реалізації 
студентоцентрованого навчаннѐ та побудові індивідуальної освітньої 
траюкторії кожного студента з урахуваннѐм його здібностей, бажань і 
потреб під час реалізації дослідницької діѐльності.  

Компетентнісний підхід спрѐмований на формуваннѐ у студентів 
здатності творчо застосовувати набуті знаннѐ та вміннѐ у професійних і 
життювих, часто нестандартних, ситуаціѐх.  

Діѐльнісний підхід сприѐю набуття студентами практичного досвіду 
професійної роботи шлѐхом їх залученнѐ до активної дослідницької 
діѐльності. 

В основі розробленої системи лежать дидактичні принципи – 
загальнодидактичні та специфічні. Серед останніх найбільш доцільними в 
контексті нашого дослідженнѐ ю принципи емоційності, системності 
дослідницької діѐльності, творчої активності, професійної спрѐмованості та 
полісуб’юктної взаюмодії.  

Отже, мотиваційно-цільовий блок впливаю на проектуваннѐ 
освітнього процесу, спрѐмованого на формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології, оскільки зумовляю вибір його 
змісту, методів і засобів, форм організації. 

Змістовий блок визначаю компоненти дослідницької 
компетентності (когнітивний, діѐльнісно-операційний, мотиваційно-
особистісний, комунікативний), а через них – ті результати навчаннѐ, ѐких 
повинен досѐгти випускник у процесі професійної підготовки. 

Когнітивний компонент передбачаю опануваннѐ системи 
предметних, міжпредметних і фахових знань, становленнѐ наукового 
світосприйнѐттѐ та засвоюннѐ основних методологічних знань щодо логіки, 
структури, методів і функцій дослідницької діѐльності з біології, розвиток 
критичного та творчого мисленнѐ. 

Діѐльнісно-операційний компонент спрѐмований на оволодіннѐ 
способами пошукової діѐльності та формуваннѐ дослідницької стратегії – 
уміннѐ бачити проблему, висувати гіпотезу, здобувати інформація різними 
шлѐхами, будувати запитаннѐ, структурувати матеріал, формулявати, 
інтерпретувати та оформлявати результати дослідженнѐ, упроваджувати їх 
у практику тощо; опануваннѐ дослідницьких методів (біологічних і 
психолого-педагогічних) та набуттѐ досвіду їх застосуваннѐ у стандартних і 
нестандартних умовах; здатність користуватисѐ спеціальними приладами й 
обладнаннѐм тощо. 

Мотиваційно-особистісний компонент передбачаю розвиток у студентів 
інтересу до дослідницької діѐльності з біології та усвідомленнѐ її важливості у 
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професійній роботі вчителѐ; набуттѐ таких особистісних ѐкостей, ѐк 
самокритичність, вольова здатність, креативність, спостережливість, 
допитливість, самостійність, ініціативність, сміливість та інше.  

Комунікативний компонент визначаю здатність представлѐти, захищати 
і транслявати результати своїх досліджень, ефективно працявати в команді, 
організовувати дослідницьку діѐльність своїх учнів тощо. 

Усі зазначені компоненти враховуятьсѐ при визначенні змісту 
дисциплін, що складаять професійну підготовку майбутніх учителів біології. 

Завданнѐ діѐльнісного блоку полѐгаю в тому, щоб спроектувати 
відповідні умови, підібрати доцільні методи, прийоми і засоби навчаннѐ, 
форми організації освітнього процесу, ѐкі будуть спрѐмовані на розвиток 
усіх компонентів дослідницької компетентності. 

Серед педагогічних умов, що сприѐять формування дослідницької 
компетентності студентів, було виділено такі: організаційно-педагогічні, 
психолого-педагогічні  та дидактичні.  

До організаційно-педагогічних умов відносѐтьсѐ: сукупність 
цілеспрѐмовано сконструйованих та об’юктивно складених заходів, що 
лежать в основі ефективного функціонуваннѐ й розвитку цілісного освітнього 
процесу, забезпечуять керуваннѐ його процесуальним аспектом.  

Психолого-педагогічні умови становлѐть сукупність об’юктивно 
сконструйованих та суб’юктивно складених заходів і можливостей 
освітнього, просторово-предметного та соціального середовищ, 
спрѐмованих на формуваннѐ та розвиток особистісних характеристик 
суб’юктів педагогічного процесу з метоя підвищеннѐ його ефективності.  

Дидактичні умови ю результатом цілеспрѐмованого добору, 
конструяваннѐ й застосуваннѐ елементів змісту, методів, прийомів, а 
також організаційних форм навчаннѐ длѐ досѐгненнѐ дидактичних цілей 
освітнього процесу (Іпполітова, 2012, с. 12). 

Реалізації визначених умов сприѐли такі відібрані нами методи та 
прийоми: частково-пошукові, проблемні, дослідницькі; інтерактивні (кейс-
метод, мозковий штурм, метод проектів, дидактичні та інтелектуальні 
ігри); метод портфоліо. 

Успішність процесу формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології, ефективність використаннѐ в його процесі 
різних методів і прийомів навчаннѐ значноя міроя залежить від вдалого 
вибору засобів навчаннѐ. 

Серед засобів навчаннѐ, що сприѐять формування дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології, виділѐюмо такі: приклад 
викладача-науковцѐ, авторський навчально-методичний супровід (навчальні 
посібники, методичні вказівки до лабораторних робіт, індивідуальних і 
самостійних дослідницьких завдань, комплекси завдань, кейси, дидактичні 
ігри тощо); натуральні засоби наочності (рослини, тварини, біологічні, фізичні 
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та хімічні ѐвища тощо), технічні засоби навчаннѐ (ТЗН) (дидактична техніка, 
екранні посібники статичної й динамічної проекції, аудіо-, відео- та 
мультимедійні матеріали; оптичне і вимірявальне обладнаннѐ), 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) (інформаційні мережі, електронні 
ресурси, інформаційно-комунікаційне освітню середовище). 

Проведене нами педагогічне дослідженнѐ свідчить, що ефективне 
формуваннѐ дослідницької компетентності студентів можливе лише за 
умови організації й реалізації їх дослідницької діѐльності ѐк у межах 
навчальних програм (перша група – навчально-дослідницька діѐльність), 
так і поза ними (друга група – науково-дослідницька діѐльність). До першої 
групи ми відносимо форми організації навчально-дослідницької діѐльності, 
ѐка ю обов’ѐзковоя длѐ всіх студентів та організовуютьсѐ ѐк в аудиторних, 
так і в позаудиторних умовах. Серед аудиторних форм розвитку 
дослідницької компетентності студентів-біологів найбільш доцільними 
вважаюмо лабораторні та практичні роботи, навчальну (польову) та 
виробничу (педагогічну) практики; серед позааудиторних – індивідуальні 
навчально-дослідницькі завданнѐ, курсові та кваліфікаційні проекти. 

Длѐ розвитку дослідницької компетентності не менш важливоя ю 
науково-дослідницька діѐльність (друга група), ѐка не ю обов’ѐзковоя длѐ 
студентів, проте даю можливість поглибити й розширити набуті дослідницькі 
здатності, отримати практичний досвід діѐльності за нестандартних умов, 
розвинути навички наукової комунікації, самопрезентації, стати більш 
ініціативним, самостійним, упевненим у собі та своїх силах. Без набуттѐ таких 
здатностей учитель біології не зможе повноцінно працявати в умовах НУШ. 
Науково-дослідницька діѐльність реалізую взаюмозв’ѐзок між освітньоя та 
науковоя функціюя закладів вищої освіти, між навчальноя діѐльністя учнів і 
науковоя роботоя кафедр університету. 

До форм організації науково-дослідницької діѐльності майбутніх 
учителів біології, що сприѐять формування дослідницької компетентності, 
ми відносимо роботу в наукових гуртках і проблемних групах, участь у 
предметних олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, наукових 
конференціѐх, публікація тез і статей у наукових збірках, участь у 
діѐльності студентського наукового товариства, в інтелектуально-
пізнавальних і науково-просвітницьких заходах. Різноманітні форми 
науково-дослідницької діѐльності дозволѐять ураховувати індивідуальні 
здібності, схильності та бажаннѐ студентів, налагоджувати співпраця 
студентів різних курсів, спеціальностей, факультетів тощо. 

Формуваннѐ дослідницької компетентності відбувалосѐ поетапно: 
підготовчий, базовий та інтеграційний. Обрані нами етапи відповідаять 
таким самим етапам у дослідженні М. Голованѐ (Головань, 2012, с. 204). 
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Завданнѐ підготовчого етапу полѐгало в розвиткові мотивації 
студентів до дослідницької діѐльності та визначеннѐ вектору їх 
пізнавальної діѐльності. 

На базовому етапі відбувалосѐ поступове та планомірне набуттѐ 
студентами дослідницьких знань, умінь, навичок, досвіду дослідницької 
діѐльності в умовах аудиторних і позааудиторних форм організації 
навчально-дослідницької діѐльності, що передбачені навчальними 
планами та ю обов’ѐзковими длѐ всіх. 

Інтеграційний етап передбачав подальший розвиток дослідницької 
компетентності студентів у процесі спільної навчально- та науково-
дослідницької діѐльності; зростаннѐ рівнѐ самостійності та значимості 
дослідницької діѐльності, вихід на творчий рівень. 

Без сумніву, поділ на ці етапи доволі умовний та індивідуальний: 
одні студенти «стартуять» на першому курсі відразу з третього етапу 
(наприклад, післѐ роботи в МАН), деѐкі залишаятьсѐ на першому етапі 
навіть післѐ отриманнѐ диплому. Крім того, другий і третій етапи, ѐк 
правило, перекриваятьсѐ та реалізуятьсѐ паралельно й доповняять один 
одного. При цьому слід ураховувати важливість поступового переходу від 
простих до більш складних, значимих, із більш високим ступенем 
самостійності форм організації дослідницької діѐльності. 

Переконані, що студентів до науково-дослідницької роботи слід 
залучати вже з першого курсу: або ѐк глѐдачів/слухачів на наукових 
конференціѐх, або ѐк учасників І туру предметних олімпіад, або ѐк 
учасників наукових гуртків тощо. Це допоможе студентам ѐкомога раніше 
визначитисѐ зі сфероя своїх наукових інтересів, підкріплявати та 
розвивати мотивація студентів до подальшої дослідницької діѐльності. 

Зазначимо, що вагомий внесок у формуваннѐ дослідницької 
компетентності студентів вносить організаціѐ співпраці студентів із учнѐми 
(у процесі реалізації спільних дослідницьких проектів під час педагогічної 
практики студентів; при кураторській підтримці студентами дослідницьких 
проектів учнів в умовах біологічного табору або виконаннѐ робіт МАН; при 
організації інтелектуально-пізнавальних і науково-просвітницьких заходів 
длѐ учнів). Адже длѐ майбутніх учителів не менш важливо порѐд із 
власноя дослідницькоя діѐльністя вміти організувати дослідницьку 
діѐльність учнів. 

Отже, результатом реалізації компонентів діѐльнісного блоку стаю 
набуттѐ студентом дослідницької компетентності. 

Функціѐ діагностично-результативного блоку полѐгаю в оцінці 
рівнів сформованості дослідницької компетентності, а отже – ефективності 
самої дидактичної системи формуваннѐ дослідницької компетентності 
майбутніх учителів біології. Таким чином, цей блок передбачаю визначеннѐ 
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критеріїв та показників оцінки рівнів сформованості дослідницької 
компетентності, їх діагностику. 

Нами визначено такі рівні сформованості дослідницької 
компетентності: репродуктивний (низький), продуктивний (середній), 
творчий (високий), ѐкі стосуятьсѐ загалом і окремо кожного компонента 
(когнітивного, діѐльнісно-операційного, мотиваційно-особистісного і 
комунікативного). Длѐ їх діагностуваннѐ було розроблено систему 
діагностичного супроводу, що вклячаю анкетуваннѐ, тестуваннѐ, оцінку 
продуктів дослідницької діѐльності майбутніх учителів, самооцінку. 

Репродуктивний рівень сформованості дослідницької компетентності 
характеризуютьсѐ обмеженим виконаннѐм стандартних дослідницьких 
завдань, що передбачені навчальноя програмоя, слабким проѐвом 
самостійності й ініціативності студентів, тобто перевагоя зовнішніх мотивів. 

Продуктивний рівень сформованості дослідницької компетентності 
характеризуютьсѐ виконаннѐм у повному обсѐзі стандартних 
дослідницьких завдань, участя в науково-дослідницькій діѐльності при 
достатньому проѐві самостійності й ініціативності студентів, тобто 
домінуваннѐм зовнішніх мотивів над внутрішніми. 

Творчий рівень сформованості дослідницької компетентності 
характеризуютьсѐ виконаннѐм стандартних дослідницьких завдань у 
повному обсѐзі, активноя участя в науково-дослідницькій діѐльності; 
прагненнѐм студентів до саморозвитку, самореалізації при високому 
проѐві самостійності та ініціативності, тобто домінуваннѐм внутрішніх 
мотивів над зовнішніми. 

Розроблена нами дидактична система формуваннѐ дослідницької 
компетентності майбутніх учителів біології ю відкритоя. Тому в разі 
сформованості дослідницької компетентності на рівнѐх нижче високого ю 
можливість через зворотній зв’ѐзок (через вплив на особистість та/або 
корекція освітнього середовища) підвищувати рівень компетентності 
майбутніх учителів біології. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На 
сьогодні об’юктивно існую соціальний запит на вчителѐ біології зі 
сформованоя дослідницькоя компетентністя, здатного ефективно 
працявати в умовах нової української школи.  

Вважаюмо, що реалізаціѐ складеної й науково обґрунтованої нами 
дидактичної системи формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх 
учителів біології на основі аналізу наукових публікацій та результатів 
проведеного дослідженнѐ сприѐю розвиткові мотивації студентів до 
дослідницької діѐльності зокрема, а отже, до набуттѐ дослідницької 
компетентності.  

У дидактичній системі визначено взаюмопов’ѐзані та 
взаюмозумовлені блоки процесу формуваннѐ дослідницької 
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компетентності, розкрито їх структурні елементи. Зокрема визначено 
компоненти та зміст дослідницької компетентності майбутніх учителів 
біології; обґрунтовано етапи формуваннѐ й рівні сформованості 
дослідницької компетентності майбутніх учителів біології. 

Здійснене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 
формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх учителів біології, а її 
дидактична система може бути апробована у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів інших спеціальностей природничого фаху. 
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РЕЗЯМЕ 

Пташенчук Оксана, Чайченко Надежда. Дидактическаѐ система формированиѐ 
исследовательской компетентности будущих учителей биологии. 

В статье научно обоснована дидактическаѐ система формированиѐ 
исследовательской компетентности будущих учителей биологии в процессе их 
профессиональной подготовки. Показано, что система состоит из взаимосвѐзанных 
и взаимообусловленных блоков: мотивационно-целевого, содержательного, 
деѐтельностного и диагностически-результативного. Они объединены общей 
целья функционированиѐ и единством управлениѐ и образуят внутренняя 
структуру и иерархия этой системы, а особенности и характер их взаимодействиѐ 
друг с другом и с окружаящей средой – ее функциональность. 

Ключевые слова: профессиональное образование, компетентность, система, 
педагогическаѐ система, дидактическаѐ система формированиѐ исследовательской 
компетентности будущих учителей биологии. 

 
SUMMARY 

Ptashenchuk Oksana, Chaichenko Nadiia. Didactic system of formation of research 
competence of the future biology teachers. 

The article is dedicated to the description of evidence-based didactic system of formation 
of research competence of the future biology teachers in the process of vocational training.  

Relevance of schooling of the future biology teachers as researchers who will be able 
to work effectively in the frames of a modern Ukrainian school is explained in the article.  

Definitions of notions “system”, “pedagogical system”, “didactic system” are given; 
their main features are characterized. 
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Didactic system of formation of research competence of the future biology teachers is 
defined as a unity of interrelated and interdependent blocks: motivational and purpose-
oriented, substantial, activity-oriented and diagnostically-resultant. These blocks are 
connected by the same functional aim and unity of governing, and together they create the 
inner structure and the hierarchy of this system. The peculiarities of these blocks and the way 
they reciprocate with each other and the surroundings create the functioning of the system. 

The main factors that show and analyze the process of acquiring the research 
competence by the future biology teachers are defined within the scope of motivational and 
purpose-oriented block. These factors are social demand and personal motivation. Suitable 
approaches to the studying process and didactic principles that contribute to formation of 
research competence are outlined in this article.  

In the substantial block the components of research competence are defined, and the 
abilities students need to acquire are outlined through these components. This, in its turn, 
determines the content of vocational training. The conditions, methods and means of studying, 
forms of organization of educational process and the stages conducive to the formation of 
research competence of the future biology teachers are described in activity-oriented block. 

The criteria, indicators and stages of formation of research competence are defined in 
diagnostically-resultant block. Didactic system of formation of research competence of future 
biology teachers is given. 

The approbation of this didactic system in the process of vocational training of the 
future teacher of other fields of environmental studies is in prospect.  

Key words: vocational education, competence, system, pedagogical system, didactic 
system of formation of research competence of the future biology teachers. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ  

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЮВОЇ ДІаЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ 

 
У статті здійснено оглѐд наукових напрацявань щодо мовно-методичної 

підготовки майбутніх учителів української мови і літератури  на етапі 
магістратури до організації дозвіллювої діѐльності старшокласників засобами 
медіаосвіти. Окреслено медіаосвітній напрѐм і праксеологічний аспект  роботи 
науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому 
просторі», що функціоную в Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка. Наведено форми роботи зі студентами, що сприѐять формування 
культури роботи з медіатекстом. 

Ключові слова: дозвіллѐ, дозвіллюва діѐльність, організаціѐ дозвіллювої 
діѐльності, майбутній учитель української мови і літератури, медіа, засоби 
медіаосвіти, мовно-методична підготовка, модуль, культура роботи з 
медіатекстом. 
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Постановка проблеми. У насиченому катаклізмами, воюнними 

конфліктами, зміноя освітніх парадигм та ціннісних оріюнтацій ХХІ столітті 
актуальноя ю теза М. Грушевського. Якщо хочемо, щоб нас поважали інші 
народи, – наголошував відомий український історик, – треба нарешті 
почати із поваги до самих себе» (М. Грушевський, 1926). У час 
інформаційного перевантаженнѐ й неконтрольованого медіаспоживаннѐ, 
втрати моральних цінностей, у час, коли в освітньому процесі ще доволі 
недостатньоя міроя виконуютьсѐ одне з головних завдань української 
школи, – формуваннѐ особистості громадѐнина, особливо важливо 
цінувати, нарешті, власне, національне.  

Вагома роль у формуванні особистості громадѐнина Української 
держави зазвичай відводитьсѐ навчальній діѐльності. Відповідно до 
Концепції «Нова українська школа» (2016) серед компетентностей, 
важливих длѐ формуваннѐ особистості громадѐнина Української держави у 
ХХІ столітті, ю володіннѐ медіаграмотністя, медіакомпетентністя, уміннѐ 
працявати із медіатекстами, читати і критично осмислявати, відстоявати 
своя думку, аргументувати стосовно газетної, журнальної інформації, 
писати власні медіа тексти: замітки, інтерв’я. У навчальні програми 
старшої школи з української мови уведено й такий вид письмових робіт, ѐк 
есе (інформаційне есе, критичне есе, есе-дослідженнѐ), що спрѐмований 
на розвиток критичного мисленнѐ, лінгвокреативності, формуваннѐ вмінь 
користуватисѐ медіазасобами.  

Позанавчальний час у старшій школі теж важливо збагатити 
цінностѐми, що увиразняять професійно оріюнтовані захопленнѐ 
школѐрів, сприѐять задоволення духовних потреб. Зацікавленнѐ 
позанавчальноя діѐльністя й формуваннѐ культури допитливості 
(властиве школам США), значноя міроя залежить від шкільного 
середовища та вчителѐ, у тому числі й від учителѐ української мови і 
літератури, ѐкий, володіячи інноваційними педагогічними технологіѐми, 
наповняю життюдіѐльність учнівської молоді морально-етичними та 
культурно-естетичними цінностѐми слова і тексту, стимуляю прагненнѐ до 
естетичного саморозвитку й самовдосконаленнѐ.  

Логічним продовженнѐм уроків української мови у старших класах і 
одніюя з ефективних форм дозвіллювої роботи, спрѐмованої на 
вдосконаленнѐ вмінь працявати із медіатекстами, ю гурткова робота з 
медіакультури. Відомо, наприклад, що порѐд із упровадженнѐм 
спеціалізованих/факультативних курсів з медіаграмотності, відповідно до 
«Концепції впровадженнѐ медіаосвіти в Україні» (2016), натепер потужно 
розвиваютьсѐ позакласна медіаосвітнѐ діѐльність, відбуваятьсѐ майстер-
класи з медіаграмотності длѐ учасників Всеукраїнської толоки 
позашкільників, на ѐких навчаять працявати з медіа інформаціюя тощо. 
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Отже, майбутнім учителѐм-словесникам важливо знати специфіку і вміти 
організовувати дозвіллюву діѐльність старшокласників засобами медіаосвіти.  

На основі аналізу опитувань випускників бакалаврату і магістратури 
014.01 Середнѐ освіта (українська мова та література) в Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка нами 
з’ѐсовано, що організації дозвіллѐ учнівської молоді приділѐютьсѐ певна 
увага в курсах педагогіки, методики виховної роботи, теорії вихованнѐ. 
Разом із тим формування в майбутніх учителів-словесників необхідних 
умінь та навичок організації дозвіллювої діѐльності учнів старшої школи 
засобами медіа доцільно приділѐти увагу і в мовно-методичних курсах 
(зокрема, в модулі «Організаціѐ дозвіллювої діѐльності старшокласників 
засобами медіаосвіти»), у роботі проблемних студентських гуртків та 
дослідницьких лабораторій. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових джерел засвідчую, що 
питаннѐ позашкільної освіти розглѐдаютьсѐ в Концепції «Нова українська 
школа» (2016), у Законі України «Про освіту» (2017), у «Стратегії розвитку 
позашкільної освіти» (2017). Актуальні проблеми медіа представлені в 
«Концепції впровадженнѐ медіаосвіти в Україні» (2016). Педагогіка дозвіллѐ ю 

предметом наукових студій А. Воловик, В. Воловик та ін.; питаннѐ фахової 

підготовки майбутніх учителів української мови та літератури, у т.ч. до  
організації позакласної творчої діѐльності, дозвіллювої діѐльності учнів 
загальноосвітніх закладів досліджуять Ю. Бардашевська, О. Куцевол, 
М. Пентиляк, Т. Осипова, О. Петрович, Ю.Тракоша, О. Циганок, О.Чайка та ін. 
Освітній підхід до викладаннѐ медіаграмотності представлений у публікаціѐх 
В. Іванова, Т. Іванової, Г. Онкович, О. Волошеняк та ін. 

Мета статті – здійснити оглѐд наукових, науково-методичних 
напрацявань, окреслити окремі лінгвопраксеологічні аспекти мовно-
методичної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури на 
етапі магістратури до організації дозвіллювої діѐльності старшокласників 
засобами медіаосвіти.  

Методи дослідження: аналіз довідникових джерел, узагальненнѐ 
наукових джерел; педагогічне спостереженнѐ, аналіз навчальних програм, 
власного досвіду проведеннѐ занѐть із методики викладаннѐ української 
мови у вищій школі, заходів науково-дослідної лабораторії «Академічна 
культура дослідника в освітньому просторі» в Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. 

Виклад основного матеріалу. Окреслимо сутність понѐть «дозвіллѐ», 
«дозвіллюва діѐльність». Проведений оглѐд довідникових джерел 
засвідчую: позакласну роботу в «Енциклопедії освіти» визначено ѐк занѐттѐ 
із групоя учнів або із учнѐми класу, що відбуваятьсѐ в позаурочний час і 
спрѐмовані на формуваннѐ пізнавального інтересу до предмета, 
розширеннѐ знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, індивідуальних 
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здібностей і схильностей, задоволеннѐ інтересів учнів (Енциклопедіѐ 
освіти, 2008, с. 684). Дозвіллѐ в «Енциклопедії освіти» охарактеризовано ѐк 
вільний від роботи і навчаннѐ час, що залишаютьсѐ післѐ вирішеннѐ різного 
роду обов’ѐзкових і необхідних справ (Енциклопедіѐ освіти, 2008, с. 223; 
Рапацевич, Е. С., 2001). Близьким ю визначеннѐ А. Воловик, В. Воловик: 
дозвіллѐ – це час, що залишаютьсѐ у лядини післѐ реалізації всіх видів 
діѐльності, продиктованих зовнішньоя доцільністя і витрачаютьсѐ 
молодоя лядиноя на задоволеннѐ своїх потреб (Воловик, А., Воловик, В., 
1999, с. 12). Ю. Бардашевська (Ю. Бардашевська, 2007) слушно зуважую, що 
завданнѐ педагога полѐгаю в умілому керуванні та ефективній організації 
дозвіллювої діѐльності ціюї лядини. Тому формуваннѐ культури проведеннѐ 
вільного часу, умінь і навичок його раціонального використаннѐ ю 
важливоя педагогічноя проблемоя.  

Специфічноя діѐльністя сфери вільного часу фахівці називаять 
дозвіллюву діѐльність, «дійсний мотив ѐкої – потреба особистості в самому 
процесі ціюї діѐльності (Воловик, А., Воловик, В., 1999, с.205; Рапацевич, Е., 
2001). Дозвіллюву діѐльність старшокласника Ю. Бардашевська окресляю 
ѐк активну і продуктивну взаюмодія особистості з об’юктами і суб’юктами її 
життювого оточеннѐ длѐ задоволеннѐ її потреб та інтересів. Цілком 
узгодженими ю основні функції дозвіллѐ, ѐкі визначаю дослідницѐ: 
рекреаційна (відновленнѐ фізичних та духовних сил); пізнавально-
розвивальна (занѐттѐ улябленоя справоя, хобі, комп’ятерні розваги, 
читаннѐ тощо); емоційно-естетична (відвідуваннѐ розважальних видовищ, 
театрів, кіно, виставок, занѐттѐ художньоя, технічноя творчістя тощо); 
функціѐ самопізнаннѐ та самореалізації (відкриттѐ природних здібностей і 
потреб, можливість займатисѐ тим, що лябить молода лядина і що в неї 
найкраще виходить, без обмежень та регламентації ззовні); функціѐ 
формуваннѐ життювих перспектив, можливість вибору майбутньої професії; 
функціѐ соціалізації (задоволеннѐ потреби у спілкуванні, входженнѐ в інші 
соціальні групи за інтересами, з новими міжособистісними стосунками); 
психотерапевтична (можливість відволіктисѐ від складних життювих 
ситуацій) (Ю. Бардашевська, 2007, с. 38). 

За умов посиленнѐ уваги до організації дозвіллѐ учнів, дотриманнѐ й 
виконаннѐ таких функцій дозвіллювої діѐльності зростаять вимоги до 
освітнього процесу загальноосвітньої та вищої школи ѐк соціальних 
інститутів. Зазначимо, що, здійсняячи аналіз організації дозвіллювої 
діѐльності старшокласників засобами медіаосвіти, понѐттѐ «організаціѐ» 
розглѐдаюмо ѐк внутрішньо підпорѐдковану, узгоджену сукупність процесів 
та дій, що ведуть до вдосконаленнѐ взаюмозв’ѐзків між частинами цілого 
(Енциклопедіѐ освіти, 2008, с. 613).  

Аналіз наукових джерел засвідчую, що медіаосвіта ѐк процес 
розвитку й саморозвитку особистості на матеріалах медіа й засобами 
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медіакомунікації натепер ю невід’юмним компонентом та інноваційним 
напрѐмом професійної діѐльності вчителѐ української мови і літератури. 
Учитель повинен володіти культуроя роботи з медіа текстом: читати, 
аналізувати, оцінявати, висловлявати власне баченнѐ щодо почутого й 
побаченого на телеканалах, на радіо, перевірѐти, чи відповідаю віртуальна 
картинка світу реальній, проводити уроки і дозвіллюву діѐльність з 
використаннѐм засобів медіа. Такі вимоги зактулізовуять фахово-
методичну підготовку майбутніх учителів української мови і літератури в 
умовах закладу вищої освіти в контексті організації дозвіллювої діѐльності 
старшокласників засобами медіаосвіти.   

Медіапрацівники не маять достатньої підготовленості і часу на 
проведеннѐ медіаосвітньої роботи, тому проводить таку роботу викладач-
філолог за освітоя, ѐкий пройшов стажуваннѐ із соціальних комунікацій. Курс 
«Методика викладаннѐ української мови і літератури у вищій школі»  
передбачаю на меті з урахуваннѐм сучасних підходів (особистісно-
діѐльнісного, аксіологічного, компетентнісного, культурологічного, 
конктекстно-розвивального) допомогти магістрантам опанувати гуманістичні 
технології навчаннѐ лінгвістичних предметів у вищій школі, профільних класах 
загальноосвітньої школи, в освітніх закладах нового типу. З-поміж основних 
завдань вивченнѐ дисципліни ставимо такі: розширити, поглибити, 
систематизувати набуті знаннѐ про педагогів-україністів у галузі 
лінгвометодики на основі досѐгнень філологічної та педагогічної вітчизнѐної і 
зарубіжної науки, новаторського досвіду вчителів, викладачів вищих 
навчальних закладів; проаналізувати актуальні технології мовної освіти; 
формувати вміннѐ в магістрантів планувати освітній процес у закладах освіти, 
створявати програмно-методичне, дидактичне забезпеченнѐ; простудіявати 
особливості організації й керівництва самостійноя дослідницькоя діѐльністя 
учнів закладів освіти; виховувати в магістрантів прагненнѐ працявати над 
власним розвитком і вдосконаленнѐм. 

Мовно-методична підготовка майбутніх учителів-словесників до 
організації дозвіллювої діѐльності старшокласників засобами медіаосвіти 
синтезую положеннѐ, зокрема, праксеологічного підходу, мета застосуваннѐ 
ѐкого – формуваннѐ методичної підготовленості майбутніх учителів ѐк 
творчих особистостей із індивідуальним стилем фахової діѐльності. 
Праксеологіѐ, ѐк показуять наукові дослідженнѐ (Колесникова, И. А., 2005; 
Пѐтківський, Р., 2012), ю порівнѐно новим підходом до вивченнѐ феномена 
діѐльності. Цінність праксеології ѐк теоретико-практичної науки Р. Пѐтківський 
(Пѐтківський, Р., 2012) убачаю в ширшому залученні до процесу засвоюннѐ й 
закріпленнѐ молоддя нової позитивної системи цінностей, ѐкі вона отримую 
під час здійсненнѐ певної діѐльності.  

«… що таке життѐ лядини? Це сукупність, точніше, система 
діѐльностей, що зміняять одна одну», – зазначав О. Леонтьюв (Леонтьев, 
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А. H., 1975, с. 235) і окреслявав діѐльність ѐк динамічну систему взаюмодії 
суб’юкта зі світом; одна і та сама діѐ може здійснявати різні діѐльності, 
може переходити з одніюї діѐльності в іншу, виѐвлѐячи, таким чином, своя 
відносну самостійність. 

Предмет праксеології ѐк окремої наукової галузі знань обґрунтував 
Т. Котарбінський. У «Трактаті про гарну роботу» польський учений 
(Котарбинский, Т., 1975) акцентую увагу на вимогах до діѐльності; гарну 
діѐльність вважаю результативноя (відповідаю поставленій меті), 
продуктивноя, або плідноя (досѐгаю поставленої мети); правильноя (тобто 
точноя, адекватноя, максимально наближеноя до зразка-норми); чистоя 
(тобто максимально запобігаю непередбаченим наслідкам); надійноя 
(прийоми діѐльності тим більш надійні, ніж більш об’юктивна можливість 
досѐгненнѐ цими прийомами наміченого результату), об’юктивноя. 

Характеризуячи сутність педагогічної праксеології і праксеологічного 
підходу до мовно-методичної підготовки майбутніх учителів української 
мови і літератури, спираюмосѐ також на дослідницькі позиції 
І. Колеснікової та Є. Титової. Науковці зазначаять, що педагогічна 
праксеологіѐ розповідаю не лише про те, що і ѐк робити педагогу, а й про 
те, ѐк раціонально мислити, щоб добре виконувати роботу 
(Колесникова, И. А., Титова Е., 2005, с. 12). Сутність праксеологічного 
підходу полѐгаю в можливості організації найбільш раціональної й 
оптимальної діѐльності учасників освітнього процесу, що ґрунтуютьсѐ на 
інтеграції знаннѐ і діѐльності, забезпечую ефективне досѐгненнѐ 
поставлених цілей навчаннѐ й формуваннѐ методичної підготовленості до 
організації дозвіллювої діѐльності старшокласників засобами медіаосвіти, а 
результатом ю певні зміни та перетвореннѐ, тобто вміннѐ, 
цілевідповідність, праксеологічна діѐ суб’юктів учіннѐ.  

Модуль з організації дозвіллювої діѐльності учителѐ-словесника у 
старшій школі засобами медіаосвіти в курсі «Методика викладаннѐ 
української мови і літератури у вищій школі», а також педагогічну практику 
у старшій школі спрѐмовуюмо на формуваннѐ мотиваційно-ціннісного 
ставленнѐ до здійсненнѐ дослідницької роботи з медіаосвіти, знань, умінь, 
навичок, здатностей, норм поведінки щодо доцільного використаннѐ 
засобів медіаосвіти в дозвіллювій діѐльності, зокрема в гуртковій роботі. В 
основу занѐть покладено також завданнѐ шкільної програми з української 
мови щодо вихованнѐ громадѐнина Української держави; формуваннѐ 
вмінь генерувати нові ідеї й ініціативи та втілявати їх у життѐ з метоя 
підвищеннѐ ѐк власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку 
суспільства й держави; працявати у групі, у команді. Наскрізноя лініюя 
запропонованих видів і форм занѐть проходѐть ідеї В. Сухомлинського 
щодо організації дозвіллювої діѐльності: кожний студент здібний; кожний 
постійно самовдосконаляютьсѐ й самоутверджуютьсѐ. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

221 

На занѐттѐх обговоряюмо контент українських телеканалів, маркери 
пропаганди, реклами, ѐк одну й ту саму новину подаять у різних медіа 
(подані К. Толокольніковоя (Толокольнікова К.), вимоги до журналіста ѐк 
бійцѐ інформаційного фронту чи ѐк незаангажованого інформатора; 
тривожність ѐк ефект негативного емоціогенного контенту теленовин; проб-
леми патріотичної журналістики, або журналістики відданості; удоскона-
леннѐ практичних навичок літературного редагуваннѐ медіапродукту. 

З метоя підготовки до педагогічної практики з української мови на 
основі  інноваційних підходів аналізуюмо на занѐттѐх підручники длѐ 
вчителів. Зокрема, підручник «Медіаграмотність» американських авторів 
Сінді Шейбе і Фейз Рогоу ѐвлѐю собоя сформований у США освітній підхід 
до викладаннѐ медіаграмотності, пропоную навчаннѐ інтернетбезпеки на 
основі дослідницького підходу, через виконаннѐ пізнавальних вправ 
навчаю також обирати, відбирати, аналізувати медіамеседжі, поюднувати 
декодуваннѐ, розуміннѐ, аналіз, застереженнѐ, відстежуваннѐ (Шейбе, С., 
Рогоу, Ф., 2017).  

Академіѐ української преси запропонувала низку інноваційних 
практик українських медіапедагогів, зважаячи на потужний розвиток 
позакласної медіаосвітньої діѐльності ѐк необхідної умови створеннѐ 
наскрізної медіаосвітньої системи навчального закладу. У книзі «Авторські 
занѐттѐ від медіапедагогів-лідерів» Волошеняк Оксана (Розділ 1, занѐттѐ 3, 
4, Розділ 4), Іваняк Інна (Розділ 3), Кущ Олег (Розділ 2), Шевченко Ганна 
пропонуять у формі бесіди або театралізованої гри познайомити з історіюя 
виникненнѐ й розвитку медіа, технологіюя виготовленнѐ газет, створеннѐ 
новин,  функціѐми медіа в суспільстві, прищепити навички командної 
роботи у формі редакції шкільної газети (Волошеняк, О., Іваняк, І., Кущ, О., 
Шевченко Г., 2017). 

Виконуюмо зі студентами компетентнісно оріюнтовані завданнѐ 
(подаюмо кілька зразків длѐ ознайомленнѐ):  

- проаналізувавши мову сучасних газет і часописів, реклами, 
телебаченнѐ, літератури, назвіть окремі чинники розвитку нашої мови. Свої 
міркуваннѐ доповніть поданоя далі інформаціюя; 

- укладіть перелік порад длѐ мобільної комунікації; 
- проведіть «мозковий штурм» на тему «Длѐ чого лядині мова?». 

Одним із варіантів відповіді ю епіграф до теми. Прочитайте і прокоментуйте 
його. Відповіді зафіксуйте у виглѐді асоціативного куща під назвоя «Функції 
мови». Осмисліть ваші записи, спираячись на подану інформація; 

- дослідіть мову сучасних рекламних роликів і слоганів. Виѐвіть 
помилки. Розробіть альтернативні правильні варіанти цих текстів. 
Придумайте оригінальний рекламний слоган длѐ улябленої торгової марки; 

- вас запросили взѐти участь в інтернет-конференції «Мова – 
інтелектуальний портрет лядини». Ознайомтесѐ з текстом попереднього 

http://ms.detector.media/view/katerina_tolokolnikova/
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доповідача. Визначте стильову належність тексту, основну думку. Випишіть 
прийменники, сполучники, частки, з’ѐсуйте їх значеннѐ і роль у тексті. 
Підготуйте короткий виступ-схваленнѐ (незгоду, сумнів, подив) із промовцем. 

Длѐ профільних старших класів важливо виконати ситуативні 
завданнѐ, наприклад:  

- підготуйте запитаннѐ длѐ інтерв’я з відомим політиком на тему 
«Українське законодавство про мову. Досѐгненнѐ, проблеми і 
перспективи»;  

- проведіть комунікативний практикум на тему «Поговоримо без 
слів». Один виконую роль мовцѐ, інший – слухача. Мовець виголошую 
повідомленнѐ, слухач демонструю за допомогоя жестів певний емоційний 
стан. Решта учасників групи маять визначити стан слухача. 

Паралельно із занѐттѐми в навчальному курсі триваю робота 
студентів у науково-дослідній лабораторії «Академічна культура 
дослідника в освітньому просторі», що функціоную в Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Залучаюмо 
гуртківців до підготовки наукових досліджень про тенденції в розвитку 
соціальних комунікацій, а також прикладних розробок із питань 
використаннѐ засобів медіаосвіти в дозвіллювій діѐльності, формуваннѐ 
культури роботи з медіатекстом у системі: загальноосвітній навчальний 
заклад – бакалаврат – магістратура педагогічних ВНЗ. Вивчаюмо, зокрема, 
проблеми, що виникли з поширеннѐм Фейсбук та інших соціальних мереж 
і поѐву «бульбашок», або інформаційного кокона, мови текстів із ознаками 
ворожнечі, медіатекст зі своїми усталеними законами щодо репортажу, 
есе, замітки (Збірник статей, 2018).    

Окремі роботи студентів із формуваннѐ медіакультури школѐрів 
старшої школи в позакласній роботі з української мови були представлені в 
міжнародній конференції «Академічна культура молодих дослідників» 
(Академічна культура дослідника в освітньому просторі, 2018). Результатом 
діѐльності науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в 
освітньому просторі» ю спроектований спецкурс «Медіаосвіта», ѐкий кілька 
років поспіль читаю студентам 3 курсу аспірантка М. Ячменик. Мета занѐть 
полѐгаю у формуванні теоретичної бази знань у майбутніх учителів-
словесників із основ медіаграмотності, методики використаннѐ медіа під час 
уроків, у медіаосвітніх факультативах, на засіданнѐх гуртків. 

Виснови та перспективи подальших досліджень. Отже, на основі 
аналізу наукових джерел, вивченнѐ й узагальненнѐ педагогічного досвіду 
приходимо до таких висновків. Серед компетентностей, важливих длѐ 
формуваннѐ особистості громадѐнина Української держави у процесі уроків 
української мови, ю володіннѐ медіакомпетентністя. Гурток із медіакультури 
у старших класах характеризуюмо ѐк одну з ефективних форм дозвіллювої 
роботи, що сприѐю формування медіакомпетентності  учнів. 
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Медіаосвіта та медіакультура ю інноваційним напрѐмом педагогічної 
діѐльності вчителѐ української мови і літератури та складником фахово-
методичної підготовки, що спрѐмована на адаптація молодих громадѐн до 
життѐ, їх особистісний розвиток в інформаційному суспільстві ХХІ століттѐ. 
Модуль із організації дозвіллювої діѐльності вчителѐ-словесника у старшій 
школі засобами медіаосвіти в курсі «Методика викладаннѐ української мови і 
літератури у вищій школі» розглѐдаюмо ѐк процес формуваннѐ мотиваційно-
ціннісного ставленнѐ до зазначеного виду діѐльності, знань, умінь, навичок, 
здатностей, норм поведінки щодо доцільного використаннѐ засобів 
медіаосвіти в дозвіллювій діѐльності, зокрема в гуртковій роботі.  

Праксеологічний аспект підготовки майбутніх учителів-словесників до 
організації дозвіллювої діѐльності у старшій школі засобами медіаосвіти  
оріюнтую освітній процес на практичні потреби педагогічної діѐльності вчи-
телѐ. У процесі формуваннѐ методичної підготовленості майбутніх учителів-
словесників до організації дозвіллювої діѐльності у старшій школі засобами 
медіаосвіти важливо акцентувати увагу на функціѐх, ѐкі забезпечуять 
ефективність, результативність, продуктивність та успішність підготовки. 

Підготовка майбутніх учителів-словесників до організації дозвіллювої 
діѐльності старшокласників засобами медіаосвіти в науково-дослідній 
лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», що 
функціоную в Сумському державному педагогічному університеті імені 
А. С. Макаренка, – це багатовимірний процес ѐкісно нових змін 
психологічної сфери особистостей, а результатом ю сформований 
внутрішньоособистісний компонент підготовленості гуртківців до 
відповідної діѐльності в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Аналіз портфоліо практик дозволить оцінити рівень сформованості 
підготовленості майбутніх учителів української мови і літератури до до 
організації дозвіллювої діѐльності у старшій школі засобами медіаосвіти, 
про що піде мова в наступних публікаціѐх. 
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РЕЗЯМЕ 
Семеног Елена. Подготовка будущих учителей украинского ѐзыка и литературы к 

организации досуговой деѐтельности старшеклассников средствами 
медиаобразованиѐ. 

В статье сделан обзор научных наработок по культурно-методической 
подготовке будущих учителей украинского ѐзыка и литературы на этапе 
магистратуры в организации досуговой деѐтельности старшеклассников 
средствами медиаобразованиѐ. Определены медиаобразовательное направление и 
праксеологический аспект работы научно-исследовательской лаборатории 
«Академическаѐ культура исследователѐ в образовательном пространстве», 
функционируящий в Сумском государственном педагогическом университете имени 
А. С. Макаренко. Приведены формы работы со студентами, способствуят 
формирования культуры работы с медиатекстом. 

Ключевые слова: досуг, досуговаѐ деѐтельность, организациѐ досуговой 
деѐтельности, будущий учитель украинского ѐзыка и литературы, медиа, средства 
медиаобразованиѐ, методическаѐ подготовка, модуль, культура работы с 
медиатекстом. 

 
SUMMARY 

Semenog Olena. Training of the future Ukrainian language and literature teachers to 
organization of students’ leisure activities using software media. 

The article provides an overview of scientific and methodological developments, a 
description of individual lingvopraxeological aspects of language and methodological 
training of the future Ukrainian language and literature teachers at the magistracy stage for 
the organization of leisure activities of senior students by means of media education. The 
media education direction of the research laboratory “Academic Culture of the Researcher in 
the Educational Space” which operates in the A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical 
University is outlined. Such methods are used in the article: generalization of scientific 
sources; pedagogical observation, analysis of educational programs, own experience of 
classes on the methodology of teaching Ukrainian language at the university. 

It is determined that in accordance with the Concept “New Ukrainian School” (2016), 
among competences the media competence is very important for the formation of the 
personality of a Ukrainian citizen. It is proved that media education and media culture are an 
innovative direction of pedagogical activity for the Ukrainian language and literature teacher 
aimed at the preparation and adaptation of young people to life, their personal development 
in the information society of the XXI century. 

The praxeological aspect of the future language-teachers’ preparation for organizing 
leisure activities in higher school by means of media education, which focuses on the 
educational process on the practical needs of teaching activity, is also outlined in the article. 
In the process of formation of the methodological readiness of the future language teachers 
to organization of leisure activities in the high school, media education focuses on functions 
that ensure efficiency, effectiveness, productivity and the success of training. 

Key words: leisure, leisure activities, organization of leisure activities, future teacher 
of the Ukrainian language and literature, Media, media education focuses, linguistic and 
methodological training, module.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННа ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 
У статті розкрито теоретичні основи формуваннѐ професійної 

компетентності ѐк із теоретичної, так і з практичної діѐльності фахівців із фізичної 
реабілітації. Визначено, що конкурентоспроможність фахівців із фізичної реабілітації ю 
одніюя зі значущих складових професійної компетентності, що обумовлені активним 
використаннѐм інформаційно-комунікативних технологій у сфері фізичної реабілітації. 
Сутність діѐльності фахівцѐ з фізичної реабілітації полѐгаю у здатності отримувати 
теоретичні та практичні знаннѐ через способи переробки, передачі, зберіганнѐ й 
використаннѐ вмінь, навичок, отриманих у період навчаннѐ, проходженнѐ професійної 
практики. У статті також звернуто увагу на достатній вплив комунікаційної 
компетентності, ѐка виникаю в різний час його діѐльності (ѐк у період навчаннѐ, 
проходженнѐ практики, так і в період трудової діѐльності). У статті підкресляютьсѐ, 
що длѐ фахівців із фізичної реабілітації велике значеннѐ маю зв’ѐзок методичної та 
теоретичної підготовки, професійний, практичний досвід, мисленнѐ, ерудованість, 
використаннѐ на достатньому рівні засобів комунікацій. 

Ключові слова: фахівець із фізичної реабілітації, фізична реабілітаціѐ, 
професійна компетентність, конкурентоспроможність. 

 
Постановка проблеми. Одним із напрѐмів модернізації освіти в 

Україні на сучасному етапі ю забезпеченнѐ права дітей із особливостѐми 
психофізичного розвитку на доступ до ѐкісної освіти, інтеграція їх у 
суспільство шлѐхом вкляченнѐ в загальноосвітній простір. Одним із 
основних факторів забезпеченнѐ спільного навчаннѐ дітей з порушеннѐми 
розвитку з їх здоровими однолітками ю відповідна підготовка педагогів до 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, ѐка передбачаю 
формуваннѐ в них професійної компетентності у сфері розвитку дітей ціюї 
категорії. Відтак, особливо важливим у цьому аспекті вбачаютьсѐ 
формуваннѐ професійної компетентності фахівців із фізичної реабілітації у 
сфері фізичного розвитку дітей із інвалідністя. Це обумовлено тим, що 
наразі спостерігаютьсѐ значне збільшеннѐ кількості дітей раннього й 
дошкільного віку, ѐкі маять відхиленнѐ психофізичного розвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. Професійно-педагогічна 
підготовка майбутніх фахівців із фізичної реабілітації – це складний, 
багатогранний і тривалий процес, ѐкий здійсняютьсѐ протѐгом усього 
періоду навчаннѐ студентів у педагогічному виші. На сьогодні виникаять 
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питаннѐ також безпосереднього підвищеннѐ кваліфікації, додаткового 
стажуваннѐ й навчаннѐ педагогічних працівників, ѐкі вже відповідний 
час працяять за фахом. 

Так, на сьогодні змінено низку професійних назв до національного 
класифікатора професій. Відповідні зміни внесені відповідно до міжнародної 
класифікації та нормативів Європейського Соязу. Введено нові та змінено 
деѐкі назви професій. Відповідно до Міжнародної класифікації скасована 
професіѐ «фахівець з фізичної реабілітації»; «інструктор з трудової терапії» 
замінено на «асистента ерготерапевта». Працівники, ѐкі продовжать 
(погодѐтьсѐ) працявати в нових умовах, у більшості випадків будуть не 
відповідати кваліфікаційним вимогам, завданнѐм та обов’ѐзкам за новими 
назвами. З метоя врегуляваннѐ відповідних питань, розробленнѐ 
нормативних актів, забезпеченнѐ напрѐмів підвищеннѐ кваліфікації, 
розробленнѐ прав атестаційних комісій на місцѐх, необхідно провести 
дослідженнѐ обов’ѐзків за посадами, ѐкі скасовано та відповідно – введено. 

В Україні фізична реабілітаціѐ, ѐк освітньо-професійна дидактична 
галузь, знаходитьсѐ на етапі свого розвитку та формуваннѐ. З 1998 року до 
Державного класифікатора професій внесено спеціальності «Фахівець з 
фізичної реабілітації», що значно стимулявало розробленнѐ наукової бази 
спеціальності, її теоретичних засад, обґрунтуваннѐ змістової специфіки про-
фесійної підготовки майбутніх фізичних реабілітологів. Результати аналізу 
практичної діѐльності й педагогічної літератури свідчать, що в теорії профе-
сійної освіти цілісний підхід до розв’ѐзаннѐ проблеми формуваннѐ професій-
ної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації відсутній, 
незважаячи на вивченнѐ окремих аспектів їх професійної підготовки.  

Мета статті. Професійні компетенції маять на меті декларувати 
основні вимоги до випускників вищих навчальних закладів, що готуятьсѐ 
за програмоя початкового рівнѐ професійної підготовки фахівців фізичної 
реабілітації, тим самим гарантуять безпеку й ефективність їхньої 
практичної діѐльності. Тобто, професійні компетенції стосуютьсѐ ѐк 
методичної, так і практичної діѐльності фахівців із фізичної реабілітації. 
Компетенції застосовуятьсѐ впродовж всього періоду практичної 
діѐльності, ураховуять культурні особливості та ю рівноцінно важливими. 
За будь-ѐких обставин, інтереси кліюнта ю завжди центральним аспектом 
професійних компетенцій. 

Методи дослідження:  теоретичний аналіз науково-методичної та 
психолого-педагогічної літератури й узагальненнѐ, синтез і систематизаціѐ, 
педагогічний контроль, порівнѐннѐ та обробка даних, абстрагуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні понѐттѐ компетентності 
набуваю актуальності. Це пов’ѐзуять із багатьма факторами, оскільки саме 
компетентності ю тими індикаторами, ѐкі дозволѐять визначити готовність 
майбутнього фахівцѐ до життѐ, його подальшого розвитку й активної участі 
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в житті суспільства, а в педагога сформувати професійно значущі 
особистісні ѐкості, тобто педагогічний професіоналізм. 

Сучасна ситуаціѐ суспільного розвитку актуалізувала необхідність 
усебічного вивченнѐ такого феномена, ѐк «професійна компетентність». Учені 
визначаять професійну компетентність ѐк певний психічний стан, що 
дозволѐю діѐти самостійно й відповідально; оволодіннѐ лядиноя здатністя 
та уміннѐм виконувати певні професійні функції, професійну готовність і 
здатність суб’юкта праці до виконаннѐ завдань і обов’ѐзків повсѐкденної 
діѐльності, наѐвність спеціальної освіти, глибокі загальні та спеціальні 
ерудиції, постійне підвищеннѐ власної науково-професійної підготовки. 

Показниками професійної компетентності ю загальна сукупність 
об’юктивно необхідних знань, умінь і навичок, уміннѐ правильно їх 
застосувати у процесі виконаннѐ своїх функцій; знаннѐ та прогнозуваннѐ 
можливих наслідків певних дій; результат праці лядини; практичний 
досвід; гнучкість методу; критичність мисленнѐ, а також професійні позиції, 
індивідуально- психологічні ѐкості. 

Професійна компетентність – це складне утвореннѐ, що вміщаю 
комплекс знань, умінь, властивостей і ѐкостей особистості, ѐкі 
забезпечуять варіативність, оптимальність і ефективність побудови 
навчально-виховного процесу. 

Д. Савельюв вважаю, що професійна компетентність може бути 
окреслена ѐк здатність посадової особи успішно реалізувати завданнѐ, що 
належать до її компетенції. 

Дослідник В. Краювський визначаю професійну компетентність ѐк 
сукупність певних ознак: наѐвність знань длѐ успішної діѐльності; 
усвідомленнѐ значущості зазначених завдань длѐ майбутньої професійної 
діѐльності; набір операційних умінь; володіннѐ алгоритмами вирішеннѐ 
професійних завдань *4]. 

А. К. Маркова розглѐдаю види професійної компетентності: 
спеціальна компетентність (володіннѐ власне професійноя діѐльністя на 
досить високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний 
розвиток), соціальна компетентність (володіннѐ загальноя професійноя 
діѐльністя, співпрацея, а також прийнѐтими длѐ певної професії 
прийомами професійного спілкуваннѐ, соціальна відповідальність за 
результати своюї професійної праці); особистісна компетентність 
(володіннѐ прийомами особистісного самовираженнѐ й саморозвитку, 
засобами протистоѐннѐ професійним деформаціѐм особистості); 
індивідуальна компетентність (володіннѐ прийомами саморегулѐції та 
розвитку індивідуальності в межах професії, готовність до професійного 
зростаннѐ, здатність до індивідуального самозбереженнѐ, не підвладні 
професійному старіння, уміннѐ організувати раціонально своя праця) [5]. 
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Професійна педагогічна компетентність відображаю істотні 
властивості і взаюмозв’ѐзки всіх предметів педагогічної науки. Найбільш 
суттювоя ознакоя професійної компетентності фахівцѐ ю інтегруваннѐ 
відповідного рівнѐ професійних знань, умінь і навичок та його особистісних 
ѐкостей, що виѐвлѐятьсѐ у процесі діѐльності. 

В. Сюріков стверджую, що компетентність педагога проѐвлѐютьсѐ у 
здатності встановлявати зв’ѐзок між педагогічним знаннѐм і ситуаціюя 
розвитку студентів, в умінні підібрати адекватні засоби й методи з метоя 
створеннѐ умов длѐ розвитку особистості майбутнього педагога. 

За Н. Кузьміноя, професійна компетентність педагога 
характеризуютьсѐ обізнаністя, що дозволѐю продуктивно розв’ѐзувати 
навчально-виховні завданнѐ, спрѐмовані на формуваннѐ особистості іншої 
лядини. У процесі діѐльності проѐвлѐятьсѐ ѐкості особистості, особливості 
психічних процесів і властивостей лядини, а провідне значеннѐ маять 
самовдосконаленнѐ та творчість. Тобто, розв’ѐзаннѐ будь-ѐкої задачі, 
пов’ѐзаної із працея педагога, вимагаю від фахівцѐ творчого мисленнѐ, а 
отже, свідчить про те, що він компетентний у своїй професійній діѐльності. 

Педагогічні вміннѐ – це сукупність послідовно розгорнутих дій, 
заснованих на теоретичних знаннѐх. Через педагогічні вміннѐ 
розкриваютьсѐ структура професійної компетентності педагога. 
Незважаячи на те, що розв’ѐзаннѐ  будь-ѐкого педагогічного завданнѐ 
зводитьсѐ до тріади «мислити – діѐти – мислити», що збігаютьсѐ з 
компонентами педагогічної діѐльності та відповідними їм уміннѐми. 

Дослідженнѐ ефективності формуваннѐ професійної компетентності 
майбутніх фахівців із фізичної реабілітації залежить від конструктивності 
запропонованої моделі та забезпеченнѐ умов її успішної реалізації в 
науковому та навчальному процесі. Фахівець із фізичної реабілітації ю 
представником соціономічної професії типу «лядина – лядина». Під 
професійноя компетентністя фахівцѐ з фізичної реабілітації розуміютьсѐ 
відносно стала структура професійної самосвідомості та інтегральна 
характеристика діѐльності фахівцѐ, що полѐгаю у володінні ними достатнім 
об’юмом фахових знань, умінь і навичок, професійно значущими 
особистісними ѐкостѐми та вміннѐми, що в сукупності забезпечуять 
успішне виконаннѐ професійних функцій у соціально визнаній і 
зафіксованій суспільством сфері реабілітаційної  діѐльності. Професійна 
компетентність, ѐк визначна характеристика діѐльності фахівцѐ з фізичної 
реабілітації, вклячаю три компоненти: когнітивний – володіннѐ 
спеціальними професійними знаннѐми; операційний – здатність до їх 
реалізації на практиці через сформовану систему спеціальних фахових 
умінь і навичок; аксіологічний – інтеріоризаціѐ системи професійних 
цінностей реабілітаційної практики ѐк норма професійної діѐльності, що 
була засвоюна в ході професійно-практичної підготовки студентів. 
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Актуальність проблеми підготовки фахівців із фізичної реабілітації 
визначаютьсѐ необхідністя подальшого розвитку даної спеціальності з 
метоя зміцненнѐ здоров’ѐ населеннѐ України. (Волошко, 2017, с. 20–23). 

Професійна діѐльність фахівцѐ з фізичної реабілітації, ѐк спосіб 
досѐгненнѐ бажаного результату, реалізуютьсѐ у виглѐді використаннѐ 
комплексних програм реабілітації паціюнтів різних нозологічних груп із 
застосуваннѐм різноманітних методів та засобів фізичної реабілітації. 
Умови професійної діѐльності фахівцѐ з фізичної реабілітації належать до 
двох широкопонѐтійних груп: виробничі – реабілітаційне обладнаннѐ, 
відповідні санітарно-гігіюнічні умови длѐ проведеннѐ фізичних занѐть (ЛФК, 
масажу, фізіотерапевтичних процедур), ергономічність оточуячого 
простору з точки зору його функціональності; соціальні – пов’ѐзані з 
міжособистісними контактами в системі «лядина – лядина», основними з 
ѐких ю «фахівець із фізичної реабілітації – паціюнт». Результат професійної 
діѐльності фахівцѐ з фізичної реабілітації в умовах, коли неможливо 
передбачити наперед різноманіттѐ професійних ситуацій, безпосередньо 
залежить від особистісних ѐкостей фахівцѐ. Мікромодель суб’юкта 
діѐльності відображую відносно сталу структуру професійної 
самосвідомості, цілісну систему професійно значущих соціально-
психологічних ѐкостей і здібностей лядини ѐк носіѐ професійної Я-
концепції, професійних норм, правил, традицій, етики, цінностей, культури, 
характерних длѐ професії ѐк соціально визнаного інституту. 

Професійні компетентності з практичної діяльності фахівців із 
фізичної реабілітації: 

1. Володіти аналізом та вести дискусія на біомедичні, поведінкові та 
соціальні теми, пов’ѐзані з аспектами діѐльності фахівців із фізичної 
реабілітації. Втілявати ці знаннѐ на практиці: 

- аналізувати нормальний розвиток і відмінності в розвиткові 
лядського організму та його рухових функціѐх; 

- аналізувати нормальну будову й функція лядського організму 
протѐгом його життѐ; 

- поѐснявати патологічні процеси, ѐкі піддаятьсѐ корекції заходами 
фізичної реабілітації; 

- поѐснявати, на ѐкі патологічні процеси маять вплив заходи фізичної 
реабілітації; 

- поѐснявати потребу в заходах фізичної реабілітації; 
- поѐснявати теоретичні та практичні принципи фізичної терапії та їх 

зв’ѐзок із охороноя здоров’ѐ; 
- описувати загальні медичні та психологічні методи втручаннѐ, 

спорідненні з практикоя фізичної реабілітації; 
- оцінявати необхідність підтримки здорового способу життѐ кліюнта; 
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- розуміти і враховувати основи культурного сприйнѐттѐ/баченнѐ у 
практичній діѐльності фізичної реабілітації. 
2. Оцінявати, аналізувати та планувати діѐльність у фахівців із 

фізичної реабілітації: 
- дотримуватись основних яридичних та етичних вимог; 
- провадити діѐльність зі згоди кліюнта; 
- постійно забезпечувати кліюнтові та практикуячому фахівця безпеку; 
- ретельно спільно з лікарем відповідного профіля проводити 

реабілітаційне обстеженнѐ та оглѐд; 
- уміти вибирати, аналізувати та трактувати отриману інформація; 
- розроблѐти завданнѐ з фізичної реабілітації; 
- складати й обговорявати план втручаннѐ; 
- об’юктивно та ретельно записувати результати обстеженнѐ/тестуваннѐ; 
- проводити обстеженнѐ і плануваннѐ відповідно до потреб здоров’ѐ й 

культурних цінностей населеннѐ. 
3. Застосовувати та оцінявати заходи фахівців із фізичної реабілітації: 

- демонструвати безпечне, ефективне й результативне втручаннѐ; 
- оцінявати результати втручаннѐ фізичної реабілітації; 
- використовувати засоби виміряваннѐ результатів; 
- адаптувати поточну діѐльність; 
- вести ретельні записи результатів втручаннѐ; 
- оцінявати потребу проведеннѐ реабілітаційних втручань; 
- допомагати кліюнту зрозуміти й задовольнѐти його власні потреби; 
- проводити заходи, ѐкі відповідаять потребам здоров’ѐ та 

культурним цінностѐм; 
- звертатись до фахівців охорони здоров’ѐ в разі виникненнѐ потреби; 
- співпрацявати в команді з іншими фахівцѐми та робити свій внесок у 

команду роботу. 
4. Застосувати ефективне спілкуваннѐ (комунікаціѐ): 

- володіти методами та навичками спілкуваннѐ; 
- використовувати методи спілкуваннѐ; 
- слухати і правильно трактувати розмови між паціюнтом/кліюнтом та 

його близькими/опікунами; 
- урахувати культурні та мовні відмінності. 

5. Застосувати навчальні принципи у практичній діѐльності фахівців із 
фізичної реабілітації: 

- виѐвлѐти й розуміти навчальні принципи; 
- вибирати навчальні ресурси, що найкраще відповідаять складності 

діагнозу кліюнта і оточення; 
- оцінявати результати навчаннѐ та адаптувати навчальний процес за 

потреби; 
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- проводити та здійснявати адаптація навчаннѐ відповідно до потреб 
і складності діагнозу. 
6. Застосовувати принципи управліннѐ, що стосуятьсѐ практики 

фахівців із фізичної реабілітації: 
- застосовувати принципи організаційного управліннѐ в системі 

соціального захисту, ефективно працявати в команді; 
- розуміти принципи постійного покращеннѐ ѐкості послуг; 
- ефективно працявати в команді з іншими працівниками сфери 

соціального захисту; 
- визнавати принципи делегуваннѐ та наставництва; 
- вести документація, вносити точні й достовірні дані; 
- дотримуватисѐ прийнѐтих стандартів збереженнѐ, оприлядненнѐ, 

транспортуваннѐ та знищеннѐ інформації; 
- ефективно розподілѐти і використовувати час; 
- визнавати та розуміти яридичні й етичні вимоги до професійної 

діѐльності фахівцѐ з фізичної реабілітації. 
7. Застосовувати науково доказові дані у практичній діѐльності 

фахівців із фізичної реабілітації: 
- уміти здійснявати пошук необхідної науково-методичної літератури; 
- проѐвлѐти розуміннѐ методів дослідженнѐ; 
- уміти критично аналізувати наукову літературу; 
- уміти в науковому форматі доповідати про отримані дані щодо 

критичного аналізу; 
- упроваджувати сучасні наукові дані у практику фахівців із фізичної 

реабілітації; 
- поѐснявати науково підтверджені переваги обраного підходу у 

фізичній реабілітації. 
8. Провадити професійну діѐльність: 

- дотримуватисѐ принципів професійної підтримки; 
- вести безпечну практичну діѐльність; 
- планувати й демонструвати докази професійного розвитку. 

9. Демонструвати самостійну практичну діѐльність відповідно до 
початкового рівнѐ кваліфікації: 

- дотримуватисѐ яридичних норм; 
- дотримуватисѐ відповідних стандартів та Етичного Кодексу; 
- бути готовим відповідати за наслідки професійної діѐльності перед 

суспільством та іншими фахівцѐми; 
- будучи фахівцем із фізичної реабілітації початкового рівнѐ кваліфікації, 

демонструвати готовність до самостійної практичної діѐльності, 
вклячаячи застосуваннѐ базових знань щодо серцево-судинної, 
дихальної, неврологічної систем та системи опорно-рухового  апарату. 
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Професійна компетентність ю фактором формуваннѐ 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації. 

Характеристикоя сучасного ринку праці фахівців із фізичної 
реабілітації можна вважати конкурентоспроможність молодого 
спеціаліста, ѐка передбачаю готовність до постійного професійного 
зростаннѐ, ѐкісного і творчого виконаннѐ діѐльності відповідно до 
індивідуально-психологічних особливостей особистості.  

Кваліфікована та мобільна діѐльність фахівців із фізичної реабілітації 
ю основоя конкурентної економіки, оскільки даю змогу реабілітаційним 
установам швидко пристосуватисѐ до вимог нових технологій та ринкових 
тенденцій, і отже, ставати або залишатисѐ конкурентноя.  

Конкурентоспроможні фахівці маять володіти професійними 
вміннѐми й навичками, високим рівнем професійної компетентності та 
здатності застосовувати теоретичні надбаннѐ на практиці.  

Компетентність спеціаліста ю такоя характеристикоя його 
кваліфікації, коли наѐвні знаннѐ, ѐкі ю необхідними длѐ здійсненнѐ 
професійної діѐльності використовуятьсѐ й постійно підвищуятьсѐ у 
практичній діѐльності.  

Професійна компетентність фахівцѐ з фізичної реабілітації повинна 
вклячати  в себе знаннѐ, уміннѐ й навички, юдність теоретичної та 
практичної готовності майбутнього фахівцѐ до професійної діѐльності. 

Формуваннѐ професійної компетентності триваю протѐгом усього 
професійного становленнѐ особистості і починаютьсѐ набагато раніше від 
безпосередньої професійної діѐльності фахівців.  

Компетентність випускника вищого навчального закладу 
визначаютьсѐ багатьма чинниками, оскільки компетентності ю «такими 
індикаторами», що дозволѐять визначити готовність студента-випускника 
до практичної діѐльності, його подальшого особистого розвитку та активної 
участі в житті суспільства. 

Длѐ характеристики професіоналізму фахівцѐ сьогодні все частіше 
використовуютьсѐ понѐттѐ «професійна компетентність». Професійна 
компетентність, професіоналізм передбачаять наѐвність професійних 
знань (суспільних, медичних, психолого-педагогічних, предметних, 
прикладних умінь та навичок). Особливостѐми професійних знань ю їх 
комплексність, натхненність. 

Розглѐдаячи проблему професійної компетентності (Маркова, 1996, 
с. 308) визначаю її характеристики: 

- компетентність не ототожняютьсѐ з освіченістя лядини; 
- компетентність – це поюднаннѐ психічних ѐкостей, ѐкі даять змогу 

діѐти самостійно й відповідально; 
- основоя длѐ висновків про компетентність лядини ю оцінка 

кінцевого результату діѐльності; 
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- компетентність ю характеристикоя окремої лядини і проѐвлѐютьсѐ в 
результатах її діѐльності. 
Професійна компетентність ѐвлѐю собоя сукупність знань, умінь, 

навичок, способів діѐльності, професійно важливих психологічних ѐкостей, 
необхідних фахівця длѐ здійсненнѐ ефективної професійної діѐльності. 
Вона ю результатом підготовленості фахівцѐ, ѐкісноя характеристикоя 
володіннѐ професійноя діѐльністя й передбачаю усвідомленого прагненнѐ 
особистості до даної діѐльності.  

Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців полѐгаю в 
набутті та розвиткові у студентів під час навчаннѐ набору клячових, 
загально-галузевих та предметних компетентностей, ѐкі визначаять його 
успішну професійну діѐльність. Компетентності вклячаять професійні 
знаннѐ та вміннѐ, що характеризуять кваліфікація, такі ѐкості, ѐк 
ініціативність, співпрацѐ, здатність до роботи в колективі, комунікативні 
здібності, уміннѐ вчитисѐ, оцінявати, логічно мислити, відбирати й 
використовувати відомості.  

Сучасній реабілітаційній системі потрібен фахівець, ѐкий здатний 
максимально використовувати свій потенціал, мобільність, проѐвлѐти 
гнучкість, конкурентоспроможність та професійну компетентність. 
Професійна компетентність – це особистісне утвореннѐ, ѐке забезпечую 
ѐкісне виконаннѐ фахівцем професійної діѐльності і вклячаю аналітичні, 
комунікативні процеси й забезпечую процес розвитку та саморозвитку 
особистості. Вона складаютьсѐ з досвіду, теоретичних знань, практичних 
умінь, особистісних ѐкостей, що забезпечуять ефективне виконаннѐ 
професійної діѐльності, можливість вирішувати проблеми різної складності 
на основі наѐвних знань та досвіду.  

Тенденціѐ розвитку конкурентного середовища впливаю на ѐкість 
обслуговуваннѐ відвідувачів реабілітаційних установ, виконаннѐ фахівців із 
фізичної реабілітації його професійних обов’ѐзків. Саме тому у фахівцѐ маять 
бути сформовані всі відповідні професійні компетентності, ѐкі даять йому 
змогу бути впевненим у собі, своїх силах, від ѐких залежить конку-
рентоздатність самого фахівцѐ реабілітаційного центру, у ѐкому він працяю. 

Більшість учених вважаять комунікативну компетентність вагомоя 
складовоя професійної компетентності, ѐка маю в кожному виді діѐльності 
своя специфіку. На думку В. І. Нароліної, професійна комунікативна 
компетентність ѐвлѐю собоя засіб досѐгненнѐ успіхів у професійно-діловому й 
особистісному спілкуванні, в основі ѐкої лежать знаннѐ цінностей, норм, 
стандартів поведінки і спілкуваннѐ (Нароліна, 2008, 23–25). 

Комунікативна компетентність майбутнього провізора – це здатність 
до ефективного спілкуваннѐ, ѐка полѐгаю в умінні обміняватись 
інформаціюя, досѐгати взаюморозуміннѐ, усвідомлявати потреби 
співрозмовника, розуміти його почуттѐ та психологічні стани. 
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О. Е. Веретненникова звертаю увагу на те, що під час взаюмодії з 
лядьми, комунікативна компетентність проѐвлѐютьсѐ у спроможності 
різноманітного спілкуваннѐ, формуваннѐ завдань, вирішеннѐ конфліктів, 
умінні взаюмодіѐти з представниками різних культур, здібності веденнѐ 
переговорів (Веретненникова, 2008, с. 26–30). Ураховуячи вищезазначене, 
слід відмітити, що під час професійної комунікативної взаюмодії з 
«важкими» партнерами фахівець із фізичної реабілітації  повинен зберігати 
психологічну рівновагу, управлѐти своїми емоціѐми та ѐкісно виконувати 
професійні обов’ѐзки.  

Запорукоя комунікативної компетентності майбутніх фахівців із 
фізичної реабілітації виступаю успішний особистісний розвиток індивіда, 
його розвивальний та усвідомлений міжособистісний досвід, ѐкий 
органічно пов’ѐзаний із формами міжособистісної поведінки та 
здібностѐми фахівцѐ. Комунікативна діѐльність фахівців реабілітаційної 
галузі передбачаю наѐвність певних знань із психології, уміннѐ 
застосовувати ці знаннѐ на практиці.  

Формуваннѐ комунікативної компетентності ѐк складової професійної 
компетентності забезпечую ефективність підготовки молодого фахівцѐ, а 
саме – його конкурентоспроможність. Професійна компетентність – це ѐкість, 
ѐка дозволѐю лядині продуктивно здійснявати своя професійну діѐльність та 
досѐгати високих результатів. Напрѐм професійної діѐльності, формую 
різновид складових професійної компетентності та їх особливостей, ѐкі 
повинні відповідати запитам сучасного ринку праці, забезпечуячи 
конкурентоспроможність фахівцѐ з фізичної реабілітації. 

Висновок. Отже, в основу структури професійної компетентності 
майбутнього фахівцѐ з фізичної реабілітації у сфері розвитку дитини з 
особливостѐми психофізичного розвитку покладено ідея зв’ѐзку 
професійного досвіду, професійної ерудованості, професійного мисленнѐ й 
технологічної культури, що визначаятьсѐ мотиваціюя реабілітаційної 
діѐльності, здатністя до професійної рефлексії. Аналіз проблеми 
підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до роботи з дітьми з 
особливим потребами засвідчив потребу в майбутніх наукових розвідках із 
метоя вивченнѐ й уточненнѐ особливостей підготовки фахівців із фізичної 
реабілітації до здійсненнѐ ефективного супроводу цих дітей, формуваннѐ 
професійної компетентності фахівціві з фізичної реабілітації у сфері 
розвитку, реабілітації дітей із особливостѐми психофізичного розвитку та 
формуваннѐ їх інформаційно-комунікаційної компетентності. 
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РЕЗЯМЕ 

Сущенко Елена. Теоретические основы формированиѐ профессиональной 
компетентности будущих специалистов по физической реабилитации. 

В статье раскрыты теоретические основы формированиѐ профессиональной 
компетентности как с теоретической, так и практической деѐтельности 
специалистов по физической реабилитации. Определено, что 
конкурентоспособность специалистов по физической реабилитации ѐвлѐетсѐ одной 
из значимых составлѐящих профессиональной компетентности, обусловлены 
активным использованием информационно-коммуникативных технологий в сфере 
физической реабилитации. Сущность деѐтельности специалиста по физической 
реабилитации заклячаетсѐ в способности получать теоретические и практические 
знаниѐ через способы переработки, передачи, хранениѐ и использованиѐ умений, 
навыков, полученных в период обучениѐ, прохождениѐ профессиональной практики. 
В статье также обращено внимание на достаточное влиѐние коммуникационной 
компетентности, котораѐ возникает в разное времѐ его деѐтельности (как в 
период обучениѐ, прохождениѐ практики, так и в период трудовой деѐтельности). В 
статье подчеркиваетсѐ, что длѐ специалистов по физической реабилитации 
большое значение имеет свѐзь методической и теоретической подготовки, 
профессиональный, практический опыт, мышление, эрудированность, 
использование на достаточном уровне средств коммуникаций. 

Ключевые слова: специалист по физической реабилитации, физическаѐ 
реабилитациѐ, профессиональнаѐ компетентность, конкурентоспособность. 

 

SUMMARY 
Sushchenko Olena. Theoretical basis for the formation of professional competence 

of the future physical rehabilitation specialists. 
The article reveals the theoretical basis for the formation of professional competence 

both in the theoretical and practical activity of physical rehabilitation specialists. It has been 
determined that competitiveness of physical rehabilitation specialists is one of the significant 
components of professional competence, which is conditioned by the active use of 
information and communication technologies in the field of physical rehabilitation. The 
essence of a physical rehabilitation specialist’s activity is the ability to receive theoretical and 
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practical knowledge through methods of processing, transfer, storage and use of skills, 
obtained during the training and professional practice period. The article also focuses on the 
sufficient influence of communication competence, which arises at different times of its 
activity. The article emphasizes that for the physical rehabilitation specialists the connection 
of methodological and theoretical training, professional, practical experience, thinking, 
erudition, and the use of sufficient means of communication are of great importance.  

It is concluded that the basis of the structure of professional competence of the future 
physical rehabilitation specialist in the field of development of the child with the peculiarities of 
psychophysical development is the idea of interconnection of professional experience, 
professional erudition, professional thinking and technological culture, determined by the 
motivation for rehabilitation activities, the ability to professional reflection. The analysis of the 
problem of the future physical rehabilitation specialists training for work with children with 
special needs has shown the need for future research with the aim of studying and clarifying the 
peculiarities of training specialists in physical rehabilitation to the effective support of these 
children, formation of professional competence for a specialist in physical rehabilitation in the 
field of development, rehabilitation of children with peculiarities of psychophysical development 
and formation of their information and communication competence. 

Key words: physical rehabilitation specialist, physical rehabilitation, professional 
competence, competitiveness. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННа ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННа ЗАСОБІВ 

МЕДІАОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІаЛЬНОСТІ 
 

У статті з урахуваннѐм наукових досліджень та проведеної дослідно-
експериментальної роботи окреслено педагогічні умови формуваннѐ готовності 
майбутніх учителів української мови і літератури до використаннѐ засобів 
медіаосвіти у професійній діѐльності. Наданнѐ освітньому процесу медіаосвітньої 
спрѐмованості реалізовано на 1–2 курсах у науковому гуртку «Медіакультура 
вчителѐ-словесника», мета діѐльності ѐкого – формувати теоретичну базу знань із 
основ медіаграмотності, уміннѐ здійснявати міжособистісне спілкуваннѐ в 
сучасному медіапросторі. Оволодіннѐ студентами культуроя дослідницької роботи 
з медіатекстом апробовано під час інтегрованого курсу «Медіаосвіта» зі  
студентами 3 курсу, що спрѐмовано на формуваннѐ вмінь моделявати зв’ѐзний 
медіатекст із урахуваннѐм принципів текстової організації, новизни й пізнавальної 
цінності професійно оріюнтованої інформації. Педагогічну умову – активне 
використаннѐ засобів медіаосвіти у процесі педагогічної практики – реалізовано 
студентами 4 курсу на уроках української мови.  

Ключові слова: професійна діѐльність учителѐ-словесника, підготовка 
майбутніх учителів української мови і літератури, готовність до використаннѐ 
засобів медіаосвіти, педагогічні умови, засоби медіаосвіти, спецкурс. 
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Постановка проблеми. В інформаційно насиченому суспільстві ХХІ 
століттѐ загальноосвітні заклади значноя міроя потребуять учителів, ѐкі 
вміять відбирати безпечну й особистісно значущу медіаінформація, 
аналізуять, критично осмисляять та оціняять її і творчо використовуять у 
професійній діѐльності. Особливо важливі такі вимоги длѐ вчителѐ 
української мови і літератури, ѐкий постійно працяю з текстами різних 
стилів, проектую і проводить уроки з використаннѐм засобів медіа. 

У цьому контексті в Україні ю напрацяваннѐ. За сприѐннѐ 
Міністерства освіти і науки в Україні длѐ вчителів в інститутах 
післѐдипломної педагогічної освіти впроваджуютьсѐ програма з 
медіаосвіти, на тренінгах Академії української преси з медіаграмотності 
слухачі вивчаять механізми та фактори впливу медіа, види й технології 
маніпуляваннѐ мас-медіа. 

Однак, ѐк показую аналіз уроків, анкетувань, бесід, частина педагогів-
словесників використовую медіа, не маячи достатніх уѐвлень про 
існуваннѐ функцій і можливостей цього засобу у формуванні естетичного 
смаку, пізнавальної активності, умінь працявати з медіатекстом тощо.  

До того ж, підготовка майбутніх учителів-словесників у закладах вищої 
освіти не повноя міроя задовольнѐю потреби в оволодінні аналітико-
інтерпретаційними, текстово-жанровими, мовно-комунікативними, 
редакторськими, проектними вміннѐми. У студентів фактично відсутню 
уѐвленнѐ про ризики та межі безпечного запровадженнѐ медіа в роботі з 
учнѐми різних класів. У статті Г. Волошко «Сучасні виклики інформаційного 
суспільства в аспекті формуваннѐ медіаграмотності майбутніх педагогів» 
(Волошко, 2015) наголошуютьсѐ, що недоліки в системі освіти щодо 
медіатизації можна виправити за допомогоя ѐкісної оптимізації процесу 
навчаннѐ через використаннѐ засобів масової інформації й активне залученнѐ 
нових медіа ѐк інструменту длѐ вивченнѐ. Одним із таких інструментів 
пропоную соціально-виховну рекламу ѐк засіб навчально-виховної роботи й 
розвитку медіаграмотності майбутнього вчителѐ. 

Потреба в ефективному використанні засобів медіаосвіти у професійній 
діѐльності актуалізую необхідність удосконалити зміст, форми й методи підго-
товки майбутніх учителів-словесників до професійної діѐльності засобами 
медіа, виѐвити педагогічні умови формуваннѐ відповідної готовності.  

Аналіз актуальних досліджень. На актуальності проблеми 
зазначаютьсѐ в Концепції нової української школи (Концепціѐ, 2010), у 
програмі з української мови длѐ профільного навчаннѐ учнів 10–11 класів 
(Мацько, 2017). Серед компетентностей, вагомих длѐ успішної 
самореалізації й самовираженнѐ особистості в інформаційному суспільстві 
початку ХХІ століттѐ, важлива роль у документах відведена формування в 
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учнів умінь сприймати, розуміти, систематизувати, перетворявати, 
використовувати інформація з різних джерел, у т.ч. медіазасобів. 

Актуальність проблеми підтверджуютьсѐ й низкоя важливих 
документів щодо впровадженнѐ медіаосвіти у світі (резоляціѐ 
Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової інформації (2008 р.)) 
та в Україні (Концепціѐ впровадженнѐ медіаосвіти в Україні (2010 р.) 
(Концепціѐ, 2010)+.  

Аналіз наукових джерел засвідчую, що в полі зору українських учених 
постаять моделі й методи медіаосвіти (В. Іванов (Іванов, 2014), В. Різун 
(Різун, 2014), дослідженнѐ педагогічних умов формуваннѐ 
медіакомпетентності і медіакультури майбутніх учителів (Т. Іванова 
(Іванова, 2015), О. Семеног  (Семеног, 2017) та ін.). Зокрема, фахівцѐми 
(Іванов, 2014; Волошеняк, 2014; Дзяба, 2014 та ін.) визначено, що 
медіаосвіта розглѐдаютьсѐ натепер ѐк інноваційний напрѐм педагогічної 
діѐльності,  покликаний допомогти учнівській і студентській молоді краще 
адаптуватисѐ у світі медіакультури, раціонально використовувати і 
створявати медіа засоби з метоя особистісного та професійного розвитку. 

Водночас аналіз науково-педагогічних джерел засвідчую відсутність 
фундаментальних досліджень, у ѐких було виѐвлено педагогічні умови 
формуваннѐ готовності майбутніх учителів-словесників до використаннѐ 
засобів медіаосвіти у професійній діѐльності. 

Мета – із урахуваннѐм наукових досліджень та проведеної дослідно-
експериментальної роботи окреслити найбільш ефективні педагогічні 
умови формуваннѐ готовності майбутніх учителів української мови і 
літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти у професійній діѐльності. 

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ мети використано теоретичні 
методи: аналіз, узагальненнѐ наукових, довідникових джерел, навчально-
методичної літератури, нормативних освітніх документів; емпіричні методи: 
анкетуваннѐ, бесіда, педагогічне спостереженнѐ, узагальненнѐ педагогічного 
досвіду, аналіз програм, підручників длѐ загальноосвітньої школи. 

Виклад основного матеріалу. З метоя більш детального 
представленнѐ педагогічних умов формуваннѐ готовності майбутніх 
учителів української мови і літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти 
у професійній діѐльності  вважаюмо за доцільне попередньо окреслити 
понѐттѐ «умова» у словниках і наукових джерелах. 

У «Новому тлумачному словнику української мови», ѐк показую 
проведений аналіз, умову визначено ѐк «необхідну обставину, що робить 
можливим здійсненнѐ, створеннѐ, утвореннѐ чого-небудь або сприѐю чо-
мусь» (Новий тлумачний словник, 2005, с. 632). У науковій розвідці В. По-
лонського умову визначено ѐк «сукупність змінних природних, соціальних, 
зовнішніх та внутрішніх впливів, що впливаять на фізичний, психічний, 
моральний розвиток лядини, його поведінку; вихованнѐ і навчаннѐ, 
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формуваннѐ особистості» (Полонський, 2004, с. 247). До уваги приймаюмо це 
визначеннѐ й керуюмосѐ ним при визначенні понѐттѐ «педагогічні умови». 

Це понѐттѐ, зокрема, у «Словнику-довіднику з професійної 
педагогіки» охарактеризовано ѐк обставини, від ѐких залежить і 
відбуваютьсѐ цілісний продуктивний педагогічний процес професійної 
підготовки фахівців, що опосередковуютьсѐ активністя особистості, групоя 
лядей (Словник-довідник, 2006, с. 243). Отже, у межах дослідженнѐ 
послуговуватимемосѐ таким визначеннѐм «педагогічні умови»: обставини, 
за ѐких успішно відбуваютьсѐ процес підготовки й формуваннѐ готовності 
майбутніх учителів української мови і літератури до використаннѐ засобів 
медіаосвіти у професійній діѐльності.  

Длѐ визначеннѐ комплексу взаюмопов’ѐзаних педагогічних умов 
окреслимо передусім сутність готовності майбутніх учителів української 
мови і літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти у професійній 
діѐльності. З урахуваннѐм наукових підходів (системного, особистісно 
оріюнтованого, компетентнісного) розглѐдаюмо таку готовність ѐк 
інтегративне особистісне утвореннѐ, що поюдную ціннісні установки, 
комплекс знань, умінь, здібностей, ѐкі забезпечуять ефективну взаюмодія 
із суб’юктами учіннѐ (учнѐми, колегами) у певному колі професійних 
ситуацій на основі вільного володіннѐ медіазасобами. 

Серед структурних компонентів готовності на основі анкетуваннѐ, 
ранжуваннѐ, виконаннѐ творчих завдань, педагогічного спостереженнѐ 
виокремляюмо мотиваційно-ціннісний, медіакогнітивний компонент, 
операційно-діювий та рефлексивно-оцінявальний, що органічно взаюмо-
пов’ѐзані між собоя. Складниками компонентів готовності визначимо 
аналітико-інтерпретаційні, текстово-жанрові, мовнокомунікативні, редак-
торські, проектні вміннѐ, що проѐвлѐятьсѐ у здатності студентів творчо мис-
лити, доводити, обґрунтовувати; знаходити, відбирати, аналізувати, інтерпре-
тувати інформація з різних, у тому числі й електронних медіаджерел; 
створявати усний і писемний медіатекст з урахуваннѐм структурно-
смислових, жанрово-композиційних, мовностилістичних особливостей. 

Ефективне формуваннѐ готовності майбутніх учителів української 
мови і літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти у професійній 
діѐльності забезпечую розробка моделі і виѐвленнѐ педагогічних умов. Длѐ 
виѐвленнѐ педагогічних умов формуваннѐ готовності майбутніх учителів 
української мови і літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти у 
професійній діѐльності ми проаналізували перший (бакалаврський) рівень 
вищої освіти, предметну спеціалізація 014.01 Середнѐ освіта (українська 
мова та література) (Освітньо-професійна програма, 2017), у ѐкому серед 
загальних компетентностей автори акцентуять увагу на здатність до 
пошуку, обробленнѐ й аналізу інформації з різних джерел,  адаптації та дії 
в новій ситуації. До предметних компетентностей відносѐть здатність 
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застосовувати у власній практичній діѐльності сучасні підходи (особистісно-
оріюнтований, діѐльнісний, компетентнісний) до викладаннѐ української 
мови і літератури на підставі передового українського й міжнародного 
досвіду щодо ефективних методів та освітніх технологій навчаннѐ. 

На основі проведеної дослідно-експериментальної роботи на базі 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка, Східноювропейського національного університету імені Лесі 
Українки, Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 
національний університет імені Василѐ Стефаника»  нами виділено 
комплекс взаюмопов’ѐзаних педагогічних умов, ѐкі впливаять на 
підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до 
використаннѐ засобів медіаосвіти у професійній діѐльності:  наданнѐ 
освітньому процесу медіаосвітньої спрѐмованості через залученнѐ 
студентів до роботи в медіа гуртку; оволодіннѐ студентами культуроя 
дослідницької роботи з медіатекстом під час інтегрованого курсу; 
виконаннѐ студентами медіапроектів у процесі педагогічної практики.  

Розглѐнемо першу педагогічну умову – наданнѐ освітньому процесу 
медіаосвітньої спрѐмованості через залученнѐ студентів до роботи в 
медіагуртку, що ю ефективноя формоя співпраці викладачів і студентів-
філологів у педагогічному університеті (у межах статті показуюмо це на 
прикладі Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка) з метоя вихованнѐ громадѐнина і патріота Української 
держави. Ця умову реалізовуюмо на мотиваційному етапі (1–2 курси) післѐ 
опитуваннѐ студентів першого – третього курсів факультету іноземної та 
слов’ѐнської філології про бажаннѐ займатисѐ медіадіѐльністя.  

Науковий гурток «Медіакультура вчителѐ-словесника» – це 
організаційне утвореннѐ, учасниками ѐкого ю студенти різних курсів, зокрема 
1–2 курсу, об’юднані спільними інтересами. Мета діѐльності гуртка – 
формувати теоретичну базу знань у майбутніх учителів-словесників із основ 
медіаграмотності, медіапедагогіки, медіакультури, медіакомпетентності, 
умінь здійснявати міжособистісне спілкуваннѐ в сучасному медіапросторі, 
конструктивно спілкуватисѐ в колективі, реагувати мовними засобами на 
спектр соціальних і культурних ѐвищ, працявати з медіа текстом (media text, 
media construct –  це повідомленнѐ, викладене в будь-ѐкому жанрі медіа: 
газетної статті, телепередачі, відеокліпу, фільму тощо).  

Українська методика, зазначаю О. Глазова (Глазова), маю в цьому 
напрѐмі певні напрацяваннѐ. Так, п’ѐтикласники складаять замітку в 
газету інформаційного характеру, шестикласники – про вчинок лядини 
типу роздуму, семикласники пишуть замітку дискусійного характеру. 
Десѐтикласники, відповідно до вимог програми, маять написати стаття на 
морально-етичну тему до газети. На різноманітних мовних олімпіадах і 
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конкурсах учнѐм пропонуять написати есе – твір, ѐкий цілком відповідаю 
вимогам, що ставлѐтьсѐ до медіатексту.  

Діѐльність гуртка враховувала шкільні вимоги. Студенти 
систематично, упродовж 2014–2016 рр. готували репортажі, інтерв’я, 
розповіді від імені героѐ фільму в університетську газету «Гаудеамус», на 
головну сторінку університету, у соціальній мережі Фейсбук; складали 
колажі, реклами длѐ виховних заходів у межах факультету та університету: 
до Днѐ писемності («Відчуй смак рідної мови»), Міжнародного днѐ рідної 
мови, до 200-річчѐ з Днѐ народженнѐ Т. Г. Шевченка («Енергетика 
Шевченкового слова») та ін. Публікації учасників наукового гуртка 
відображаять свідому громадѐнську позиція студентів, їхніх досвідчених 
наставників щодо актуальності професії вчителѐ-словесника. 

У 2018 р. кращі роботи студентів на медіосвітня тематику були 
представлені на міжнародній конференції «Академічна культура молодих 
дослідників». Готуячи тези, статті, майбутні вчителі враховували такі принци-
пи побудови, ѐк стислість, компактність, послідовність, цілеспрѐмованість, 
вірогідність вихідної інформації, критичність у відборі фактів, доказовість 
змісту тексту, закінченість, обґрунтованість висновків, наѐвність посилань.  

Серед статей, опублікованих у збірнику тез (Академічна культура, 2018) 
відзначимо статті В. Бережної (Формуваннѐ медіакультури школѐрів старшої 
школи у позакласній роботі з української мови); Т. Ворожбит (Формуваннѐ 
медіакомпетентності учнівської молоді (на матеріалі підручника «Мова 
наша – українська» / за ред. Мацько Л. І.)); Г. Дворнік  (Підліток та кіно: світ 
крізь екран); Т.Заїку (Реклама ѐк фактор формуваннѐ медіакультури підлітка); 
Т. Рѐбко (Медіаграмотність: аналіз клячових понѐть). 

Робота з медіатекстом у науковому гуртку дозволила систематизувати 
набуті знаннѐ, сформувати систему клячових медіапонѐть. 

Важливість такої педагогічної умови, ѐк оволодіннѐ студентами 
культуроя дослідницької роботи з медіатекстом під час інтегрованого 
курсу, підтверджуютьсѐ необхідністя дослідницької роботи з фаховим 
медіатекстом ѐк ефективним засобом розвитку творчої, самостійно і 
критично мислѐчої особистості в умовах інтенсивного збільшеннѐ 
інформаційного потоку. 

Спецкурс «Медіаосвіта» читаюмо студентам 3 курсу і  пов’ѐзуюмо його 
зміст із навчальними дисциплінами «Педагогіка», «Філософіѐ», «Методика 
навчаннѐ української мови» та іншими. Мета занѐть полѐгаю у формуванні 
теоретичної бази знань у майбутніх учителів-словесників із основ 
медіаграмотності, методики використаннѐ медіа під час уроків, 
медіаосвітніх факультативів, гуртків. Серед завдань виокремляюмо: 
ознайомленнѐ з педагогічним потенціалом сучасних медіа, 
мовностилістичним аналізом медіатексту, оволодіннѐм навичками 
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критичного мисленнѐ, формуваннѐ практичних умінь використаннѐ 
навчальних  медіапродуктів; підготовка медійних текстів різних жанрів. 

Також курс сприѐю формування у студентів умінь оріюнтуватисѐ в 
сучасному медіапросторі, у методологічних підходах і принципах 
медіааналізу, розуміти принципи функціонуваннѐ різноманітних мас-
медіа; розшифровувати закодовану в меседжах інформація; вивчити 
досвід відомих учених у галузі медіа і методики застосуваннѐ медіа, 
застосовувати раціональні методи пошуку, відбору й використаннѐ 
потрібної інформації; аналізувати медійний текст у лінгвостилістичному 
аспекті; дотримуватисѐ правил щодо цитуваннѐ з першоджерел;  
відредагувати фаховий текст; самостійно створявати медіапроекти і 
грамотно застосовувати різноманітні медіаресурси у професійній 
діѐльності (Ячменик, 2014, с. 4). 

В основу методики проведеннѐ занѐть покладено проблемні, 
евристичні, ігрові та інші продуктивні форми навчаннѐ, мета використаннѐ 
ѐких – розвивати індивідуальність студента. Пропонуюмо длѐ аналізу 
студентами документальні медіатексти (репортаж, нарис, портрет, інтерв’я, 
публіцистика, кінохроніка тощо), науково-популѐрні медіатексти, навчальні, 
ігрові (фільми, телепередачі, відеокліпи, їхнѐ специфіка, тематичне розмаїттѐ 
тощо), анімаційні (мальовані, об’юмні, аплікаційні, силуетні тощо).  

Значну роль відводимо самостійній роботі студентів, вироблення 
навичок комунікації в соціальних мережах на засадах морально-етичних 
норм. Пропонували завданнѐ створити есе, поезія, колаж, авторський аудіо-, 
відеотекст длѐ Всеукраїнського конкурсу напередодні Міжнародного днѐ 
рідної мови «Рідна мова – моѐ честь і гідність». Усі створені медіапродукти 
були у відкритому доступі в одній із популѐрних соціальних мереж, а всі 
учасники створеної групи мали змогу долучитисѐ до коментуваннѐ робіт.  

Результатами навчаннѐ, ѐке ґрунтувалосѐ на професійно-
особистісному розвитку студента, ми визначали особистісний смисл 
отриманих і вдосконалених професійних знань і вмінь, задоволеність 
студентів від процесу творчої роботи на занѐттѐх, зростаннѐм готовності до 
самоосвіти. Опануваннѐ спецкурсу сприѐю опанування технології роботи з 
медіатекстом, виховую мовний смак, критичне мисленнѐ, формую практичні 
вміннѐ використовувати медіапродукти длѐ вирішеннѐ дослідницьких 
задач; готувати медійні тексти різних жанрів.  

Третьоя педагогічноя умовоя на основі методів аналізу, 
узагальненнѐ наукових джерел, навчально-методичної літератури, 
анкетуваннѐ, узагальненнѐ педагогічного досвіду визначили активне 
використаннѐ студентами (3–4 курс) засобів медіаосвіти у процесі 
педагогічної практики з подальшим створеннѐм медіапроектів.  

Успішність виконаннѐ завдань педагогічної практики залежить від 
рівнѐ знань студентами-практикантами фахових дисциплін, їхньої 
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мотивації, рівнѐ виконаннѐ ними професійних обов’ѐзків на посаді учителѐ. 
Зазначимо, що, відповідно до програми, з-поміж завдань профільного 
навчаннѐ української мови (гуманітарний напрѐм, профіль – філологіѐ) 
(Мацько, 2017) учителі виконуять такі завданнѐ, ѐк формуваннѐ вмінь в 
учнів здійснявати самостійну пошукову роботу на основі фахових 
філологічних журналів, передач радіо й телебаченнѐ, перевірку рівнів 
сформованості вмінь аналізувати, прогнозувати, планувати, проектувати, 
приймати рішеннѐ, сприѐли розвиткові критичного мисленнѐ. 

Під час занѐть із методики викладаннѐ української мови студентам 
було запропоновано виконати проблемно-пошукові завданнѐ з 
медіаспрѐмуваннѐм, зокрема, з посібника «Мова наша – українська» длѐ 
учнів 10 класу (Мацько, Семеног, 2011); проаналізувати сайти учителів-
словесників із подальшоя розробкоя власного медіапродукту, ѐкий 
можна буде використати під час педагогічної практики.  

Аналізували, зокрема, авторський блог Баювої Алли Василівни, 
учительки української мови та літератури Сумської гімназії № 1. У блозі 
Баювої А. В. представлені такі сторінки-вкладки, ѐк інтерактивні завданнѐ; 
культура мовленнѐ; експрес-уроки від Олександра Авраменка; ліричні 
замальовки; цікавинки длѐ батьків; самостійна робота 10–11 клас; 
методичний квест тощо. Привертаять увагу завданнѐ творчого 
(креативного) характеру, мета ѐких – не просто навчити учнів, а й 
стимулявати їх до пошукової діѐльності, обробки інформації та певний 
результат. У блозі Баювої А. В. запропоновано до уваги завданнѐ на 
кмітливість: виписати з ілястрації різні частини мови, ѐкі зображені у формі 
чашки кави, і створити есе про культуру рідного міста. 

Важливим елементом педагогічної практики ю моделяваннѐ і 
проведеннѐ виховних заходів із елементами створеннѐ й використаннѐ 
медіатекстів (запис відеорепортажів, аудіотекстів, створеннѐ колажів, 
презентацій, web-сторінок, інтернет-реклам), з’ѐсуваннѐ можливостей 
Інтернет-ресурсів. Доречним доповненнѐм занѐть ю ділові та сяжетно-
рольові ігри, технології ситуативного моделяваннѐ, проект (наприклад, 
«Сучасні віртуальні загрози», «Як розпізнати кібербуллінг»), семінар з 
елементами тренінгу «Використаннѐ інфографіки під час занѐть», «Я – 
блогер» та ін.). 

Під час педагогічної практики майбутнім учителѐм можна обирати 
метод портфоліо. Це спосіб фіксуваннѐ накопичених оцінок і самооцінки 
індивідуальних досѐгнень за визначений проміжок часу. Основноя метоя 
портфоліо ю також демонстраціѐ високого рівнѐ засвоюннѐ знань, умінь і 
навичок, їх практичного застосуваннѐ, відображеннѐ динаміки 
професійного розвитку фахівцѐ, спонуканнѐ до самостійного аналізу 
власних досѐгнень і самооцінки результатів роботи. 
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Під час педагогічної практики студенти виконуять функції класного 
керівника. Тому длѐ виховної години важливими ю теми «Фактори впливу 
медіа, види та технології маніпуляваннѐ мас-медіа», «Фейк – друг чи 
ворог», «Основні техніки маніпулѐцій на телебаченні, у соціальних 
мережах, у заголовках новин». За основу можна використати підручник 
длѐ тренерів АУП «Не потони в інформаційному дощі», інтерактивний 
підручник длѐ підлітків «МедіаДрайвер», ѐкий створила громадська 
організаціѐ «Детектор медіа», та інші матеріали. 

З-поміж домашніх завдань длѐ учнів ми пропонували такі, ѐк 
підготувати доповідь на одну з тем «Мотиваційні лайфхаки длѐ перевірки 
інформації» «Ефективні способи отриманнѐ фідбеку», «Лідери думок», 
«Прийоми маніпулѐцій у ЗМІ»; підготуватисѐ до ролі ведучого тренінгу на 
розпізнаваннѐ стереотипів; переглѐнути запропонований учителем фільм 
на предмет пропаганди з подальшим обговореннѐм на засіданні гуртка. 
Такі форми роботи розвиваять пошукову діѐльність, пізнавальні інтереси, 
вчать учнів толерантно ставитисѐ до думок та позиції інших, чітко 
висловлявати власну позиція, приймати позиція співрозмовників. 

Післѐ закінченнѐ педагогічної практики на робочому місці вчителѐ 
студенти-практиканти захищаять свої досѐгненнѐ під час звітної конференції. 
Майбутні вчителі за допомогоя засобів медіаосвіти презентуять школу, клас, 
передовий педагогічний досвід учителів, презентуять фрагменти уроків, 
використовуячи прийоми роботи з медіатекстом. 

Висновки. На основі аналізу, узагальненнѐ наукових, довідникових 
джерел педагогічні умови визначено ѐк обставини, за ѐких успішно 
відбуваютьсѐ процес підготовки й формуваннѐ готовності майбутніх учителів 
української мови і літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти у 
професійній діѐльності. З урахуваннѐм наукових досліджень та проведеної 
дослідно-експериментальної роботи окреслено педагогічні умови 
формуваннѐ готовності майбутніх учителів української мови і літератури до 
використаннѐ засобів медіаосвіти у професійній діѐльності. Сутність означеної 
готовності розглѐдаюмо ѐк інтегративне особистісне утвореннѐ, що поюдную 
ціннісні установки, комплекс знань, умінь, здібностей, ѐкі забезпечуять 
ефективну взаюмодія із суб’юктами учіннѐ (учнѐми, колегами) у певному колі 
професійних ситуацій на основі вільного володіннѐ медіазасобами.  

Виділеннѐ компонентів готовності майбутніх учителів української 
мови і літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти (мотиваційно-
ціннісний, медіакогнітивний компонент, операційно-діювий та 
рефлексивно-оцінявальний) та їх складників (аналітико-інтерпретаційні, 
текстово-жанрові, мовнокомунікативні, редакторські, проектні вміннѐ), 
дослідно-експериментальної роботи дозволило виокремити педагогічні 
умови формуваннѐ готовності майбутніх учителів української мови і 
літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти у професійній діѐльності.    

http://www.aup.com.ua/posibnik-dlya-treneriv-ne-potoni-v-infor/
http://mediadriver.online/
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Таку педагогічну умову, ѐк наданнѐ освітньому процесу 
медіаосвітньої спрѐмованості через залученнѐ студентів до роботи в 
медіагуртку, реалізовуюмо на мотиваційному етапі (1–2 курси) через 
діѐльність наукового гуртка «Медіакультура вчителѐ-словесника». Мета – 
формувати теоретичну базу знань у майбутніх учителів-словесників з основ 
медіаграмотності, медіапедагогіки, медіакультури, медіакомпетентності, 
умінь здійснявати міжособистісне спілкуваннѐ в сучасному медіапросторі, 
конструктивно спілкуватисѐ в колективі, реагувати мовними засобами на 
спектр соціальних і культурних ѐвищ, працявати з медіатекстом.  

Важливість такої педагогічної умови, ѐк оволодіннѐ студентами 
культуроя дослідницької роботи з медіатекстом реалізовували під час 
інтегрованого курсу «Медіаосвіта» зі студентами 3 курсу. Курс спрѐмований 
на формуваннѐ у студентів таких умінь: застосовувати раціональні методи 
пошуку, відбору й використаннѐ аудіовізуальної та друкованої інформації; 
аналізувати медійний текст у лінгвостилістичному аспекті; моделявати 
зв’ѐзний медіатекст із урахуваннѐм принципів текстової організації, новизни 
та пізнавальної цінності професійно оріюнтованої інформації. 

Педагогічну умову – активне використаннѐ студентами (4 курс) засобів 
медіаосвіти у процесі педагогічної практики – реалізовували під час занѐть із 
методики навчаннѐ української мови, у роботі гуртка. Студенти виконали 
проблемно-пошукові завданнѐ; аналізували авторські блоги вчителів-
словесників, контенти різних каналів, пропонували радіогазети. Результатами 
навчаннѐ, ѐке ґрунтувалосѐ на професійно-особистісному розвиткові 
студента, ми визначали особистісний смисл отриманих і вдосконалених 
професійних знань і вмінь, особистісну задоволеність студентів процесом 
творчої роботи на занѐттѐх, зростаннѐм готовності до самоосвіти. 

Перспективи подальших досліджень. Перспективи подальших 
розвідок убачаюмо в побудові моделі підготовки майбутніх учителів 
української мови і літератури до використаннѐ засобів медіаосвіти у 
професійній діѐльності на основі вище зазначених педагогічних умов. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції. (2018). Суми: Видавництво СумДПУ 
імені А. С. Макаренка (Academic culture of the researcher in the educational space: a 
collection of materials of the international scientific and practical conference (2018). Sumy, 
A. S. Makarenko SumSPU). 

2. Волошко, Г. В. (2015). Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті 
формуваннѐ медіаграмотності майбутніх педагогів. Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, 
інноваційні технології, 9 (53), 3–12 ( Voloshko, H. V. (2015). Modern challenges of the 
information society in the aspect of forming media literacy of the future educators. 
Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 9 (53), 3–12). 

3. Глазова, О. П. Медіаосвіта: перспективи впровадженнѐ в школі. Режим 
доступу:  http://uadocs.exdat.com/docs/index-493127.html (Hlazova, O. P. Media 

http://uadocs.exdat.com/docs/index-493127.html


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

247 

education: the prospects of implementation in school. Retrieved from: 
http://uadocs.exdat.com/docs/index-493127.html). 

4. Грачев, Г. В. (2003). Личность и общество: информационно-психологическаѐ 
безопасность и психологическаѐ защита. М.: ПЕРСЭ (Hrachev, H. V. (2003). Personality 
and society: information and psychological safety and psychological protection. M.: PERSE). 

5. Іванова, Т. В. (2015). Педагогічна майстерність вчителѐ ѐк професійна ѐкість у 
викладанні курсу «Медіаграмотність». Розвиток і саморозвиток педагогічної 
майстерності майбутніх учителів. К.: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України (Ivanova, T. V. (2015). Pedagogical mastery of the teacher as a professional 
quality in teaching the course “Media literacy”. Development and self-development of 
pedagogical skills of the future teachers. K.: Institute of Pedagogical Education and Adult 
Education of National Academy of Sciences of Ukraine). 

6. Концепціѐ впровадженнѐ медіа-освіти в Україні. Режим доступу: 
http://www.ispp.org.ua. (Concept of implementation of media education in Ukraine. 
Retrieved from: http://www.ispp.org.ua.). 

7. Медіаосвіта та медіаграмотність. (2014). Київ: Центр Вільної Преси (Media 
education and media literacy. (2014). Kyiv: Free Press Center). 

8. Мова наша – українська. (2011). Л. І. Мацько (Ред.). К.: Богданова А. М. (Our 
language is Ukrainian. (2011). L. I. Matsko (Ed.). K.: Bohdanova A. M.). 

9. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. (2016). Львів (New 
Ukrainian School: Fundamentals of the Education Standard. (2016). Lviv). 

10. Новий тлумачний словник української мови. (2005). К.: Аконіт (New 
Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language. (2005). K.: Aconit). 

11. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю., (1992). Толковый словарь русского ѐзыка. М.: Азъ 
(Ozhehov, S. I., Shvedova, N. U. (1992). Explanatory dictionary of the Russian language. M.: Az). 

12. Освітньо-професійна програма 035.01.01 Українська мова та література 
першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освіти за спеціалізаціюя 035.01 Українська мова 
та література за спеціальністя 035 Філологіѐ. (2017). Режим доступу: 
https://bit.ly/2KTaDRp (Educational and professional program 035.01.01 Ukrainian language 
and literature of the first (bachelor) level of higher education by specialization 035.01 
Ukrainian language and literature by specialty 035 Philology. (2017). Retrieved from: 
https://bit.ly/2KTaDRp). 

13. Полонский, В. М. (2004). Словарь по образования. Москва: Высшаѐ школа 
(Polonskii, V. M. (2004). Dictionary on education. Moscow: Higher school). 

14. Семеног, О. (2013). Медіапедагогіка у професійній підготовці майбутнього 
вчителѐ: здобутки і проблеми. Interdyscyplinarnośd pedagogiki i jej subdyscypliny, (ss. 632–
640). Krakowie: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Semenog, O. 
(2013). Media pedagogy in the training of the future teacher: achievements and problems. 
Interdiscipline pedagogics and subdiscipline, (pp. 632–640)). 

15. Семеног, Е. Н., Ячменик, М. М. (2017). Медиаобразовательный компонент 
ѐзыковой подготовки будущих учителей украинского ѐзыка и литературы: 
лингвопраксеологический поход. The Top Actual Researches in Modern Science, 8 (24), 77–
81 (Semenog, O. M., Yachmenik, M. M. (2017). Media education component of language 
training of the future teachers of Ukrainian language and literature: lingvopraxeological 
approach. Top Top Actual Researches in Modern Science, 8 (24), 77–81). 

16. Словник-довідник з професійної педагогіки. (2006). Одеса: Пальміра 
(Dictionary of reference on professional pedagogy. (2006). Odessa: Palmyra). 

http://uadocs.exdat.com/docs/index-493127.html
http://www.ispp.org.ua/
http://www.ispp.org.ua/
https://bit.ly/2KTaDRp
https://bit.ly/2KTaDRp


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

248 

17. Українська мова: програма длѐ профільного навчаннѐ учнів 10–12 класів 
(профіль – українська філологіѐ). (2017). Київ. Режим доступу:   
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html 
(Ukrainian language: program for profile education of pupils of grades 10–12 (profile – 
Ukrainian philology). (2017). Kyiv. Retrieved from: 
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

18. Ячменик, М. М. (2014). Медіакультура вчителѐ-словесника. Програма  
навчального курсу. Філологічний напрѐм, профіль – українська філологіѐ.  Суми: 
СумДПУ імені А. С. Макаренка (Yachmenik, M. M. (2014). Media culture of a teacher-
translator. Curriculum program. Philological direction, profile – Ukrainian philology. Sumy: 
A. S. Makarenko SumSDU). 

 
РЕЗЯМЕ 

ачменик Марина. Педагогические условиѐ формированиѐ готовности будущих 
учителей-словесников к использования средств медиаобразованиѐ в 
профессиональной деѐтельности. 

В статье с учетом научных исследований и проведенной опытно-
экспериментальной работы обозначены педагогические условиѐ формированиѐ 
готовности будущих учителей украинского ѐзыка и литературы к использования 
средств медиаобразованиѐ в профессиональной деѐтельности. Обогащение 
образовательного процесса медиаобразовательной направленностья реализовано 
на 1–2 курсах в научном кружке «Медиакультура учителѐ-словесника». Цель 
деѐтельности кружка – формировать теоретическуя базу знаний по основам 
медиаграмотности, умение осуществлѐть межличностное общение в современном 
медиапространстве. Овладение студентами культурой исследовательской работы 
с медиатекстом апробированы во времѐ интегрированного курса 
«Медиаобразование» со студентами 3 курса. Занѐтиѐ  направлены на формирование 
умений моделировать свѐзный медиатекст с учетом принципов текстовой 
организации, новизны и познавательной ценности профессионально 
ориентированной информации. Педагогическое условие – активное использование 
средств медиаобразованиѐ в процессе педагогической практики – реализовано 
студентами 4 курса на уроках украинского ѐзыка. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ деѐтельность учителѐ-словесника, 
подготовка будущих учителей украинского ѐзыка и литературы, готовность к 
использования средств медиаобразованиѐ, педагогические условиѐ, средства 
медиаобразованиѐ, спецкурс. 

 
SUMARRY 

Yachmenyk Maryna. Pedagogical conditions of the future language teachers’ 
readiness formation to use tools of media education in professional activity. 

In the light of research and experimental work, the pedagogical conditions for 
forming the readiness of the future teachers of Ukrainian language and literature to the use 
of media education in professional activities are outlined in the article. The pedagogical 
conditions are defined as circumstances in which takes place successful process of 
preparation and formation of the readiness of the future teachers of Ukrainian language and 
literature for the use of media education tools in the professional activity. 

We consider the essence of the defined readiness as an integrative personal entity 
that combines the value settings, a set of knowledge and abilities that provide an effective 
interaction with the subjects of learning (students, colleagues) in a certain range of 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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professional situations on the basis of free possession of media. Among the structural 
components of readiness we focus attention on the motivational-value, media cognitive, 
operatively-effective and reflexive-evaluation components that are strongly connected. In the 
frames of the outlined components (analytical-interpretive, text-genre, linguistic 
communication, editorial, design skills), scientific and experimental work that was conducted 
on the basis of A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University and O. Dovzhenko Hlukhiv 
National Pedagogical University, allowed to use pedagogical conditions for the formation of 
readiness of the future teachers of Ukrainian language and literature for the use of media 
education in professional activities. 

Such pedagogical condition of media education as attracting students to work in a 
media circle we realize on a motivational stage (1–2 courses) through the activity of the 
scientific circle “Media Culture of the Language Teacher“. The goal is to form the theoretical 
knowledge base of the future language teachers in the sphere of media literacy, media 
pedagogy, media culture, media competence, to form the ability to interpersonal 
communication in the modern media space, to constructively communicate in the team, to 
respond by linguistic tools to a spectrum of social and cultural phenomena, to work with 
media text. As the result of the study, which were based on the professional and personal 
development of the student, we determined the personal meaning of the received and 
improved professional knowledge and skills, personal satisfaction of students through the 
process of creative work in classes, increasing readiness for self-education. 

Key words: professional activity of the language teacher, preparation of the future 
teachers of Ukrainian language and literature, readiness for use tools of media education, 
pedagogical conditions, tools of media education, special course. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАСОВИХ  
ВІДКРИТИХ ОН-ЛАЙН КУРСІВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

 

У статті розглѐдаютьсѐ термін «масові відкриті он-лайн курси», його 
значеннѐ й мета, також окресляятьсѐ деѐкі вже існуячі платформи курсу, 
досліджуютьсѐ історіѐ виникненнѐ масових відкритих он-лайн курсів. Описуютьсѐ 
технологіѐ масових відкритих он-лайн курсів ѐк результат логічного розвитку 
відкритих освітніх ресурсів та дистанційного навчаннѐ. Висвітляютьсѐ понѐттѐ 
відкритої освіти ѐк основи концепції розвитку масових відкритих он-лайн курсів, 
наводѐтьсѐ приклади університетів, залучених до відкритої освіти та їхні 
особливості. Окресляятьсѐ перспективи відкритої освіти та масових відкритих он-
лайн курсів у майбутньому. Розкриваютьсѐ негативний вплив масових відкритих он-
лайн курсів на традиційну систему навчаннѐ.  

Ключові слова: масові відкриті он-лайн курси, відкрита освіта, відкриті 
освітні ресурси, дистанційне навчаннѐ, вища освіта, традиційна система освіти. 

 

Постановка проблеми. Масові відкриті он-лайн-курси – порівнѐно 
нова тенденціѐ у світовій освіті: новий поглѐд, сучасні технології, а також 
зручний формат. Науковці в цьому напрѐмі висловлявали критичні 
зауваженнѐ та схвальні відгуки. У провідних західних вишах інтенсивно 
розвиваютьсѐ цей новий  формат он-лайн-навчаннѐ. Саме з ціюя формоя 
навчаннѐ університети експериментуять із середини 2000-х, оцифровуячи 
лекції, викладаячи фрагменти навчальних курсів, тести, різні тренажери 
(Тихомирова, 2018). Статтѐ ю актуальноя, оскільки подібна форма навчаннѐ 
ще не почала розвиватисѐ в нашій країні. Виникненнѐ та розвиток масових 
відкритих он-лайн курсів ставить під сумнів ефективність традиційної 
системи освіти. У нашій країні, не зважаячи на перехід до Болонської 
системи, досі підтримуютьсѐ та процвітаю традиційна форма навчаннѐ, від 
ѐкої дуже важко відмовитисѐ. Масові відкриті он-лайн курси – ѐвище, ѐке 
стрімко розвиваютьсѐ по всьому світу завдѐки своїм перевагам та не 
зважаячи на недоліки. Так само ѐк і Болонський процес, масові відкриті 
он-лайн курси незабаром стануть актуальними і в нашій країні. 

Методи дослідження. З метоя дослідженнѐ й узагальненнѐ 
історичних аспектів розвитку масових відкритих он-лайн курсів 
використовуять широке коло методів дослідженнѐ, а саме: абстрактно-
логічний метод дослідженнѐ з метоя обґрунтуваннѐ сутності й 
особливостей дистанційного навчаннѐ, системного узагальненнѐ – з метоя 
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оцінки практичного впливу масових відкритих он-лайн курсів на результат 
навчаннѐ; бібліографічний – з метоя оцінки різних авторських бачень та 
узагальнень; аналізу й синтезу – з метоя виѐвленнѐ залежностей між 
масовими відкритими он-лайн курсами та розвитком вищої освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ впровадженнѐ масових 
відкритих он-лайн курсів у вищій школі стали предметом вивченнѐ 
українських та зарубіжних науковців А. Е. Бебнева, К. Л. Бугайчука, 
О. Н. Олейникова, І. Ю. Травкіна, Н. В. Тихомирової та інших. 

Мета статті – дослідити історія виникненнѐ і принцип 
функціонуваннѐ масових відкритих он-лайн курсів у різних країнах. 

Об'єктом дослідження ю проекти й курси масових відкритих он-лайн 
курсів, ѐк успішний фундамент длѐ початку відкритої освіти та університету 
майбутнього. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети необхідно виконати такі 
завданнѐ: 

- дослідити історія виникненнѐ масових відкритих он-лайн 
курсів; 

- розглѐнути принцип роботи курсів у різних країнах; 
- визначити переваги даного виду навчаннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Термін «масовий відкритий онлайн 
курс» був запропонований двома дослідниками – Брайаном Олександром 
і Дейвом Кормье в результаті роботи над курсом «Connectivism and 
Connective knowledge» (Бугайчук, 2013). Термін масові відкриті он-лайн 
курси, англійськоя MOOC,  утворяютьсѐ з чотирьох окремих термінів: 

1) Massive (масові) – велика кількість учасників курсу з усього світу; 
2) Open (відкритий, безкоштовний) – будь-ѐкий курс ю безкоштовним, 

і будь-ѐка лядина в будь-ѐкий час може приюднатисѐ до нього; 
3) Online (он-лайн) – всі курси знаходѐтьсѐ у відкритому доступі в 

мережі Інтернет. У курсі використовуятьсѐ ѐк асинхронні, так і синхронні 
методи навчаннѐ; 

4) Course (курс). Кожен курс маю свої правила, своя структуру і свої 
цілі, ѐкі можуть трансформуватисѐ длѐ кожного учасника (Бебнев, 2013; 
Бугайчук, 2013). 

Слід зазначити, що длѐ всіх інноваційних технологій, пов’ѐзаних із 
самонавчаннѐм, важливим аспектом ефективності он-лайн курсів ю 
високий рівень мотивації та самоконтроля слухача. Адже саме слухачі самі 
визначаять стратегія своюї освіти. Технологіѐ масових он-лайн курсів не 
з’ѐвиласѐ спонтанно, вона ю логічним розвитком відкритих освітніх ресурсів 
та дистанційного навчаннѐ (Бебнев, 2013). 

Слідом за поѐвоя відкритих освітніх ресурсів та руху відкритої освіти 
(Юань та ін., 2008), уперше з’ѐвивсѐ термін масові відкриті он-лайн курси в 
2008 році. Його представив Дейв Кормье, коли описував курс 
«коннектівізма ѐк теорії навчаннѐ» Сіменса і Даунса. Онлайн курс спочатку 
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був створений длѐ групи з 25 студентів. Вони заплатили за курс і 
проходили його длѐ заліку, у той самий час курс був відкритий тільки длѐ 
зареюстрованих користувачів по всьому світу. У результаті, більш 2300 
лядей записалисѐ на курс безкоштовно. 

У 2011 році Себастьѐн Трун і його колеги зі Стенфордського 
університету відкрили доступ на курс, ѐкий вони викладали в університеті, 
«Введеннѐ у штучний інтелект» і цей курс привернув 160,000 студентів з 
більш ніж 190 країн світу. З тих пір масові відкриті он-лайн курси стали 
своюрідним лейблом длѐ багатьох он-лайн курсів, що недавно відкрилисѐ, 
від університетів, приватних осіб чи комерційних організацій. 

Початкова мета масових відкритих он-лайн курсів – «відкрити» освіту 
й надати безкоштовний доступ до вищої освіти длѐ більшої кількості 
студентів із різних країн. На відміну від традиційних університетських он-
лайн курсів, масові відкриті он-лайн курси  маять дві клячові риси: 

1) відкритий доступ – будь-ѐка лядина може безкоштовно стати 
учасником онлайн курсу; 

2) масштаб – у курсі може брати участь достатньо велика кількість 
лядей. 

Однак ці риси можуть бути інтерпретовані по-різному різними 
викладачами курсів; деѐкі масові відкриті он-лайн курси масивні, але не 
відкриті, а деѐкі відкриті, але не масивні. Дослідник Уайлі у 2012 році 
зазначив, що двозначності в понѐтті «масові відкриті он-лайн курси» 
можуть стати загрозоя длѐ подальшого розвитку ресурсів відкритої освіти 
й відкритих курсів, тому що буде йти мова лише про безкоштовність курсів, 
а не про їх відкритість. Це піднімаю питаннѐ про ліцензуваннѐ та дозвіл на 
наданнѐ масових відкритих он-лайн курсів, а так само про те, ѐк це 
співвідноситьсѐ з ліцензіюя із зазначеннѐм авторства. 

В основі концепції розвитку масових відкритих он-лайн курсів лежать 
ідеали відкритої освіти, ідеѐ про те, що знаннѐ маю вільно передаватисѐ від 
лядини до лядини, бажаннѐ вчитисѐ повинно бути підтримане без будь-
ѐких демографічних, економічних або географічних обмежень. Із 2002 року 
понѐттѐ відкритості в освіті розвивалосѐ швидко, хоча свій початок воно 
бере ще на початку XX сторіччѐ. У Массачусетському технологічному 
інституті у 2002 році був створений проект Open Course Ware, а у 
Відкритому Університеті в 2006 році створили проект Open Learn. Обидва ці 
проекти представлѐять розвивальний рух відкритої освіти. Під впливом 
масових відкритих он-лайн курсів багато елітних університетів створили 
різні відкриті навчальні платформи; наприклад, edX Массачусетського 
університету і Futurelearn Відкритого університету. Масові відкриті он-лайн 
курси залучаять на ринок вищої освіти все більше учасників, а приватні 
організації шукаять способи отримати вигоду з цих інновацій в он-лайн 
навчанні (Бугайчук, 2013). 
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Поѐву масових відкритих он-лайн курсів в освітній сфері можна 
порівнѐти з поѐвоя Інтернету в суспільстві. Як Інтернет відкрив безмежні 
можливості отриманнѐ інформації, так і онлайн курси відкриваять 
безмежні можливості отриманнѐ ѐкісної безкоштовної освіти. 

Як і будь-ѐка інша освітнѐ інноваціѐ, ѐка зміняю зміст освітнього 
процесу, упровадженнѐ масових онлайн курсів викликаю незадоволеннѐ, 
недовіру серед лядей, ѐкі виросли в межах традиційного освітнього 
процесу з аудиторіѐми, лекціѐми та обмеженоя кількістя слухачів. Проте 
такий підхід вже активно використовуютьсѐ багатьма країнами, особливо 
США. А отже, масові відкриті он-лайн курси користуятьсѐ великоя 
популѐрністя серед студентів по всьому світові. Наприклад, ѐкщо взѐти 
лідера руху он-лайн курсів Coursera, то сьогодні число слухачів складаю 
більше 5 мільйонів зі 195 країн (Бебенев, 2013; Lomas) 

Поѐві американських курсів передували канадські експериментальні 
курси, ѐкі дуже відрізнѐятьсѐ від перших і засновані на оригінальній 
системі поглѐдів –конективізмі, що поѐсняю навчальну діѐльність у 
відкритому освітньому середовищі в умовах мережі Інтернет з точки зору 
формуваннѐ мереж різної природи: від семантичних до соціальних, 
опосередкованих комп’ятерними інтерфейсами (8). 

Канадські дослідники дистанційного навчаннѐ, а саме: Джорд 
Сіменс, Стівен Даунс та Дейв Кормье, прийшли до ідеї відмови від 
вишівських віртуальних освітніх середовищ, так званих «ізольованих 
систем». На їх поглѐд, корисними ю відкриті персональні навчальні 
середовища, ѐким дали назву «відкриті системи». Індивідуальне навчаннѐ 
вибудовуютьсѐ студентами на основі загальнодоступних сервісів Веб 2.0: 
сайтів-вікі, блогів, RSS-агрегаторів, сервісів зберіганнѐ закладок тощо. Це 
зажадало нового підходу в організації масового дистанційного навчаннѐ. У 
результаті було знѐто обмеженнѐ на кількість слухачів, а процес навчаннѐ 
став нагадувати участь у мережевому співтоваристві: щоб навчатисѐ на 
курсі, досить «слідувати» за навчальним співтовариством. Результатом 
експерименту стало створеннѐ таких дистанційних курсів, ѐкі отримали 
назву «масові відкриті он-лайн курси». Більш докладний опис ідей і 
принципів, що лежать в основі канадської моделі, можна знайти в роботах 
К. Л. Бугайчука (Бугайчук, 2013; Тихомирова, 2018). 

Велика Британіѐ відповіла на виклик створеннѐм університетського 
альѐнсу з Open University і одинадцѐти провідних університетів, і 
утвореннѐм компанії Futurelearn. Futurelearn Ltd ю приватноя компаніюя, в 
основному належить Відкритому університетові Британії, основний 
власник платформи Open University, що дозволѐю спиратисѐ на багатий 
досвід Відкритого університету в області наданнѐ дистанційного навчаннѐ 
та впровадженнѐ відкритої освіти. 
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Більшість  університетів, зокрема King’s College London, Bristol, Exeter, 
Warwick, East Anglia, Leeds, Lancaster, Southampton, Cardiff, Birmingham and 
St. Andrews об’юдналисѐ. Всі вони належать до Russell Group – асоціації 
елітних британських університетів, ѐкі лідируять у дослідницькій 
діѐльності. Усі університети отримали відповідальність за зміст, ѐкість, 
акредитація та вартість он-лайн курсів. Плануютьсѐ також створеннѐ длѐ 
студентів спільнот за типом соціальних мереж. Матеріали будуть 
пропонуватисѐ у форматі, прийнѐтному в тому числі і длѐ мобільних 
телефонів і iPads. Загальне число установ, ѐкі підтримуять Futurelearn, у 
травні 2013 досѐгло 24 (11). 

Відмінноя британськоя особливістя ю залученнѐ таких установ і їхніх 
ресурсів, ѐк BBC, Британський музей і Британська бібліотека, Британська 
Рада. Створено найпотужніший Альѐнс утримувачів і творців кращих 
пізнавальних та освітніх ресурсів, кращих британських вишів, найстарішої й 
досвідченої освітньої системи – British Council, ѐка буде працявати з 
Futurelearn на різних рівнѐх, вклячаячи розробку, оціняваннѐ курсів і 
організація іспитів. У 2012 р. більше 2 мільйонів осіб складали іспити у 
Британській Раді в більш ніж 90 країнах (3). 

Такий альѐнс, безумовно, може зробити Futurelearn світовим 
брендом за тісної підтримки урѐду Великої Британії. Міністр Департаменту 
інновацій, університетів і навичок David Willets підкреслив, що в питаннѐх 
розвитку освітніх технологій Велика Британіѐ повинна перебувати в лавах 
лідерів, особливо з урахуваннѐм зростаячої глобальної потреби у вищій 
освіті, у першу чергу, у тих, що економічно стрімко розвиваятьсѐ – 
Бразилії, Індії та Китаї. Директор Британської ради Мартін Девідсон додав у 
своїй заѐві: «Ми сподіваюмосѐ, що наш визнаний досвід у вивченні 
англійської мови й доставки оцінок та іспитів майже в ста країнах будуть 
сприѐти перетворення Futurelearn у ще більш привабливий проект длѐ 
слухачів по всьому світу» (Yojana Sharma). Перші безкоштовні курси були 
запущені з середини 2013 року. 

У квітні 2013 відбуласѐ транслѐціѐ-вистава в інтернеті першої 
загальноювропейської ініціативи в області масових відкритих он-лайн 
університетських курсів. Куратором ініціативи виступаю А. Васіліу, 
ювропейський комісар із питань освіти, культури, багатомовності та молоді. 
Керівником ю Фред Малдер, голова цільової робочої групи асоціації EADTU 
по відкритій освіті і голова проекту ЮНЕСКО «Відкриті освітні ресурси». 

Партнери з одинадцѐти країн об’юднали зусиллѐ длѐ здійсненнѐ 
першої загальноювропейської ініціативи масових відкритих он-лайн курсів 
за підтримки Європейської комісії. Проект OpenupEd (7; 11) був 
ініційований та координуютьсѐ Європейськоя асоціаціюя університетів 
дистанційного навчаннѐ (EADTU) і в основному вклячаю в себе відкриті 
університети з Франції, Італії, Литви, Нідерландів, Португалії, Словаччини, 
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Іспанії та Великої Британії, а також за межами Європейського Соязу, 
Туреччини та Ізраїля. Асоціаціѐ EADTU ю ювропейськоя інституційної 
мережея десѐти відкритих і дистанційних та он-лайн університетів, 
чотирнадцѐти національних асоціацій традиційних університетів, що 
розвиваять дистанційну та он-лайн освіту длѐ своїх дистанційних студентів 
і двох університетів, ѐкі поюднуять очну й електронну форми навчаннѐ. 
Діѐльність EADTU підтримуютьсѐ програмоя Жана Моне, ѐка ю частиноя 
Програми безперервної освіти Європейського Соязу. 

Кожен партнер пропоную курси на своїй власній платформі 
електронного навчаннѐ своюя рідноя мовоя. Буде запропоновано 
близько 40 безкоштовних курсів із широкої низки предметів 12 різними 
мовами. Курси можуть бути пройдені або в заплановані терміни або ж у 
будь-ѐкий час із індивідуальним графіком їх вивченнѐ. Їх обсѐг – від 20 до 
200 академічних годин. За підсумками проходженнѐ курсів може 
видаватисѐ документ про освіту: сертифікат про проходженнѐ курсу або 
сертифікат про проходженнѐ навчаннѐ, ѐкий може зараховуватисѐ при 
присудженні ступенѐ. В останньому випадку студенти маять заплатити за 
сертифікат суму від 25 до 400 ювро залежно від тривалості курсу та 
навчального закладу (Lomas). 

Як ювропейську ініціативу необхідно відзначити нещодавно створену 
компанія Ivercity, мета ѐкої полѐгаю у просуванні ідеї масових відкритих 
он-лайн курсів у Європі та світі (9). Iversity спільно з Stifterverband, що ю 
найбільшим німецьким інвестиційним фондом у сфері науки та освіти, 
збираятьсѐ видати по € 25000 різним групам на створеннѐ курсів із 
хостингом на Iversity. На даний момент подано більше 200 заѐвок. 

Coursera запрошую до співпраці університети та викладачів із Азії: 
Гонконзький університет науки і технологій, Токійський університет та ін. 
Це ю навмисноя стратегіюя Coursera, щоб залучити більше азіатських і 
особливо китайських студентів, що ю величезним ринком длѐ 
постачальників масових відкритих он-лайн курсів. 

Але багато хто відзначаю, що Китай захоче мати контроль над своюя 
платформоя масових відкритих он-лайн курсів китайськоя мовоя. В 
індивідуальному порѐдку китайським професорам може бути дозволено 
владоя поставити курси на Coursera, але університети повинні співпрацявати 
з офіційноя версіюя, санкціонованоя китайським урѐдом, – повідомило 
джерело в Пекіні. Маосонг, секретар партійної організації і професор 
Університету Цінхуа в галузі інформатики, стверджую, що Китайські курси 
маять бути зроблені в Китаї, а не Америці (Травкин, 2014; 4). 

Проекти масових відкритих он-лайн курсів маять такі переваги: 
- безкоштовність, масовість і глобальність; 
- залученнѐ кращих викладачів з усіх університетів світу; 
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- наѐвність елементів традиційної освіти – графіки, розклади, дедлайни, 
іспити; 

- наѐвність численних каналів длѐ зворотного зв’ѐзку між усіма 
елементами освітньої сфери: слухач – викладач, слухач – слухач, 
викладач – викладач; 

- післѐ курсів інформаціѐ залишаютьсѐ в мережі Інтернет і продовжую 
доповняватисѐ учасниками; 

- зміняютьсѐ роль викладача: викладач стаю лише посередником або 
колегоя; 

- використаннѐ спеціально приготованих лекцій, а не простого 
електронного змісту матеріалу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
виходѐчи з вищезазначеної інформації, масові відкриті он-лайн курси 
набираять високої популѐрності у всьому світі. Поѐва масових відкритих 
он-лайн курсів заснована на реалізації сучасних освітніх принципів 
відкритості освіти, рівності учасників навчального процесу, 
інтернаціоналізації освітніх систем, глобалізації освітнього простору, 
індивідуалізації освіти. Стрімкий розвиток масових відкритих он-лайн 
курсів ставить під сумнів ефективність традиційної системи освіти, і 
сьогодні масові он-лайн курси кидаять виклик цій традиційній системі, 
збираячи мільйони пожертвувань і учасників. Незважаячи на те, що 
з’ѐвилисѐ ці курси відносно нещодавно, вони вже відомі і впроваджені в 
багатьох країнах, а саме в Європейському Соязі, США, Канаді, Великій 
Британії і навіть Китаї. Найближчим часом масові відкриті он-лайн курси 
стануть звичним ѐвищем і в нашій країні, тому викладачі маять бути 
готовими до застосуваннѐ таких курсів. Перспективи подальших розвідок 
убачаюмо в розробленні методичних рекомендацій щодо впровадженнѐ 
системи масових відкритих он-лайн курсів у вищу освіту. 
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РЕЗЯМЕ 

Бацуровская Илона. Исторические аспекты развитиѐ массовых открытых он-
лайн курсов в высшем образовании. 

В статье рассматриваетсѐ термин массовые открытые онлайн курсы, его 
значение и цель, также определѐятсѐ некоторые уже существуящие платформы 
длѐ курсов, исследуетсѐ историѐ возникновениѐ массовых открытых онлайн курсов. 
Описываетсѐ технологиѐ массовых открытых онлайн курсов как результат 
логического развитиѐ открытых образовательных ресурсов и дистанционного 
обучениѐ. Описано понѐтие открытого образованиѐ как основной концепции 
развитиѐ массовых открытых онлайн курсов, приводѐтсѐ примеры университетов, 
вовлеченных в открытое образование и их особенности. Определѐятсѐ 
перспективы открытого образованиѐ и массовых открытых онлайн курсов в 
будущем. Раскрываетсѐ негативное влиѐние массовых открытых онлайн курсов на 
традиционнуя систему обучениѐ. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, открытое образование, 
открытые образовательные ресурсы, дистанционное обучение, высшее 
образование, традиционнаѐ система образованиѐ. 
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SUMMARY 
Batsurovska Ilona. Historical aspects of development of massive open online courses 

in higher education.  
The article observes the term massive open online courses, its meaning and purpose, it 

also observes some platforms of the course, investigates the history of the emergence of massive 
open online courses. The technology of masive open online courses as a result of a logical 
development of open educational resources and distance learning is described. The concept of 
open education is observed as the basis of the concept of massive open online courses. Examples 
of universities involved in open education and their features are described. The prospects of open 
education and massive open online courses in the future are also described. It reveals the 
negative impact of massive open online courses on traditional system of education.  

The advantages of the projects of massive open online courses are outlined: free, 
mass and global character; they attract the best teachers from all universities in the world; 
presence of elements of traditional education – schedules, deadlines, exams; presence of 
numerous channels for feedback between all elements of the educational sphere: listener – 
teacher, listener – listener, teacher – teacher; after courses the information remains on the 
Internet and continues to be supplemented by the participants; the role of the teacher 
changes: the teacher becomes only a mediator or a colleague; use of specially prepared 
lectures, rather than simple electronic content of the material. 

It is concluded that massive open online courses are gaining high popularity around 
the world. The emergence of massive open online courses is based on the implementation of 
modern educational principles of openness of education, equality of participants in the 
educational process, internationalization of the educational systems, globalization of the 
educational space, individualization of education. The rapid development of massive open 
online courses challenges the effectiveness of the traditional education system, and today 
massive online courses challenge this traditional system by collecting millions of donations 
and participants. Despite the fact that these courses have appeared relatively recently, they 
are already known and implemented in many countries, in particular in the European Union, 
the United States, Canada, the United Kingdom and even China. In the future, massive open 
online courses will become a commonplace phenomenon in our country, so teachers should 
be prepared to apply them. 

Key words: massive open online courses, open education, open educational resources, 
distance learning, higher education, traditional education system. 
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СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННа В ДІаЛЬНОСТІ  

НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 1920–1922 РР. 
 
У статті обґрунтовано особливості діѐльності Наркомосу на етапі розробки та 

прийнѐттѐ Декларації «Про соціальне вихованнѐ дітей» (1920 р.). Систематизовано 
нормативно-правову базу, розроблену відділами та дорадчими органами Наркомосу з 
питань реалізації Концепції соціального вихованнѐ означеного періоду. 
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Розкрито форми роботи державних органів, установ, закладів освіти щодо 
соціального захисту дітей, організації навчаннѐ та вихованнѐ в контексті 
реформуваннѐ шкільної освіти в Україні. 

Ключові слова: соціальне вихованнѐ, рада захисту дітей, відділ соціального 
вихованнѐ, охорона дитинства, тиждень захисту дітей.    

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток української освіти, 
шкільництва спрѐмовую до історичного досвіду минулого, до пошуку відповіді 
на запитаннѐ: що сприѐло прогресу в реалізації завдань навчаннѐ й 
вихованнѐ дітей та молоді? У чому були втрати? У чому були прорахунки? 
Історіѐ вітчизнѐної педагогічної науки свідчить про особливість, значущість, 
неординарність, новаторство, хоча інколи й повільний рух уперед, вітчиз-
нѐної освіти. Крок за кроком школа завдѐки відомим громадським діѐчам, 
керівникам освітньої галузі, ученим, педагогам-практикам досѐгала успіхів, 
втілявала і втіляю кращі вітчизнѐні й світові інноваційні здобутки в освіті та 
вихованні дітей і молоді. Усе це активізую вивченнѐ цього історичного досвіду 
задлѐ знаходженнѐ відповідей на поставлені питаннѐ в умовах сьогоденнѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Історичний період твореннѐ нової 
освітньої політики у 20–30-х роках ХХ століттѐ досліджувавсѐ й 
досліджуютьсѐ вченими-істориками педагогіки та визначаютьсѐ ѐк 
особливий (Л. Березівська, Н. Гупан, Н. Колѐда, О. Сухомлинська, 
Л. Штефан, В. Федѐюва ті ін.). У працѐх цих науковців розкрито різні аспекти 
організації виховної системи, ѐка відповідала вимогам часу.  

Мета нашої публікації – розкрити нормативні засади і шлѐхи 
реалізації Концепції соціального вихованнѐ на етапі роботи Наркомосу 
України під керівництвом І. Гринька (1920–1924 рр.). 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети статті 
використано такі методи дослідженнѐ: історіографічний аналіз історико-
педагогічної, психолого-педагогічної літератури, аналіз, синтез та 
узагальненнѐ архівних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Початок ХХ ст. – роки функціонуваннѐ 
Української держави (1920–1922 рр.), що заклали підвалини національної 
освітньої системи. Саме в цей час було прийнѐто низку нормативних 
державних документів, що свідчили про твореннѐ нової навчально-
виховної системи в Україні, зокрема системи соціального вихованнѐ. 
Завдѐки українським науковцѐм І. П. Соколѐнському, О. С. Залужному, 
О. Ф. Музиченку, Я. А. Мамонтову, О. І. Попову педагогічна наука 
наповниласѐ особливими концепціѐми, змістом, формами, прийомами, 
засобами вихованнѐ підростаячого поколіннѐ, об’юднавши теорія і 
практику в юдиний процес. Їхні педагогічні напрацяваннѐ, думки, ідеї, 
позиції знайшли відображеннѐ в нормативно-правовому забезпеченні 
реалізації освітньої політики цього періоду, прийнѐтті важливих урѐдових 
рішень, проведенні Всеукраїнських нарад із питань освіти під керівництвом 
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Наркомосу УСРР (1917–1964) (державний орган управліннѐ дошкільноя, 
шкільноя, позашкільноя, вищоя освітоя в Україні).   

Основні засади соціального вихованнѐ в Україні визначалисѐ 
Деклараціюя Народного комісаріату освіти УСРР «Про соціальне вихованнѐ 
дітей» (1.07.1920 р.) [1, 9], ѐка була видана цим уповноваженим 
державним органом країни ѐк відповідь на декрет від 1 лятого 1919 р. 
«Про організація Ради захисту дітей», що відіграв позитивну роль у справі 
мобілізації сил длѐ захисту дітей, ѐкі постраждали від розрухи й голоду в 
роки громадѐнської війни.  

Питаннѐ соціального вихованнѐ були тісно пов’ѐзані з політичними, 
економічними, соціальними проблемами, що постали перед країноя через 
протистоѐннѐ різних урѐдів, партій, громадѐнську війну, іноземну інтервен-
ція. Це все вплинуло на економіку, добробут населеннѐ, принесло голод і 
розруху, змінило доля багатьох сімей, лядей, особливо дітей, тисѐчі ѐких 
просто залишилисѐ без елементарних умов життѐ й підтримки дорослих. 

Така ситуаціѐ зі становищем дітей спрѐмувала Наркомос УСРР на 
негайне прийнѐттѐ заходів і рішень щодо її розв’ѐзаннѐ. Одним із перших 
кроків урѐдовців стало створеннѐ на початку 1919 р. відділу соціального 
вихованнѐ, ѐкий і став у подальшому основоя реалізації нагальних питань 
захисту й допомоги дітѐм у їхній освіті, навчанні й вихованні. 

Першим кроком цього відділу була підготовка та поданнѐ до урѐду 
проханнѐ про затвердженнѐ декларації про соціальне вихованнѐ дітей ѐк 
основи всіюї виховної роботи.  

Поѐва такої декларації, причини та терміновість її прийнѐттѐ 
визначалисѐ в поданій до неї поѐснявальній записці. Порѐд із 
економічноя складовоя (рівнем життѐ дітей) визначаласѐ і така, ѐк 
неспроможність сім’ї дати повноцінне життѐ дітѐм, виховати їх відповідно 
до завдань розбудови країни в тогочасних ідеологічних умовах.  

Також у цей період Народний комісаріат освіти УСРР через відозви 
звертавсѐ до жінок різного соціального статусу (матерів-робітниць, матерів-
селѐнок) із роз’ѐснявальноя роботоя щодо необхідності перенесеннѐ сімей-
ного вихованнѐ у створявану державоя систему соціально-виховних закла-
дів: ѐсел, дитѐчих садків, майданчиків, клубів та колоній. Також наголошу-
валосѐ, що матері, батьки повинні долучитисѐ до їх створеннѐ й роботи *4+. 

Питаннѐ охорони дитинства були надзвичайно важливі, про що 
свідчить робота Ради народних комісарів УСРР із їх вирішеннѐ, зокрема, 
через створеннѐ відповідних управлінських структур ѐк на рівні країни, так і 
на місцевому рівні.  

У червні 1920 р., за спеціальноя урѐдовоя постановоя, почала 
роботу  «Рада захисту дітей», очолявана Г. Петровським, а в губерніѐх – 
головами виконавчих комітетів *5; 6; 7]. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

261 

Подальші кроки урѐду були спрѐмовані на розвиток шкільної освіти, на 
створеннѐ нової системи, за ѐкої б ураховувалисѐ соціально-економічний і 
політичний розвиток країни, реальний стан життѐ дітей, усього дорослого 
населеннѐ. За таких підходів до реформуваннѐ шкільної освіти і було 
спрѐмовано роботу з соціального вихованнѐ дітей, про що свідчать, 
наприклад, матеріали І Всеукраїнської наради освіти (13–25 березнѐ 1920 р.) 
та І Всеукраїнського з’їзду губернських відділів народної освіти  
(28–30 березнѐ 1920 р.). 

Аналіз цих та інших матеріалів і документів роботи Наркомосу УСРР 
показав, що освітнѐ робота практично поетапно спрѐмовуваласѐ на 
соціальний захист дітей. Прѐмим підтвердженнѐм цього ю «Деклараціѐ про 
соціальне вихованнѐ дітей», твореннѐ управлінських структур (відділу і 
секцій) соціального вихованнѐ й відповідне організаційно-педагогічне 
забезпеченнѐ реалізації ціюї концепції. Під керівництвом Г. Ф. Гринько 
(Нарком освіти УСРР, лятий 1920 – вересень 1923 рр.) почав працявати 
відділ соціального вихованнѐ, було створено Раду відділу. На її першому 
засіданні визначено завданнѐ діѐльності ѐк у цілому, так і кожного з 
чотирьох структурних підрозділів і відповідних секцій у їх складі, ѐкі б 
відповідали за такі напрѐми роботи: 

1. Загальної організації з секціѐми, що здійснявали управлінську, 
адміністративну, організаційну, пропагандистську, статистичну функції; 

2. Науково-педагогічної роботи з секціѐми: підготовки робітників 
длѐ закладів освіти, редакційну, наукової розробки з питань вихованнѐ 
дітей та молоді; 

3. Діѐльності дитѐчих установ із секціѐми, що відповідали їх типам: 
дитѐчий будинок, дошкільний, шкільний, позашкільний заклад, заклади 
длѐ дітей із певними дефектами розвитку; 

4. Охорони дитинства з секціѐми охорони дитѐчої праці, лікувально-
санітарної, оздоровчої.  

Усѐ першочергова робота цього дорадчого органу спрѐмовуваласѐ на 
підготовку Декларації соціального вихованнѐ. Цим питаннѐм було 
присвѐчено не одне засіданнѐ ради відділу соціального вихованнѐ.  

Узагальняячим, директивним, визначальним було засіданнѐ Ради 
від 19 червнѐ 1920 року, на ѐкому з ґрунтовноя доповіддя виступив 
О. І. Попов (1891–1958), висвітливши завданнѐ соціального вихованнѐ, ѐкі 
знайшли відображеннѐ в самій Декларації – охопленнѐ всього життѐ 
дитини ѐк істоти активної йсоціальної, протѐгом її розвитку. За цим 
обговореннѐм О. І. Попову було доручено підготувати повний текст 
«Декларації», а іншим членам Ради відділу соціального вихованнѐ – 
укласти до неї поѐснявальну записку. За основу покласти ідеюя щодо 
реалізації заходів із «охорони дитини», «охорони дитинства», сутність ѐких 
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базуваласѐ на таких педагогічних категоріѐх і понѐттѐх, ѐк навчаннѐ, 
вихованнѐ, матеріальне забезпеченнѐ дітей тощо. 

Вітчизнѐні вчені, урѐдовці, організатори народної освіти, спираячись на 
досѐгненнѐ науки з вивченнѐ психологічних особливостей вихованнѐ дітей та 
їх урахуваннѐ в навчально-виховному процесі школи, стан і можливості 
сімейного вихованнѐ в тогочасних умовах, проблеми забезпеченнѐ 
повноцінного життѐ дітей у повоюнний період громадѐнської війни, 
приділили велику увагу державним навчально-виховним закладам, 
перенесли туди центр виховної і навчальної роботи, поклавши в основу 
систему соціального вихованнѐ. За Деклараціюя визначалисѐ провідні 
напрѐми освітньої політики урѐду України: соціальне забезпеченнѐ, 
охопленнѐ навчаннѐм і вихованнѐм без винѐтку всіх дітей, особливо 
безпритульних. Справа вихованнѐ повинна була стати обов’ѐзковоя длѐ всіх 
членів суспільства. Велика увага в цьому документі належала питаннѐм 
твореннѐ відповідного середовища та системи навчально-виховних закладів 
різного типу й рівнѐ відповідно до індивідуальних, вікових, 
психофізіологічних потреб і можливостей дитини, у ѐких вона виховуваласѐ, 
отримувала необхідну освіту, мала належне матеріальне забезпеченнѐ та 
охорону здоров’ѐ тощо.   

Слід наголосити, що власне саме понѐттѐ «соціальне вихованнѐ» 
виникло наприкінці ХІХ ст. У вітчизнѐній педагогіці інтенсивно почало 
розроблѐтисѐ у 20-ті рр. ХХ ст. Як свідчить аналіз нормативних документів, 
соціальне вихованнѐ було протилежним до індивідуального вихованнѐ, 
сімейного, шкільного. Так, у Декларації зазначалосѐ, що створяячи нову 
виховну систему соціального вихованнѐ (країна – М. Богомолова) ставить 
завданнѐ здійснити попередня педолого-педагогічну мрія: охопити 
правильно поставленим юдиним трудовим вихованнѐм все життѐ кожної 
дитини, реалізувати, нарешті, права дитини, а не тільки висмоктувати з неї 
виконаннѐ її обов’ѐзків. ««Деклараціѐ про соціальне вихованнѐ» виступаю 
деклараціюя прав дитини» *2, 4+. 

Також у Декларації чітко визначалосѐ, що соціальне вихованнѐ всіх 
дітей від народженнѐ до 15 років здійсняять Народний комісаріат освіти 
УСРР і Народний комісаріат здоров’ѐ УСРР. До їх організаційних і 
управлінських функцій належить охорона прав та інтересів неповнолітніх. 
Деклараціѐ таким чином давала відповідь: хто здійсняю (забезпечую) 
вихованнѐ? Державні органи через систему дитѐчих будинків, ѐкі маять 
бути створенні длѐ охопленнѐ більшості дітей. 

Дитѐчі будинки відігравали значну роль у 20-х рр. ХХ ст. в умовах 
громадѐнської війни, голоду. Такі дитѐчі заклади, дійсно, були найбільш 
реальноя формоя опіки над дітьми і багатьом із них врѐтували життѐ, дали 
перші основи знань, сприѐли подальшому професійному самовизначення. 
На початку 30-х рр. на зміну їм прийшла школа-семирічка. 
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Провідне місце в Декларації посідали питаннѐ охорони дитинства. 
Утверджувалосѐ, що це те гасло, під егідоя ѐкого маю проходити наша 
робота сьогодні. При цьому наголошувалосѐ на «охороні не тільки тіюї 
дитини, ѐка випадково потрапила до нас у школу або в окремий дитѐчий 
садок з вулиці, а кожної дитини, де б ми її не зустріли, ѐкоя б вона не була: 
хвороя чи здоровоя, «здібноя до науки» чи ні, витримала вона «іспит» чи 
ні *2, с. 4+. Мова йде саме про державний захист дитинства.  

Аналіз Декларації свідчить, що за нея вибудовуваласѐ ѐк чітка 
організаційно-функціональна система соціального вихованнѐ, так і 
структурно-функціональна модель її реалізації через типи дитѐчих 
закладів, конкретні завданнѐ, мету, принципи, форми, методи роботи, їх 
фінансове та кадрове забезпеченнѐ, управлінський механізм. Так було 
визначено провідні блоки (підсистеми), складові соціального вихованнѐ: 
захист дитинства; типи дитѐчих закладів: дитѐчий садок, школа, дитѐчий 
клуб, майданчик, колоніѐ, новий дитѐчий будинок; форми шкільної і 
позашкільної роботи; освіта; навчаннѐ; вихованнѐ; дозвіллѐ; харчуваннѐ; 
забезпеченнѐ одѐгом; створеннѐ відповідних умов проживаннѐ.  

Позашкільну роботу на літніх дитѐчих майданчиках проводили у 20-х 
рр. ХХ ст. вчителі, вихователі, громадські (суспільні) діѐчі, представники 
громадських організацій. Як правило, дитѐчі майданчики розташовувалисѐ 
в парках, садах, зелених зонах – подалі від промислових підприюмств, 
заводів, промислових зон. У таких установах проводилисѐ різні за формоя 
та методами виховні заходи, а також діти харчувалисѐ за кошти 
профспілкових та громадських об’юднань.  

Робота спрѐмовуваласѐ на досѐгненнѐ головної мети соціального 
вихованнѐ – створеннѐ цілісної державної системи вихованнѐ, навчаннѐ, 
захисту дітей, а також організація нових закладів, ѐкі б органічно 
(природно) виходили із основного плану в реалізації нової системи 
соціального вихованнѐ, визначальне місце в ѐкій відводилосѐ дитѐчим 
будинкам нового типу. 

Школа залишиласѐ в системі соціального вихованнѐ, але до 
структури її навчально-виховного процесу вклячалисѐ форми, методи й 
засоби організації такої позакласної роботи, що давала можливість дітѐм 
перебувати в педагогічному середовищі цілий день: клуб, майстернѐ, 
бібліотека, студіѐ, їдальнѐ. У ній школѐрі навчалисѐ, виховувалисѐ, 
розвивалисѐ цілий день – з ранку до вечора; були під «охороноя» і в 
неділя, і в свѐто, і на Різдво, і на Великдень, і влітку. Наголошувалосѐ, що 
державні заклади освіти «… влітку поведуть її (дитину – М. Богомолова) на 
дитѐчий майданчик, повезуть у колонія, словом, змусѐть школу стати 
важелем соціального вихованнѐ» *2, с. 2]. 

Таким чином, об’юднуваласѐ всѐ шкільна й позашкільна робота з дітьми 
в різних типах дитѐчих закладів задлѐ створеннѐ цілісної та юдиної системи 
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соціального вихованнѐ, що охоплявали «всі три течії, ѐкі до сих пір (початку 
20-х рр. ХХ ст.) існували окремо в країні: так званого шкільного вихованнѐ, 
школи і позашкільної роботи». Школа в контексті реалізації завдань 
соціального вихованнѐ мала перебудувати навчально-виховний процес: 
«… вийти зі своїх чотирьохгодинних берегів «навчаннѐ», проникнутисѐ 
проблемами ѐк усіх дітей, так і власне кожної дитини – з її освітоя, 
навчаннѐм, годуваннѐм, розвагами, іграми, відпочинком, хворобами, 
«правопорушеннѐми» тощо» *2+. За таким планом дій новій школі (дитѐчому 
будинку) необхідно було зреалізувати мету й завданнѐ соціального 
вихованнѐ – твореннѐ державної виховної системи і вихованнѐ нової лядини, 
життѐ ѐкої було би пов’ѐзане з тогочасним ідеологічним (політичним) та 
економічним розвитком країни. 

Питаннѐ реалізації «Декларації про соціальне вихованнѐ» постійно 
обговорявалисѐ з учительством та громадськістя на з’їздах, нарадах, 
конференціѐх, присвѐчених різним питаннѐм реформуваннѐ освіти в Україні. 
Так, на ІІ Всеукраїнській нараді з освіти (17–25 серпнѐ 1920 р.) було схвалено 
резоляція «Про соціальне вихованнѐ», у ѐкій наголошувалосѐ на 
необхідності реалізації ідеї державного вихованнѐ через систему соціального 
вихованнѐ – «юдино доцільну й неминучу», підкреслявалосѐ, що «… 
основноя формоя соціального вихованнѐ ю дитѐчий будинок», у ѐкому діти 
перебуваять від народженнѐ до 15–16-ти років, а длѐ підлітків – трудовий 
будинок; основний виховний метод за резоляціюя – трудовий *8, с. 69]. 

На нараді Нарком освіти Г.Ф. Гринько в підсумовуячому виступі 
визначив основні напрѐми втіленнѐ плану освітньо-культурної розбудови 
України: соціальне вихованнѐ дітей, підготовка кваліфікованих робітників, 
проведеннѐ ѐкісної політико-освітньої роботи серед різних соціальних і 
вікових груп населеннѐ. 

У цілому на нараді було порушено питаннѐ щодо важливості 
розробленої Наркомосом УСРР системи соціального вихованнѐ, а одним із 
принципів побудови нової системи освіти визнававсѐ соціальний порѐд із 
трудовим, професійним, національним та інтернаціональний. 

Організаціѐ роботи із безпритульними дітьми була на постійному  
урѐдовому контролі. Приймалисѐ конкретні заходи, ѐкі знаходили чітке 
визначеннѐ та форми її проведеннѐ. Усі такі заходи проводилисѐ за 
урѐдовими розпорѐдженнѐми, наказами, постановами. До таких, наприклад, 
належить і постанова Раднаркому «Про організація тижнѐ захисту дітей» 
(5 вереснѐ 1920 р.). За ціюя постановоя в містах і селах з 1 по 15 жовтнѐ цього 
ж року проводилисѐ заходи щодо охорони дітей, дитинства [9]. 

Роботу очолявала Центральна комісіѐ, ѐка була створена саме длѐ 
проведеннѐ цих заходів. Питаннѐ харчуваннѐ дітей, забезпеченнѐ 
підручниками, проведеннѐ медичного обстеженнѐ, організаціѐ дитѐчих 
свѐт, створеннѐ належних умов праці підлітків, охорона материнства тощо 
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стали предметом розглѐду й рекомендацій щодо покращеннѐ їх 
результатів на постійних засіданнѐх цього виконавчого органу.  

Така послідовна, системна робота сприѐла створення особливо 
важливої державно-громадської організації Всеукраїнської центральної 
ради охорони дітей при Раднаркомі та губернських рад при 
губвиконкомах, що давало можливість об’юднати зусиллѐ всіх причетних 
державних органів та установ, громадських об’юднань на реалізація 
завдань концепції соціального вихованнѐ. 

Аналіз матеріалів, нарад і з’їздів з питань освіти в період 1920–
1922 р. свідчить, що стан реалізації концепції соціального вихованнѐ 
обговорявавсѐ практично на кожній із них. У червні-липні 1921 р. 
відбулисѐ дві такі наради (ІІ Всеукраїнська (15–17 липнѐ 1921), 
ІІІ Всеукраїнська нарада освіти (липень 1921р.) *10+, на ѐких поруч із 
питаннѐми реформуваннѐ освіти, виокремлявалисѐ питаннѐ соціального 
вихованнѐ дітей. Окремо з доповіддя «Соціальне вихованнѐ дітей» на 
ІІІ Всеукраїнській нараді виступив О. І. Попов, ѐкий був власне творцем 
«Декларації про соціальне вихованнѐ» і на нараді виклав основні здобутки, 
прорахунки, шлѐхи подальшої роботи. У його доповіді увага 
закцентовуваласѐ на подальших кроках, завданнѐх, меті, реалізації 
соціального вихованнѐ в контексті реформуваннѐ шкільної освіти. Учений 
наголосив, що вихованнѐм дітей маю опікуватисѐ держава, створивши 
відповідне соціально-педагогічне середовище й об’юднавши громадськість 
(молодіжні організації, жіночі відділи) навколо ціюї важливої справи. Слід 
зазначити, що в цілому в 1920–1925 роках О. І. Попов багато праць 
присвѐтив саме проблемі соціального вихованнѐ, у ѐких розкривав 
теоретичні засади соціального вихованнѐ, захист дітей, підготовку фахівців 
у галузі соціального вихованнѐ, роль дитѐчих організацій у цій виховній 
системі, етапи реалізації завдань соціального вихованнѐ та 
результативність такої роботи на перших роках втіленнѐ «Декларації про 
соціальне вихованнѐ дітей» у країні *11, с. 312]. 

Вивченнѐ матеріалів наради даю підстави длѐ ствердженнѐ, що 
система соціального вихованнѐ була одним із провідних напрѐмів 
реформуваннѐ шкільної освіти в Україні. 

Також необхідно зазначити, що в цей час було чітке структуруваннѐ 
управлінських підрозділів Наркомосу через систему главків: Соціального 
вихованнѐ, Професійної освіти, Політичної освіти, Видавничого главку, ѐкі 
працявали під керівництвом колегії й виконували відповідні функції та 
завданнѐ, визначені в директивних документах урѐду, Наркомосу УСРР та 
його дорадчих органів.  

Серйозні виклики постали перед Наркомосом у 1921–1922 рр. – 
періоду боротьби з голодом. Адже державні органи опікувалисѐ ѐк 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

266 

голодуячими дітьми РСФРР, так і надавали допомогу голодуячим дітѐм, 
ѐкі проживали в Південних губерніѐх України. 

Длѐ вирішеннѐ цих складних проблем при Центральній раді захисту 
дітей було створено секція допомоги голодуячим дітѐм. Мова йшла про 
збереженнѐ життѐ дітей, учителів, вихователів дитѐчих навчально-
виховних та позашкільних закладів. На думку Л. Д. Березівської «… 1921 р. 
став роком перетвореннѐ Наркомосу в юдиний центр забезпеченнѐ 
освітньої галузі», а «… освіта на теренах України у складних соціально-
економічних умовах кардинально зміняваласѐ, зокрема її структура, зміст 
освіти, основи навчально-виховного процесу», система дитѐчих 
навчальних закладів тощо *12, с. 168]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
розвиток педології та рефлексології, соціальний характер вихованнѐ, 
середовищний підхід, теоріѐ та практика дитѐчого колективу, розробка 
теорії «відмираннѐ сім’ї» в нових ідеологічних умовах та неспроможність 
сім’ї реалізовувати виховну функція, соціально-економічні, політичні, 
ідеологічні, освітні, культурні, державотворчі процеси привели до 
обґрунтуваннѐ у країні концепції соціального вихованнѐ на початку  
20-х років ХХ ст., ѐка вплинула на загальний процес реформуваннѐ освіти у 
країні під керівництвом Наркомосу УСРР і сприѐла створення нових типів 
навчальних закладів, розробці й реалізації форм, методів навчально-
виховної роботи з дітьми, ѐкі відповідали тогочасним політичним, 
економічним, соціокультурним умовам розбудови України.   

У цілому провідним напрѐмом успішності реформ освітньої галузі 
визнаваласѐ державна система соціального вихованнѐ, ѐка знайшла 
конкретне свою підтвердженнѐ й нормативне закріпленнѐ, зокрема, в Кодексі 
законів про народну освіту УСРР, ѐкий було уведено в дія 25 листопада 
1922 р., що може бути предметом подальшого наукового пошуку. 
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Комиссариата образованиѐ Украины в 1920–1922 гг. 

В статье обоснованы особенности деѐтельности Наркомпроса на этапе 
разработки и принѐтиѐ Декларации «О социальном воспитании детей» (1920 г.). 
Систематизирована нормативно-правоваѐ база, разработаннаѐ отделами и 
совещательными органами Наркомпроса по вопросам реализации Концепции 
социального воспитаниѐ обозначенного периода. 

Раскрыты формы работы государственных органов, учреждений, учебных 
заведений по социальной защите детей, организации обучениѐ и воспитаниѐ в 
контексте реформированиѐ школьного образованиѐ в Украине. 

Ключевые слова: социальное воспитание, совет защиты детей, отдел 
социального воспитаниѐ, охрана детства, неделѐ защиты детей. 
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SUMMARY 
Bogomolova Marina. Social education in the activities of the Ukraine`s National 

education committee in 1920 – 1922. 
The article substantiates the peculiarities of the People’s Commissariat activities at 

the stage of elaboration and adoption of the Declaration “On the social upbringing of 
children” (1920). The regulatory and legal framework developed by the departments and 
advisory bodies of the People’s Commissariat on the implementation of the Concept of Social 
Education for the specified period is systematized. 

The forms of work on the level of state, institutions, educational establishments 
concerning social protection of children, organization of education in the context of school 
education reforming in Ukraine are revealed. 

The basic principles of social education in Ukraine were determined by the 
Declaration of the People’s Commissariat of Education of the Ukrainian SSR “On the social 
upbringing of children” (1.07.1920). 

Questions of social education were closely linked to the political, economic, and social 
problems facing the country through the confrontation of various governments, parties, civil war, 
and foreign intervention. It all influenced the economy, welfare of the population, brought 
famine and devastation, changed the fate of many families, people, especially children. 

This situation of children directed the People’s Commissariat of the Ukrainian SSR on 
the immediate adoption of measures and decisions on its solution. 

In general, the development of pedology and reflexology, the social nature of 
education, the environmental approach, theory and practice of the children’s team, 
development of the theory of “dying out of the family” in the new ideological conditions and 
the inability of the family to implement the educational function, socio-economic, political, 
ideological, educational, cultural, state-building processes led to the substantiation in the 
country of the social education concept in the early 20’s of the XXth century, which influenced 
the overall process of reforming education in the country under the leadership of the People’s 
Commissariat of the Ukrainian SSR and contributed to create new types of education, 
development and implementation of forms and methods of educational work with children 
who faced the political, economic, social and cultural conditions of development of Ukraine. 

Key words: social upbringing, council for children’s protection, department of social 
education, child protection, week of children’s protection. 
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METHODS OF TEACHING OF COLORATURA SOPRANO VOICE: COLORATURA 

TECHNIQUE IN THE OPERAS BY MONIUSZKO (SELECTED EXAMPLES) 
 
The article highlights the problems of mastering the coloratura technique of the 

soprano parties in the operas of Stanisław Moniuszko. It is emphasized that vocal creativity 
of the founder of Polish vocal lyrics and national opera is of considerable interest both for 
musicologists and vocalists. Attention is focused on four parameters: a) coloratura technique, 
b) tessitura, c) use of high and low notes of the voice range of soprano, d) traditional 
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performing aesthetics. For analysis, three soprano arias from Moniuszko’s opera creativity 
were chosen: Italian Aria of Miss Ewa Perche belli labbri che amore from II act of the opera 
The Countess; Hanna’s Recitative and Aria Do grobu żyd w bezżennym stanie *To stay 
unmarried to the grave+, Któraż to która tej ziemi córa *Which daughter of this land+ from the 
Act IV of the opera The Haunted Manor; Beata’s waltz from the operetta Beata. 

Key words: coloratura soprano voice, coloratura technique, operas by Moniuszko. 

 
Introduction and analysis of relevant research. Stanisław Moniuszko is the 

creator of the Polish national opera and Polish vocal lyric poetry. The works of this 
composer occupy a prominent place in Polish music literature. Many times, 
performing on the stage, I sing the songs composed by him, and I have performed 
Hanna’s part from the opera The Haunted Manor over 300 times in Poland and 
abroad, moreover I took part in a direct broadcast of this work to the whole world 
by TV Polonia – the opera was performed on February 22, 1997 on the occasion of 
the 30th anniversary of the Great Theatre in Łódź, and two years earlier 1995 
(09.10.) I performed Hanna’s part overseas for Polish community in Chicago. 

For many years, initially as a soloist and now as a teacher, I deal with the 
specificity of coloratura soprano. My interests include various levels on which 
reference can be made to this type of voice. The essential research material 
which supports my opinion are observations and experiences that I have gained 
as a result of many years’ work on the opera and concert stage, and my 
pedagogical experience in the field of solo singing. Moreover, I use selected 
literature of the subject. 

The aim of the article is to highlight the methods of teaching of 
coloratura soprano voice – coloratura technique in the operas by Moniuszko on 
the selected examples. 

Research methods: general – analysis, synthesis, generalization; 
empirical – observation. 

Research results. The main research question is: “Shall coloratura 
soprano be applicable in the opera creativity of St. Moniuszko?”. 

I will start with the definition of the key words – coloratura, coloratura 
soprano: 

“Coloratura – in the analysis of a music work, the description of a 
fragment of a vocal composition (e.g. arias or songs), consisting of scale 
courses, passages and other ornaments, requiring proficiency from the 
performer and efficient use of the voice scale” *5]. 

“Coloratura – embellishing, decorating the melody: 1) these are fast 
passages, trills and other virtuosic figures in the vocal music of the 17th/18th 
centuries that require technique and great rhythmic precision (ornamental 
colour). In opera music of the 18th/19th centuries a special type of coloratura 
soprano (e.g. Queen of the Night in the opera of W.A. Mozart The Magic flute – 
aria di bravura). In more modern opera, the coloratura becomes an expressive 
element” *1, p. 448]. 
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Coloratura soprano: I will start with a few myths. Coloratura does not 
mean that someone can sing very high. There are coloratura sopranos that are 
not able to sing Der Hölle Rache due to lack of the scale. It does not mean, 
however, that they are not coloratura, because coloratura is nothing but 
technical proficiency, that is the efficient performance of various 
embellishments. However, despite the fact that it is a technique, so according 
to definition something one can learn. There are natural coloratura and trained 
ones. Those trained coloraturas will never sing so lightly as natural ones. 

We divide coloratura sopranos into lyrical and dramatic ones. The first 
ones sound brighter and lighter, while the latter are dark, heavy and have more 
power. Real dramatic coloratura sopranos are extremely rare [3]. 

“Light coloratura soprano: of a large and the highest scale (do¹-mi³, fa³), 
the most movable, with limited strength of sound, specialized in brilliant 
virtuosity, quick vocalises, trills [2+”. 

Lyric soprano and lyric-coloratura – which has more expression, soft and 
warm sound, not very strong, is capable of the most delicate nuances (scale 
do¹-do³) *2]. 

And one more classification. 
Coloratura soprano – according to Stimmfach (plural. Stimmfächer) – 

German system of singers categorization, especially opera singers, based on 
the scale, power and tone of the voice. It is used mostly in Europe, especially in 
the German-speaking countries and the operas playing classic repertoire [9]. 

Table 1 
Coloratura soprano according to Stimmfach 

Voice type Scale of voice Examples of the 
roles 

Singers e.g. 

Coloratura soprano  
or coloratura-
lyricsoprano  

ca. c¹do f³  Oskar, Tytania, 
Zerbinetta, Olympia, 
Adela, Marie, Amina, 
Elwira…   

Lily Pons,  
Lucia Popp,  
Mado Robin,  
Erna Sack,  
Natalie Dessay, 
Beverly Sills,  
Rita Streich,  
Sumi Yo 

Dramatic 
coloratura  soprano  

ca. c¹ do f³ 
 

Donna Anna, 
Konstancja, Królowa 
Nocy, Semiramide, 
Łucja, Fioridiligi, 
Norma, Leonora, 
Violetta, Odabella…   

Edda Moser,  
Joan Sutherland, 
Cristina Deutekom, 
Edita Gruberová, 
Diana Damrau 

Coloratura soprano   
“subrette” 

Usually between the 
scale of coloratura  
soprano  and lyric  
ca. a do c³     

Despina, Zuzanna, 
Zerlina, Belinda, 
Adela, Sophie, 
Ännchen… 

Barbara Bonney, 
Kathleen Battle… 
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Comparison of the scale of the soprano voice and coloratura soprano, 
emphasizing small, but extremely important differences, in the context of 
Stanisław Moniuszko’s works, will help to compare the tessitura characteristic 
for the discussed type of voice to the vocal material used by the composer. 

 

 

 
Fig 1. Construction of the voice range of coloratura soprano compared to 

the course of the soprano ranges [6].  
 
It focuses on four determinants: 
-coloratura technique; 
-tessitura1; 
-use of high notes of the voice range (for the needs of the paper, I 

accepted the level above: f², fis²) and low notes of the voice range (for the 
purposes of the paper, I accepted the level below: f¹, fis¹); 

-traditional performance aesthetics. 
Returning to the previously asked question:  
- Will coloratura soprano be found in the operatic works of St. 

Moniuszko? 
I have chosen three soprano arias for analysis, in which the composer 

used coloratura technique, and which due to the performance traditions, are 
performed by coloratura sopranos (Table 2). 

I will quote a few excerpts showing the musical style of St. Moniuszko, in 
the context of coloratura technique and the selected arias. 

“The influence of vocal lyrics is also visible in other compositions by 
Moniuszko, especially in the operas in which the arias often have the character 
of a song (e.g. Szumią jodły na gór szczycie [Rustling firs on the top of the 
mountains], Gdyby rannym słonkiem *If at the sunrise+. The composer 
                                                           
1 Tessitura (wł.)– zakres głosu dominujący w danym utworze. Tessitura nie jest synonimem skali, bowiem skala 

wskazuje na pełny zakres głosu, natomiast tessitura na mniejszy lub większy jej wycinek (np. wysoka, średnia, niska). 

W wokalnej praktyce wykonawczej Tessitura wskazuje na tę część skali głosu śpiewaka, która odznacza się 

szczególnymi walorami(np. pięknym brzmieniem). Za: A. Chodkowski, Encyklopedia …, op. cit.,  s. 892. 
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introduced a coloratura aria only where it was needed by a dramatic action 
(the so-called Italian aria in The Countess)” *1, p. 566].   

Table 2 
Soprano arias with coloratura technique 

Lp. Aria The first performer Date of 
premiere 

1 Miss Eva’s aria from the act II of the 
opera The Countess  

Bronisława Dowiakowska 
soprano   

February 7, 
1860 

2 Hanna’s recitative and aria from act 
IV of the opera The Haunted Manor 

Bronisława Dowiakowska 
soprano 

September 28, 
1865 

3  Beata’s waltz from the operetta 
Beata  

Maria Wojakowska 
soprano 

February 2, 
1872 

 
“A manifestation of the composer’s usage of various means developed in 

the 19th century opera are cantilena, coloratura, recitative and also spoken 
texts (The Countess)... 

The coloratura arias in the operas by Moniuszko are rarely encountered. 
Coloratura acts as a contrast to the – arias (lyric – author’s note). This kind of 
differentiation was used by the composer in the presentation of the characters 
of the opera The Countess [7].  

To sum up – the coloratura technique is used by Moniuszko to present 
the character or dramatic situation. 

In the opera The Countess, Moniuszko introduces the coloratura Italian 
aria to the character of Ewa – the Italian singer (based on the music of Rossini, 
Donizetti, Bellini), in The Haunted Manor, in Hanna’s aria, the coloratura 
manifests the heroine’s character (courage and determination), and in the 
operetta Beata this is a symbol of lightness and youthful fantasy of a young girl 
in love – Beata. 

The analysis of the works has been conducted on the basis of vocal score 
from the collection of B. Romaniszyn and J. Szamotulska [7]. 

Italian Aria of Miss Ewa Perche belli labbri che amore from II act of the 
opera The Countess [7, p. 51–56]: 

Ambitus: cis¹-cis³ (usual cadence e³) 
Number of bars: 76 
Metrum: 4/4 
“Italian” Aria” of operatic primadonna is a great copy of the Italian style. 

It could be considered a result of music by Rossini, Bellini, Donizetti and 
Mercadante. The aria is also the best proof of individual features of 
Moniuszko’s talent as everything else in The Countess and how few specifically 
Italian factors are here [4, p. 122]. 

The assignment of Ewa’s aria to the voice of coloratura soprano is 
doubtless. Embedded in the range of this type of voice, actually in each bar it 
contains elements of coloratura technique, and these are: gruppetios, 16th-note 
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texture, acciaccatura, portamento, staccato, trills, 16th note and 32th note 
processions constructed directly as the sounds following each other or triads 
and combined textures, high tessitura, long high notes and cadences. The 
performers of the aria’s end traditionally with a cadence, usually up to e³.  

It is true that at the beginning of the aria we find definition of the tempo: 
moderato – moderately, also quite low tessitura of the song is surprising. 

Table 3 
Total number of notes 

vocal part 
Above fis² Below fis¹ 

503 57 30 

 
However, the nature and texture of the passage in question that recalls 

associations with the Rossini or Donizetti operas, suggest a delicate, subtle but 
reckless way of performance specific for coloratura sopranos. 

Table 4 
Sample performances of Ewa's aria (by recordings) 

№ Name and  
surname 

Description of the performance Form of 
performance 

Recording 
time 

1 Bogna 
Sokorska 

Unusual precision of basic melodic 
material, added cadence in the 
middle and at the end of the aria. 

4 bars vide  3,54” 

2 Zdzisława 
Donat 

Precision of the basic melodic 
material, added cadence in the 
middle of the aria and at the end of 
the aria 

4 bars vide 3,50”   

3 Katarzyna 
Dondalsk
a 

Performance decorated with 
spectacular, added cadences 

all music 
material 

4’00” 

 
Hanna’s Recitative and Aria Do grobu żyd w bezżennym stanie *To stay 

unmarried to the grave], Któraż to która tej ziemi córa *Which daughter of this 
land] from the Act IV of the opera The Haunted Manor [7, p. 74–86]: 

Ambitus: c¹-h²  
Number of bars: 195 
Metrum: 4/4 
“In the last act, apparently Moniuszko’s invention was weaker, not so 

intense as in previous acts. Assumed only for the display of the singer performing 
Hanna’s part, the aria in the first scene of this act sounds completely false both in 
the lyric and the coloratura parts. Everything is artificial or even unsuccessful, for 
example in terms of declamation and prosody. It is difficult to explain directly the 
disproportion that occurs between Stefan’s or Miecznik *The Sword-bearer’s+ arias 
and this operatic item, usually overlooked in the performances of The Haunted 
Manor. Moniuszko expected to attract the operatic primadonnas to Hanna’s part. 
This idea was unsuccessful. While the best performers for male roles were never 
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lacking in Poland, there weren’t any prominent but ambitious singers for the parts 
of Hanna and Jadwiga so that both of them were usually given to younger singers 
to perform. Hanna’s aria is like “the opposite example” to the perfect male 
arias” [4, p. 163]. 

I do not agree with Z. Jachimeck’s assessment of Hanna’s aria. I think that 
it should be attributed to the moment in which it was published – 1983. Time 
has evidently verified this review, and the singers performing Hanna’s part 
proved that it is a beautiful aria and at the same time very demanding for the 
performer, containing a lot of aesthetic values. 

In Hanna’s aria, the composer used the following coloratura technical 
means: appogiaturas, trills, 16th notes and 32th notes as well as 8th notes 
processions of sounds directly following each other or triads, as well as 
combined textures, chromatics, high tessitura, long high notes and cadences. 

Specifically, the tempo in Hanna’s aria: moderato – moderately, middle 
part – piu lento and through piu allegro return to moderato tempo in the third 
part. The whole is maintained in a narrower tessitura (the lowest sounds – 
below f¹ occur only 63 times, which is less than 9 % of the vocal line). This is 
interesting that in the aria Moniuszko repeatedly used long coloratura 
fragments of melodic courses, in six places he added spectacular cadences, the 
number of high held notes (at least a dotted quarter of a note: g²-5, a²-12, b²-4, 
h²-4 is also striking). The longest is a² held by two and a half bars, i.e. two 
whole notes and one half-note tempo piu lento, total 25, or 3,4 % of the vocal 
material). There are no sounds from the three line octave. 

Table 5 
Total number of notes        

of the vocal part 
Above fis² Below fis¹ 

717 76 63 

 
Hanna’s aria has the most complex construction of the three considered 

arias. At the beginning, the composer introduced a recitative. Aria with a clear 
three-part structure requires coloratura voice guidance (part I and III) and 
lyrical-cantilena (part II). Part II is often omitted and a singer performs aria in 
incomplete form. It should also be noted that in Hanna’s aria, the composer 
used the rich texture of the orchestral layer, which forces the performer to 
have a denser and stronger voice diameter. However, numerous coloratura 
processions, high-kept sounds, long excerpts in the high tessitura (the higher 
part of the two line octave) and cadences – often cause that this aria is 
performed by the coloratura sopranos. 

The set of 7 recordings of Hanna’s aria below shows the variety of the 
aria performances. 
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Table 6 
Performances of Hanna’s aria 

№ Name and 
surname 

Form of performance Time of performance 

1 Zdzisława Donat 24 bars vide 7”30” (1) 

2 Bożena Betley Full version 8’20” (2) 

3 Iwona Hossa vide 34 bars 7’02” (3) 

4 Aleksandra Kurzak vide 34 bars 6’37” (4) 

5 Barbara Rudzka Full version 9’40” (5) 

6 Elżbieta Stengert vide 71 bars 5”07” (6) 

7 Anna Jeremus vide 71 bars 4”28” Film 

 
Depending on the genre and type of voice, its power and colour, the 

recordings differ due to: 1) forms: from the whole material to vide 71 bars, 
2) agogicks, but also 3) dynamics and 4) performing  measures. 

Beata’s waltz from the operetta Beata [7, p. 91–96]:  
Ambitus: es¹-b² 
Number of bars: 140 
Metrum: 3/4 
“Beata’s final aria: Ach, ileż rozkoszy ma życie i świat *Oh, how much 

pleasure has life and the world], is a paraphrase of the several typical motifs of 
Chopin's waltzes” *4, p. 190]. 

The assignment of Beata’s waltz to coloratura soprano is not so obvious. 
Although the melody of the vocal line was based on the tessitura 

appropriate to this type of voice, however, elements of coloratura technique, 
though similar, are much less common, and these are: acciaccatura, trills, 
8thnote processions of the sounds directly following each other or triads as well 
as in combined textures, chromatics, high tessitura, long high notes, cadences. 

Specifically, the tempo of the song: Tempo di valzer, the whole sustained 
in a slightly narrower tessitura (the lowest sound – es¹), there are not high, 
spectacular notes from the three line octave as well. 

Table 7 
Total number of  notes 

of  vocal part 
Above fis² Below fis¹ 

329 26 11 

 
Assuming that the selection of the performer depends on the nature of 

the work and the melo-rhythmic texture of the discussed fragment, the form of 
the whole suggests a method of performance: lightness and airiness. The 
following speaks for the coloratura soprano: long kept high sounds, delicate 
and subtle, although daring way of conducting vocal voice melodies and 
tessitura – long fragments in the higher part of the two line octave.  
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The mentioned elements speak for the coloratura soprano as the preferred 
performer. I have not found available professional recordings of this aria.  

Conclusions. Comparison of the tessitura of the three arias evidently 
confirms that the typical excerpt of coloratura is Ewa’s aria from opera The 
Countess’s, although its embedding in the diameter of the voice range is striking. 

 
 Above fis² Below fis¹ Diameter 

Ewa’s aria 11,33 % 5,96 % 82,71 % 

 
Hanna’s aria turns out to be the second aria, whose construction speaks 

for its performance by the coloratura soprano – with the great amount of high 
notes, high tessitura and spectacular coloratura excerpts and cadences. 

 Above fis² Below fis¹ Diameter 

Hanna’s aria 10,59 % 8,78 % 80,63 % 

 
Waltz Beata turned out to be the lowest aria. However, the lightness of 

the whole composed as waltz and economy of the texture of the 
accompaniment part, speaks for the possibility and correctness of its 
performance by coloratura soprano. 

 Above fis² Below fis¹ Diameter 

Beata’s aria 7,9 % 3,34 % 88,76 % 

 
In today’s performance aesthetics that prefers the division and 

assignment of the works to the genres and types of voice, apart from scale and 
tessitura, the elements deciding of the selection of the performer are the 
texture of the orchestral layer and the dramatic saturation of the whole. 
Hanna’s aria is performed by lyric sopranos, dramatic coloratura, lyric-
coloratura sopranos. Beata’s waltz: lyric sopranos, lyric-coloratura sopranos 
and coloratura sopranos. Ewa’s aria: coloratura sopranos. 

After the profound analysis, from the standpoint of teaching methods of 
coloratura soprano voice, I am of the opinion that this type of voice will find its 
place in the operas by Stanisław Moniuszko. All three arias can be performed 
by this type of voice, provided, each aria is treated separately and artistic 
means are adapted to the specificity of the voice of each performer. My belief 
is that proposing these arias to coloratura sopranos can bring extremely 
beneficial results in view of the development of artistic emotion as well as the 
enhancing the colour and voice saturation due to expanding the potential of 
the used performance means. It refers both to education of young vocalists and 
professional presentation. 

 
REFERENCES 

1. Chodkowski, A. Encyklopedia Muzyki. 
2. Ekiert, J. Bliżej muzyki. Encyklopedia, Muza, (p. 471). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

277 

3. http://sowaopery.pl/slysze-zenski-glos-ale-co-to-za-glos/ 
4. Jachimecki, Z. (1983). Moniuszko, PWM, Kraków. 
5. Koloratura. Wikipedia. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koloratura 
6. Pearson, S. K. (2004). L’instrument du chanteur: son corps, SOLAL, Marseille. 
7. Romaniszyn, B., Szamotulska, J. (1953). Stanisław Moniuszko. Selection of operatic  

arias soprano with piano. PWM Kraków.  
8. Romantyzm w muzyce polskiej – Stanisław Moniuszko. Retrieved from: 

http://www.eduteka.pl/doc/romantyzm-w-muzyce-polskiej-stanislaw-moniuszko.  

9. Stimmfach. Wikipedia. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stimmfach. 
 

АНОТАЦІа 
Юремус-Левандовська Анна. Методика навчаннѐ колоратурного співу сопрано: 

колоратурна техніка в операх Станіслава Моняшка (вибрані приклади). 
У статті висвітлено проблеми опануваннѐ колоратурної техніки сопранових 

партій в операх Станіслава Моняшка. Наголошено, що вокальна творчість 
фундатора польської вокальної лірики та національної опери становить значний 
інтерес ѐк длѐ музикознавців, так і длѐ педагогів-вокалістів. Увагу сконцентровано 
на чотирьох параметрах: а) колоратурна техніка, б) теситура, в) використаннѐ 
високих та низьких звуків вокального діапазону сопрано, г) традиційна виконавська 
естетика. Длѐ аналізу обрано три сопранові арії з оперної творчості Моняшка (Аріѐ 
Єви з ІІ акту опери «Графінѐ», речитатива й арії Ганни з IV акту опери «Зачарований 
замок», Вальс Беати з оперети «Беата»), у ѐких композитор застосував 
колоратурні техніки і ѐкі зазвичай виконуятьсѐ колоратурними сопрано.  

У сучасній виконавській естетиці преференції надаятьсѐ підпорѐдкування 
творів щодо ґатунків вокальних голосів, коли у виборі солістів керуятьсѐ не тільки 
теситуроя і діапазоном, але й оркестровоя фактуроя і драматичноя насиченістя. 
У цьому контексті в оперній творчості Ст. Моняшка можна знайти сопранові 
партії, ѐкі можна трактувати ѐк колоратурні. Саме такими можна вважати три 
виокремлені арії за умови розуміннѐ їх специфіки і пристосуваннѐ художніх засобів до 
виконавських можливостей конкретних вокалістом. Запропонована авторська 
методика опануваннѐ означених арій даю вражаячі результати в підготовці молодих 
оперних співачок ѐк із боку розвитку артистичності, так і з боку розширеннѐ 
діапазону і тембрального забарвленнѐ завдѐки дидактичному потенціалу ѐк самих 
творів, так і запропонованих в авторській методиці виконавських засобів.   

Презентована в статті методика опануваннѐ колоратурних технік в 
оперних аріѐх Станіслава Моняшка надаю їм нове життѐ в репертуарі виконавців із 
колоратурним сопрано. 

Ключові слова: колоратурний спів сопрано, колоратурна техніка, опери 
Станіслава Моняшка. 

 

РЕЗЯМЕ 
Еремус-Левандовская Анна. Методика обучениѐ колоратурного пениѐ сопрано: 

колоратурнаѐ техника в операх Станислава Моняшко (избранные примеры). 
В статье освещены проблемы освоениѐ колоратурной техники сопрановых 

партий в операх Станислава Моняшко. Отмечено, что вокальное творчество 
основателѐ польской вокальной лирики и национальной оперы представлѐет 
значительный интерес как длѐ музыковедов, так и длѐ педагогов-вокалистов. 
Внимание сконцентрировано на четырех параметрах: а) колоратурнаѐ техника, б) 
тесситура, в) использование высоких и низких звуков вокального диапазона сопрано, 

http://sowaopery.pl/slysze-zenski-glos-ale-co-to-za-glos/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koloratura
http://www.eduteka.pl/doc/romantyzm-w-muzyce-polskiej-stanislaw-moniuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stimmfach
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г) традиционнаѐ исполнительскаѐ эстетика. Длѐ анализа выбраны три сопрановые 
арии из оперного творчества Моняшко (Ариѐ Евы с ИИ акта оперы «Графинѐ», 
речитатива и арии Анны с IV акта оперы «Зачарованный замок», Вальс Беаты из 
оперетты «Беата»), в которых композитор применил колоратурные техники и 
которые обычно исполнѐятсѐ колоратурным сопрано. 

Ключевые слова: колоратурное пение сопрано, колоратурнаѐ техника, оперы 
Станислава Моняшко. 
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ПЕРІОДИЗАЦІа РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
У розвідці здійснено періодизація процесу зародженнѐ, становленнѐ та 

розвитку вищої освіти на території України, виокремлено протоуніверситетський, 
докласичний, класичний, модернізаційний, радѐнський, сучасний (постмодерний) 
періоди – від афінської системи в полісах Північного Причорномор’ѐ, шкіл підвищеного 
типу в Київській Русі длѐ підготовки представників державної та духовної еліти, 
братських шкіл, Острозької та Киюво-Могилѐнської академій до функціонуваннѐ 
мережі університетів, спеціальних вищих навчальних закладів, народних 
університетів. Визначено історичні, суспільно-політичні, економічні, соціокультурні, 
ментальні, освітні, наукові чинники, що детермінували динаміку кількісних та 
ѐкісних змін і нововведень у вищій школі. 

Ключові слова: періодизаціѐ, розвиток вищої освіти, тип вищої школи, 
академічна автономіѐ, освітній ідеал, модель університету, академіѐ, докласичний 
університет, класичний університет, вільна вища школа. 

 
Постановка проблеми. Проблема періодизації досліджуваних ѐвищ і 

феноменів належить до одніюї з найбільш значущих в історико-педагогічній 
науці. Текстологічний аналіз наукової літератури засвідчую: ѐкщо в 
радѐнській історіографії панували формаційний і класово-партійні підходи 
до визначеннѐ періодів та етапів розвитку відповідного об’юкту дослідженнѐ 
за ігноруваннѐ світового контексту освітніх процесів, то сучасні дослідники 
керуятьсѐ досить широким спектром критеріїв і підходів. О. Петренко [21] 
звертаю увагу на те, що більшість авторів при здійсненні періодизацій історії 
освіти в Україні оріюнтуятьсѐ переважно на розвиток історичної науки або 
соціально-економічні реформи в суспільстві, недооціняячи вплив 
соціокультурних і педагогічних чинників. 

Аналіз актуальних досліджень. Суттювий внесок у висвітленнѐ 
ювропейського контексту розвитку вищої освіти України здійснили 
О. Антонова, Г. Берига, Б. Год, В. Горський, С. Грачотті, С. Курбатов, 
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В. Кремень, В. Литвинов, О. Мещанінов, В. Микитась, Д. Наливайко, В. Нічик, 
Г. Нудьга, О. Пахльовська, О. Полѐков, Я. Стратій, М. Шалата. Діѐльність 
Острозької і Киюво-Могилѐнської академій розкрито у працѐх Я. Ісаювича, 
Т. Кетри, І. Крип’ѐкевича, В. Маньківського, І. Мицька, В. Ульѐновського, 
З. Хижнѐк, М. Яременка. Історія вищих шкіл ХІХ – початку ХХ століттѐ плідно 
досліджуять В. Благий, Н. Дем’ѐненко, О. Драч, Л. Зеленська, В. Качмар, 
С. Кессоу, М. Крикун, М. Кріль, Г. Косінова, С. Куліш, Л. Левицька, Я. Моклѐк, 
С. Пахолків, С. Посохов, Г. Хаусман, Т. Удовицька, Т. Маурер, Т. Стоѐн. До 
аналізу проблеми періодизації в історико-педагогічних розвідках зверталисѐ 
Л. Березівська, Н. Гупан, В. Майборода, О. Петренко, Л. Пропопенко, 
О. Сухомлинська. Авторські періодизації історії вищої освіти в Україні 
запропоновано А. Король та Н. Теретьювоя. Слід звернути увагу на те, що у 
світовій науці не існую усталеної загальноприйнѐтої градації періодів та етапів 
розвитку вищої школи. Проте щодо історії університетської освіти вельми 
розповсядженоя ю періодизаціѐ Т. Морава, що ю адекватноя трьом базовим 
типам університету: докласичному, класичному й посткласичному.  

Мета розвідки – на основі визначеннѐ низки чинників здійснити 
періодизація розвитку вищої освіти на території України. 

Методи дослідження. Текстологічний аналіз джерел забезпечив 
можливість дібрати фактичний матеріал та репрезентативні свідченнѐ 
сучасників щодо предмету дослідженнѐ. Метод ретроспективного аналізу і 
хронологічний метод сприѐли визначення чинників та виокремлення етапів 
розвитку обраного феномену; метод порівнѐннѐ уможливив співставленнѐ 
різних моделей вищих шкіл, діахронний аналіз дозволив розкрити динаміку і 
зміст освітніх процесів; синхронний аналіз дав змогу з’ѐсувати кількісні та 
ѐкісні показники розвитку вищих навчальних закладів різних типів; на підставі 
методу узагальненнѐ сформульовано висновки проведеної розвідки. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури показую, що 
праобразами вищих навчальних закладів у Європі були давньогрецькі 
елітні осередки (Академіѐ, Лікей), давньоримський Атенеум, візантійський 
Аудиторіум і Пандидактеріон, що мали філософсько-енциклопедичний 
характер освіти з ѐдром «вільних мистецтв». Із занепадом 
Константинополѐ естафету підхопили західноювропейські університети, ѐкі 
розвинули цінний досвід попередників. Зародженнѐ перших паростків 
освіти на території сучасної України пов’ѐзане з розповсядженнѐм 
античної цивілізації у грецьких містах Північного Причорномор’ѐ, 
починаячи з V–IV ст. до н.е. Високоосвіченістя вирізнѐлисѐ громадѐни 
полісів і скіфи, ѐкі здобували знаннѐ у знаних філософів та риторів: 
безпосередньо в полісі або в метрополії – Афінах [25] Яскравий приклад – 
філософ Анахархіс, один із славетних «семи мудреців» античності і 
блискучий оратор Демосфен, ѐкі мали скіфське походженнѐ. 
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Домінуваннѐ греко-візантійського «культурного коду» післѐ 
христиѐнізації Київській Русі мало стратегічний сенс длѐ її 
самоствердженнѐ у спільноті ювропейських народів. Адже в орбіті 
духовного впливу Візантії – найосвіченішої країни світу, берегині античної 
спадщини, Русь долучиласѐ до засвоюннѐ високих культурних стандартів і 
визнаннѐ державного статусу освіти. Очевидно, на організація 
«двірцевих» шкіл вплинула модель Пандидактеріону – вищої школи в 
Константинополі, подібної до римського Атенеуму, у ѐкій здобули освіту 
просвітителі Кирило і Мефодій, а перший – ще й викладав філософія. 
Підготовка високоосвічених державних службовців і вищого духовенства 
здійсняваласѐ на основі опануваннѐ «семи вільних мистецтв», співу, 
давніх і сучасних мов, низки філософсько-богословських дисциплін у 
школах «вищого типу» або шлѐхом самоосвіти. Юнаків, ѐкі вивчаять 
філософія і, прагнучи досѐгти вершин мудрості, всяди збираять 
найцінніше у «Повісті минулих літ» уподібнено працьовитим бджолам. 

Двір та «академіѐ» Ярослава Мудрого зі скрипторіумом та солідноя 
бібліотекоя на базі Софіївського собору стали азимутом длѐ багатьох принців 
із Західної Європи й майбутніх монархів, а успішна «шлябна дипломатіѐ» 
сприѐла зміцнення позицій Київської Русі на міжнародній арені *1+. Завдѐки 
стрімкому піднесення Київ у середньовічних джерелах називали «перлиноя 
світу», «другим Константинополем», «новим Єрусалимом», столицея одніюї з 
найбільших держав Європи. Культ книги і вченості панував у родинах кнѐзів 
Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича, Володимира Всеволодовича 
Мономаха. Ідеал високоосвіченої лядини передбачав дотриманнѐ 
христиѐнських чеснот, активну життюву позиція, оптимізм, обізнаність із 
«атенейськими науками», фізичний і естетичний розвиток, поетичний хист ѐк 
символ досконалості інтелекту. Розумом, доброчинністя і мисливськоя 
спритністя вирізнѐласѐ донька Ярослава Мудрого Анна (Агнеса) – королева 
Франції, дружина Генріха І. Феодуліѐ (Єфросиніѐ), донька чернігівського кнѐзѐ 
Михайла Всеволодовича була відомоя лікаркоя, знавцем «атенейських 
премудростей», а її сестра Маріѐ писала вірші й була співавтором «Житіѐ 
чернігівського кнѐзѐ Михайла» *13+. Кнѐжна Кунегунда (Кунгута) Галицька – 
онука Михайла Всеволодовича, дружина чеського королѐ Пржемисла 
Отакара ІІ стала першоя чеськоя поетесоя і була причетноя до становленнѐ 
вищої школи у столиці Чехії – праобразу Карлового університету. 

У цей час розвиваласѐ практика поглибленнѐ освіти у знаних 
закордонних осередках, передусім у Константинополі і на Афоні. Із 
XІV століттѐ центром тѐжіннѐ длѐ інтелектуалів стала Італіѐ – першоджерело 
римської античності, «колиска» університетів і генератор ренесансних ідей. 
Яскравими світилами у плеѐді гуманістів ю вихідці з України – учений і ректор 
Болонського університету Юрій Дрогобич-Котермак, поет Павло Русин, 
причетні до видань перших кириличних книг. Блискучий оратор 
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(«український Демосфен» і «сучасний Цицерон»), полеміст, історик Станіслав 
Оріховський-Роксолан, навчаячись у восьми університетах, спрѐмовував 
талановитих землѐків до знаних наукових осередків. Визнаячи патріотизм 
вищоя чеснотоя, С. Оріховський називав себе сином «українського народу 
Польської держави» і доводив прагненнѐ своїх співвітчизників до освіти з 
часів Київської Русі [19, с. 13+. Вельми значноя була репрезентаціѐ спудеїв із 
України в Падуанському університеті: тільки в XVII столітті – близько 
2500 осіб. Серед вихованців Падуї, відомої духом вільнодумства, були 
майбутні ректори Острозької і Киюво-Могилѐнської академій – Кирило 
Лукаріс (грек), Іоасаф Кроковський, український гетьман Іван Мазепа. 
Вихованцем Сорбонни був київський митрополит, фундатор Киюво-
Могилѐнської колегії-академії Петро Могила, а майбутні ректори цього 
закладу – Феофан Прокопович та Інокентій Гізель навчалисѐ в Римі і 
Кембриджі. Тисѐчі українських студентів здобули освіту у столиці Речі 
Посполитої – в Ягелонському університеті, де працявало багато професорів із 
України. Українці активно студіявали у Франції, Чехії, Австрії, Угорщині, 
Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Англії. Вагомим стимулом у прагненні 
молоді до вищої освіти було те, що вихованці зарубіжних університетів 
вирізнѐлисѐ більшоя особистоя свободоя і привілейованим соціальним 
статусом: їх звільнѐли від податків, їх заборонѐлосѐ бити різками, вони могли 
звертатисѐ до найвищого суду і мали гарантований заробіток [18, с. 78+. Саме 
гуманісти були провідниками нової системи цінностей західноювропейського 
суспільства, що вклячала ідеї емансипації особистості, визнаннѐ права 
лядини на земне щастѐ, демократизму, суспільно-корисної праці, служіннѐ 
батьківщині, розвитку рідної культури. На думку Санте Граччоті, завдѐки 
«культу свободи» Україна засвідчила свою «пан’ювропейське покликаннѐ» і 
долучиласѐ до «універсального фонду Європи», ставши його популѐризато-
ром у слов’ѐнському світі [4]. Відкритість освітнього простору до засвоюннѐ 
цінного досвіду, поширеннѐ юзуїтських і протестантських гуманістичних 
колегіумів, базованих на пан’ювропейській програмі освіченого благочестѐ, 
адаптації класичної спадщини до засад христиѐнської етики, стимулявали 
пошук українськими інтелектуалами власної моделі вищої школи. 
Результатом синтезу концепції «тримовного ліцея» Еразма Ротердамського, 
досвіду шлѐхетських польських шкіл та італійських академій із вітчизнѐноя 
традиціюя став освітньо-науковий комплекс в Острозі, що охоплявав колегія, 
гурток учених, типографія, бібліотеку, церкву, шпиталь. Патрону цього 
осередку – магнату і меценату Костѐнтину-Василя Острозькому, синові 
Великого гетьмана Литовського, родом із київських кнѐзів, вдалосѐ залучити 
гідних учених мужів. Значну пожертву «на академія і шпиталь» здійснила 
племінницѐ кнѐзѐ Єлизавета-Гальшка Острозька. Як свідчив кнѐзь К. Радзівіл, 
К.-В. Острозький «будую академія з великоя побожністя і майже 
королівським розмахом» [27]. Натомість Петро Скарга був певен у 
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безперспективності цих задумів: «І не було ще на світі, і не буде ніколи 
жодного університету й академії, у ѐких би викладаннѐ велосѐ на іншій мові, 
крім грецької й латини, а зі слов’ѐнської мови вченим ще ніхто не був» [30]. 

Інноваційний характер «Острозького Атенея» (1576–1636 рр.) полѐгав 
у апелѐції до спадщини Київської Русі (ѐк до «вітчизнѐної античності») і 
сакралізації рідної мови, у її старослов’ѐнському варіанті, ѐк класичної. 
Особливістя закладу було сполученнѐ його православного спрѐмуваннѐ з 
толерантністя й ідейним розмаїттѐм, студіяваннѐ рідної і класичних давніх 
мов, гебрайської і польської. Слов’ѐно-греко-латинська колегіѐ-академіѐ 
здійснявала підготовку православних інтелектуалів із широким науковим 
світоглѐдом, здатних полемізувати з опонентами, ѐкі вивчали «вільні 
мистецтва», філософсько-богословські науки, медицину. Найталановитіші 
вихованці поглиблявали освіту в Італії ѐк стипендіати кнѐзѐ. У 1602 році на 
проханнѐ олександрійських патріархів відкрито Острозьку філія у Греції, що 
було вкрай важливо післѐ занепаду Константинополѐ [16]. Місія відновленнѐ 
на українських землѐх власної митрополії, актуалізовану К.-В. Острозьким із 
метоя духовного відродженнѐ величі Київської Русі, удалосѐ в 1620 році 
реалізувати вихованця Острога, українському гетьману Петру Сагайдачному. 
Символічно, що митрополитом Київським, Галицьким і всіѐ Русі став 
вихованець Острозької академії, ректор Львівської і Київської братських шкіл 
Іов Борецький. Хоча спроби К. Острозького наданнѐ своюму осередку статусу, 
рівного університетам, виѐвилисѐ невдалими, проте його вихованці стали 
репрезентантами й меценатами рідної освіти та культури, засновниками і 
викладачами братських шкіл, зоріюнтованими на острозькі стандарти. 
Зародками православних університетів із рідноя мовоя викладаннѐ і 
демократичним складом вихованців були братські школи (Львів, Луцьк, 
Вільно), високий рівень ѐких підтверджено привілеѐми православних 
патріархів і польського королѐ. 

Проте внаслідок посиленнѐ наступу юзуїтів вихованці острозького 
осередку і братських шкіл сконцентрували свої зусиллѐ в місті Киюві – 
історичній столиці України-Русі. Саме в колисці «руської античності» в 
атмосфері відродженнѐ київських свѐтинь за підтримки меценатів (київських 
митрополитів, українських гетьманів, Гальшки Гулевичівни,) постала 
славнозвісна Киюво-Могилѐнська академіѐ. В її основу Петром Могилоя 
покладено католицький взірець Сорбонни, адаптований до цінностей і 
потреб українського суспільства. Длѐ ілястрації спадкоюмності автентичних 
освітніх традицій у літописі «Історіѐ русів» зазначено, що гетьман 
Сагайдачний разом із Петром Могилоя відродили стародавня Київську 
академія, закладену післѐ запровадженнѐ христиѐнства на Русі. Академіѐ 
дбайливо оберігала традиційні права та привілеї, надані польським королем 
у 1658 р.: академічна автономіѐ, ярисдикціѐ власного суду, виборність 
викладачів і ректора, демократичний (всестановий) характер освіти, 
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діѐльність академічних конгрегацій тощо. Тому длѐ іноземців Київська 
академіѐ була «справжнім православним університетом із гарноя репута-
ціюя» [24; 17+ Інноваційну могилѐнську модель православного університету 
було реалізовано у філіѐх і колоніѐх київської метрополії: Вінниці, Гощі, Яссах, 
Москві, Валахії, Сербії, православних колегіумах України [14]. 

Увага в академічному середовищі приділѐласѐ античній спадщині, 
працѐм отців церкви, італійських, німецьких, швейцарських гуманістів і 
реформаторів, а також творам Р. Декарта, Ф. Бекона, А. Везаліѐ, Х. Вольфа, 
Г. В. Лейбніца, Н. Макіавеллі, що націлявали на пізнаннѐ природи й 
суспільства. Вагомим педагогічним потенціалом приваблявали ідеї 
представників французького та англійського просвітництва (А. Вольтера, 
Д. Дідро, Ш. Монтеск’ю, Ж.-Ж. Руссо, Д. Локка, Т. Мора), голландського 
гуманіста Е. Ротердамського і чеського педагога Я. Коменського, ѐкий вважав 
ѐкісну освіту запорукоя національної незалежності України. З часом 
традиційні тривіум і квадривіум в Академії доповнено класами історії та 
географії, домашньої та сільської економіки в поюднанні з естетичноя 
складовоя підготовки вихованців. Схоластична система навчаннѐ, 
зоріюнтована на античні старожитності й середньовічне богослов’ѐ, 
поступиласѐ сучасній лейбніце-вольфіанській. Пріоритет надававсѐ 
позитивним методам стимуляваннѐ академічної сумлінності, спрѐмованих 
на розвиток самостійності мисленнѐ. У низці чеснот, культивованих у 
середовищі вихованців, цінувалосѐ почуттѐ власної гідності та оригінальність 
думки [20]. Длѐ розвитку творчих здібностей практикувалисѐ вправи з 
«національної інтерпретації» класичних зразків. Так, унаслідок 
«перелицяваннѐ» шедеврів Вергіліѐ з’ѐвиласѐ поеми І. Лобисевича «Вергіїюві 
пастухи, в український кобенѐк перевдѐгнуті» та І. Котлѐревського «Енеїда», 
що сприѐло становлення нової літературної української мови. Яскравими 
репрезентантами культури українського бароко стали філософ Г. Сковорода, 
композитори Д. Бортнѐнський і А. Ведель, архітектор І. Григорович-Барський, 
мандрівник В. Григорович-Барський [15]. 

Як національна свѐтинѐ Української козацької держави, Киюво-
Могилѐнська академіѐ реалізувала місія формуваннѐ інтелектуальної еліти, 
збереженнѐ релігійно-національної ідентичності, твореннѐ відкритого 
культурно-інтелектуального простору. Традиціюя длѐ членів елітних 
козацьких родин і кращих вихованців було поглибленнѐ набутих знань за 
кордоном, а ознаками високої ювропейської освіченості були шлѐхетність, 
ерудованість, знаннѐ іноземних мов, бібліофіліѐ, меценатство, 
доброчинність. Оригінальний вищий навчальний заклад адміністративно-
військового типу – Канцелѐрський курінь діѐв при Генеральній військовій 
канцелѐрії у Батурині і Глухові, забезпечуячи підготовку військових 
канцелѐристів – кваліфікованих держаних службовців гетьманської 
адміністрації (дипломатів, військових, яристів, економістів), переважно – 
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вихованців Киюво-Могилѐнської академії, представників національної еліти. 
Загалом, наѐвність власної держави й церкви (київської метрополії), 
демократичні традиції (магдебурзьке право, виборність посадових осіб і вик-
ладачів), патернаціоналіська політика українських гетьманів сприѐли розвит-
кові освіти. Проте в кінці ХVІІІ століттѐ післѐ ліквідації гетьманату в академії 
заборонено українську мову, скасовано право автономії та самоврѐдуваннѐ, 
запроваджено цензуру, що призвело до закриттѐ закладу і створеннѐ на його 
базі духовної академії. Водночас зауважимо, що тенденції до уніфікації та 
професіоналізації були властиві длѐ багатьох держав у цей період. 

При типологізації університетської освіти на початку Нового часу у 
фундаментальному виданні «Історіѐ університету в Європі», Київську 
академія представлено в ѐкості справжнього університету – на підставі її 
подібності до юзуїтських вищих шкіл, що підтримували богословські й 
філософські факультети *29, с. 48+. Типовим юзуїтським університетом 
докласичного типу був і Львівський університет (1666 р.), закритий післѐ 
скасуваннѐ ордену. На його базі в 1784 році австрійським принцом 
Йосифом у Львові було засновано класичний університет, у ѐкому частково 
вживаласѐ українська мова, діѐли Руський (Український) інститут (1787 р.) 
та низка українських кафедр [3]. 

Свідченнѐм громадѐнської зрілості й відкритості суспільства до 
реформаційних процесів став рух української громадськості за створеннѐ 
світських університетів (друга половина XVIII – початок ХІХ ст.), що став 
унікальним ѐвищем у Російської імперії. Так, розроблений на замовленнѐ 
гетьмана К. Розумовського проект Українського університету 1760 року в 
Батурині ґрунтувавсѐ на новітніх німецьких зразках (передусім, Галле, 
Геттінгена). Необхідність його заснуваннѐ мотивуваласѐ «схильністя 
малоросійського народу до навчаннѐ і науки», браком української 
професури, наѐвністя давніх традицій вищої і середньої освіти, тривалим 
досвідом здобуттѐ знань у Європі, віддаленістя від іноземних освітніх центрів 
і бажаннѐм молоді навчатисѐ вдома. Призначеннѐ Батуринського 
університету полѐгало у формуванні національної еліти, щоб «гарантувати 
поповненнѐ... докторів, магістрів і професорів із числа малоросійських 
лядей» [22]. Цей проект ю ідеалом українського університету ювропейського 
рівнѐ епохи Просвітництва з точки зору місії, корпоративного характеру 
управліннѐ, змісту освіти, академічної свободи, незалежності від державної 
казни. У 1764 році представлено «План» професора Ф. Дільтеѐ щодо 
заснуваннѐ університетів у Дерпті (длѐ Лівонії) і в Батурині (длѐ України). 
Водночас до урѐду надійшло «Проханнѐ українського шлѐхетства і старшин 
разом із гетьманом», у ѐкому аргументовано необхідність відкриттѐ двох 
університетів: у Киюві (у складі чотирьох факультетів, із богословським 
факультетом на базі академії) і в Батурині (із трьома факультетами, за 
винѐтком теології). Лейтмотивом клопотань глухівського, ніжинського, 
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батуринського, київського, переѐславського, стародубського, чернігівського й 
сумського шлѐхетства ю вимога заснуваннѐ в Україні сучасного 
університету [7; 8]. Проте започатковані ініціативи були приреченими на 
фіаско з оглѐду на небезпеку зростаннѐ в імперії  волелябних настроїв.  

Проблемоя університетотвореннѐ переймалисѐ й високопосадовці: 
так, генерал-губернатор Малоросії П. Румѐнцев переймавсѐ відкриттѐм 
«Єкатерининської колегії» типу військової академії або ж перетвореннѐм на 
університети «місцевих академій» (у Киюві й Чернігові). Якщо міністр освіти 
В. Завадовський був прибічником створеннѐ університету в Чернігові, то його 
наступник, син українського гетьмана О. Розумовський – у Киюві. Однак 
імператрицѐ віддала перевагу проекту свого співправителѐ Г. Потьомкіна, 
націленого на зміцненнѐ позицій монархії на землѐх Вольностей Війська 
Запорозького длѐ реалізації геополітичної доктрини ІІІ Риму – утвердженнѐ 
російського пануваннѐ на Балканах та відродженнѐ Візантійської імперії на 
чолі з Костѐнтином, онуком Катерини ІІ. Водночас у 1786 р. імператрицея 
підписано указ про заснуваннѐ університету в Чернігові (на основі 
навчального плану Віденського університету). Проте втіленнѐ цих амбітних 
проектів було відкладено під приводом «несвоючасності». Окрім того, на 
межі ХVІІІ–ХІХ століть активізуваласѐ конкуренціѐ між німецькоя і 
французькоя моделля вищої освіти. У праці Д. Дідро «План університету або 
школи публічного викладаннѐ наук длѐ російського урѐду» *10+ викладено 
доцільність моделі вищої школи, у ѐкій викладаятьсѐ знаннѐ з усіх наук длѐ 
всіх суспільних станів, проте викладачі і студенти були позбавлені 
академічних свобод, а університет – автономії й наукової діѐльності. Акцент 
на відтворявальній функції за ігноруваннѐ культуротворчої місії університету 
було закріплено в наполеонівській моделі. Проте післѐ Французької 
буржуазної револяції Катерина ІІ наклала табу на все французьке ѐк символ 
вільнодумства, і за основу було взѐто план австрійського вченого Йосифа 
Зонненфельса, розроблений на замовленнѐ урѐду. 

На початку ХІХ століттѐ знаний педагог, директор Новгород-Сіверської 
гімназії І. Халанський подав проект Новгород-Сіверського університету, 
доводѐчи  переваги його заснуваннѐ на лоні природи, позбавленому спокус 
цивілізації, що, ѐк свідчив досвід діѐльності Гейдельберзького і Йюнського 
університетів, узгоджувалосѐ з ювропейськоя тенденціюя. У 1801 році 
проханнѐ щодо відкриттѐ університету було порушено на зборах дворѐнства 
Роменського повіту з ініціативи В. Капніста і В. Полетики, а на з’їзді повітових 
маршалків ухвалено записку до імператора щодо заснуваннѐ університету в 
Чернігові, посилаячись на указ Катерини ІІ 1786 року і виѐвлѐячи готовність 
дворѐнства взѐти на себе належні витрати [11]. Наскрізноя ідеюя цих 
проектів ю акцент на прагненні українців до знань, готовність утримувати 
університет громадським коштом, що засвідчую стійкий інтерес козацько-
старшинського середовища до розвитку вищої школи, на відміну від 
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російського дворѐнства. У текстах шлѐхетських звернень із Гетьманщини і 
Слобідської України обґрунтовано значеннѐ університету в житті лядини та 
суспільства, суголосні духу епохи Просвітництва.  

Необхідно відзначити причетність генераторів ідеї університетвореннѐ 
до просвітницьких й автономістичних осередків, поюднаннѐ обґрунтуваннѐ 
«прав і вольностей» України із правом кожної лядини на вільний розвиток. 
Про цей прошарок української протоінтелігенції генерал-губернатор 
Малоросії О. Румѐнцев зауважив, що нащадки козаків «при всіх науках і в 
чужих краѐх перебуванні залишилисѐ козаками і бережуть палку лябов до 
своюї «власної нації й солодкої вітчизни» [5, с. 430]. Так, «Попівська 
академіѐ», що діѐла у другій половині XVIII – на початку ХІХ століттѐ поблизу 
Сум у маютку О. Паліцина, була «розсадником західно-ювропейської освіти» і 
«почасти виконувала роль вищого навчального закладу в нашому краї» 
[26, с. 2+. Слід указати на авторитетність у Попівському осередку, до ѐкого 
входили В. Капніст, В. Каразін, М. Ушинський (рідний дѐдько педагога 
К. Ушинського), праць французьких просвітителів і Григоріѐ Сковороди, під 
«чубом та українськоя свитиноя» ѐкого, за словами В. Каразіна, ховаласѐ 
справжнѐ мандрівна академіѐ. Саме з цим середовищем сучасні історики 
пов’ѐзуять походженнѐ визначної пам’ѐтки – «Історії русів» із цілісноя 
концепціюя історії України, а також генеруваннѐ ідей щодо заснуваннѐ 
університету (в Сумах, а пізніше – в Харкові). Останній проект реалізовано 
завдѐки ініціативі видатного просвітителѐ Слобожанщини, чиновника 
Міністерства освіти В. Каразіна, ѐкому вдалосѐ переконати Олександра І в 
наданні переваги Харкову, спонукаячи слобідсько-українське шлѐхетство до 
значних пожертвувань під приводом обіцѐнки відновленнѐ імператором 
«місцевих прав та привілеїв». В. Каразін сподівавсѐ, що утриманнѐ 
переважно громадським коштом стане гарантом певної незалежності 
закладу, його адаптації до місцевих потреб. Просвітитель розкрив 
перспективи розквіту «слобожанських Афін» і розробив проект статуту 
майбутнього університету, що відповідав корпоративним інтересам 
місцевого дворѐнства (реалізаціѐ професійно-оріюнтованої програми, 
забезпеченнѐ обов’ѐзкової військової підготовки, необхідної длѐ кар’юрного 
зростаннѐ). Таким чином постав Харківський університет – перший і юдиний 
у Російській імперії, створений у 1805 році за ініціативоя й коштом 
приватної та громадської ініціативи. Проте замість проекту В. Каразіна, 
близького до французької моделі (ѐк комплексу професійних вищих шкіл), 
урѐдовці віддали перевагу геттінгенській системі, у ѐкій університет був 
інструментом боротьби з церквоя, аристократіюя, традиційними 
цінностѐми й регіональними елітами. Адже німецька протестантська 
модель передбачала функціонуваннѐ університетської корпорації на основі 
демократичного самоврѐдуваннѐ, однак під загальним контролем держави 
в особі попечителѐ, призначеного урѐдом. 
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Прагнучи монополізувати «інтелектуальний Олімп» длѐ «пануваннѐ 
над душами українців» *2, с. 246+, на початку ХІХ століттѐ польські й російські 
впливові кола зробили ставку на ліцеї (Кременець, Ніжин, Одеса) – 
привілейовані заклади, що плекали в яному шлѐхтичеві прагненнѐ стати 
справжнім ювропейцем на основі засвоюннѐ іноземних мов, яридичних наук, 
вишуканих манер. Післѐ скасуваннѐ Кременецького ліцея і Віленського 
університету, зумовленого активноя участя викладачів і студентів у 
антиросійському польському повстанні 1830–1831 років засновано Київський 
університет (1834 р.), на ѐкий було покладено функція русифікації «Південно-
Західного края». У 1865 році на базі Рішельювського ліцея в Одесі відкрито 
Новоросійський університет, у ѐкому можновладці вбачали форпост длѐ 
протидії Загребській академії в Австрії, що приваблявала представників 
слов’ѐнських народів [23, с. 3+. Зрештоя, організаціѐ університетів у 
Російській імперії стала результатом компромісу між закріпленнѐм 
корпоративної автономії в її «докласичному» розумінні та тенденціюя до 
«модернізації», коли держава брала на себе організація навчального 
процесу і контроль за рівнем викладаннѐ, підбір викладацьких кадрів, 
розвиток інфраструктури, наукових товариств, бібліотеки, тощо [6, с. 34]. 
Загалом, із інкорпораціюя українських земель до складу Австрійської та 
Російської імперії офіційне призначеннѐ університетів полѐгало в насадженні 
імперських цінностей і вірному служінні правлѐчій династії. 

Початок ХХ століттѐ позначивсѐ актуалізаціюя цінностей національної, 
соціальної й гендерної емансипації, формуваннѐм ринкових відносин, 
активізаціюя процесів націютвореннѐ, стрімкими темпами науково-технічного 
прогресу, зростаннѐм промислового виробництва, засобів зв’ѐзку, 
транспорту, військової техніки, урбанізаціюя, соціальноя диференціаціюя, 
активізаціюя міжнародної наукової співпраці і загостреннѐм конкуренції між 
державами. Синхронний аналіз показую, ѐкщо україномовна школа в Австро-
Угорській імперії демонструвала стрімку позитивну динаміку, то в умовах 
російського імперського простору потенційні і реальні студенти були 
відчужені від освіти, рідної за мовоя і духом. У цей час на українських землѐх 
порѐд із класичними державними університетами, зоріюнтованими на 
Берлінський і Віденський університети, створено десѐтки галузевих вищих 
шкіл, переважно недержавних, що мали за основу ювропейські й 
американські зразки. Проте, російський урѐд не реагував на зверненнѐ 
громадськості про відкриттѐ вищих шкіл аграрного профіля [9], а також 
народних університетів, ѐких потребували українці, особливо селѐни. Як 
свідчить компаративний аналіз, вищі народні школи длѐ представників 
різних національностей  успішно діѐли в сусідній Австро-Угорській імперії. У 
цей час було розроблено альтернативну антропологічну модель вищої освіти, 
підпорѐдковану меті саморозвитку творчої особистості, ідеѐм академічної 
свободи та автодидактизму, апробовану у вільних вищих школах, відкритих 
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післѐ револяції 1905–1907 років. Критеріѐми ѐкості вищої освіти стали 
підвищений академічний тонус і рівень оволодіннѐ студентами науковоя 
методологіюя, розвиток критичного мисленнѐ, здатності молоді до наукової 
творчості. Зрештоя, визріла ідеѐ вільного українського університету, чільний 
внесок у розробку й популѐризація ѐкої здійснили відомі педагоги, 
викладачі, митці, громадські діѐчі. Компаративний аналіз свідчить, що 
прагненнѐ до реалізації національної моделі вільної вищої школи були 
суголосними світовим освітнім процесам. Представники різних націй 
Габсбурзької монархії домагалисѐ відкриттѐ власних університетів: італійці у 
Тріюсті, чехи у Брно, словенці у Ляблѐні, українці у Львові *28+. Хоча ідеѐ 
української вищої школи була підтримана австрійськоя владоя, 
поміркованими партіѐми, міжнародноя громадськістя, проте наразиласѐ на 
опір проросійських кіл [12]. 

Попри світову війну, політичні й економічні катаклізми, свідченнѐм 
демократизації, інтенсифікації, диверсифікації вищої освіти в часи 
українського національного державотвореннѐ 1917–1920 років ю поѐва десѐт-
ків вищих шкіл класичного та вузькоспеціалізованого типів, стаціонарних і 
мандрівних народних університетів, реалізаціѐ академічної автономії, 
удосконаленнѐ змісту освіти, активізаціѐ студентського самоврѐдуваннѐ. На 
основі актуалізації національного виховного ідеалу новаціюя стало відкриттѐ 
національних кафедр і вищих шкіл. У цей час представниками державного 
керівництва і громадськості розроблено концепція вищих навчальних 
закладів – «ювропейських за формоя та українських за духом», генераторів 
національної культури, осередків формуваннѐ свідомої інтелігенції. 
Відповідно в межах модернізаційного періоду розвитку вищої школи 
доцільно виокремити два етапи: 1) 1905–1917 рр. – розробленнѐ та апробації 
ідеї вільної вищої школи (активізаціѐ громадської і приватної ініціативи, 
створеннѐ недержавних вищих шкіл, утвердженнѐ принципів 
антропоцентризму, урізноманітненнѐ форм і методів навчальної діѐльності); 
2) 1917–1920 рр. – реалізації концепції вільної вищої школи (державно-гро-
мадський характер освіти; демократизаціѐ, диверсифікаціѐ, професіоналі-
заціѐ; забезпеченнѐ академічної автономії; посиленнѐ українознавчого 
виміру змісту освіти; розвиток студентського самоврѐдуваннѐ). 

Проте в радѐнський період (1921–1990 рр.) відбуласѐ докорінна 
реорганізаціѐ вищої школи, що супроводжуваласѐ розривом освітньої 
традиції, проголошеннѐм класових цінностей, утвердженнѐм 
марксистсько-ленінської методології й монополії держави, ліквідаціюя 
академічної автономії, уніфікаціюя, регламентаціюя, централізаціюя 
освітнього процесу. Сучасний період розвитку вищої освіти, 
започаткований в умовах державної незалежності України, ґрунтуютьсѐ на 
інноваційній парадигмі в умовах глобалізованого постмодерного 
освітнього простору вищої школи.  
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
проведене дослідженнѐ дозволило здійснити періодизація розвитку вищої 
освіти на території України й виокремити такі періоди: 
протоуніверситетський (V ст. до н. е. – ХV ст.), із ѐким пов’ѐзано зародженнѐ 
шкіл підвищеного рівнѐ, зоріюнтованих на греко-візантійські зразки вченості; 
докласичний (ХVІ – кінець ХVІІІ ст.), ознаменований діѐльністя братських 
шкіл, Острозької і Киюво-Могилѐнської академії, уґрунтованих на синтезі 
вітчизнѐної традиції з ювропейськоя гуманістичноя парадигмоя; класичний 
(кінець ХVІІІ – кінець ХІХ ст.), позначений оріюнтаціюя вищої школи на 
класичний німецький університет, що підтримував свободу наукової 
творчості, у поюднанні з елементами французької моделі, що передбачала 
регламентація та централізація. Модерний період (1900–1920 рр.) був 
спрѐмований на втіленнѐ ідеї вільної вищої школи, демократизація, 
гуманізація, диверсифікація, поюднаннѐ загальнолядських і національних 
цінностей, забезпеченнѐ свободи викладаннѐ й навчаннѐ. У радѐнський 
період (1921–1990 рр.) проведено докорінну реорганізація вищої школи на 
основі проголошеннѐ класових цінностей та ліквідації академічної автономії. 
Сучасний період розвитку вищої освіти в Україні ґрунтуютьсѐ на інноваційній 
парадигмі в умовах постмодерного університету. 

Серед низки чинників, що впливали на процес розвитку вищої освіти на 
території України, виокремлено історичні (глибокі традиції функціонуваннѐ 
закладів підвищеного рівнѐ; відкритість українського освітнього простору до 
екстраполѐції позитивного зарубіжного досвіду, прагненнѐ корінного 
населеннѐ до здобуттѐ вищої освіти, розповсяджена практика «освітнього 
туризму»); суспільно-політичні (зовнішнѐ і внутрішнѐ політика держави; 
демократизаціѐ і формуваннѐ інститутів громадѐнського суспільства; 
зростаннѐ національної самосвідомості і громадѐнської культури населеннѐ), 
економічні (науково-технічний прогрес, індустріалізаціѐ; урбанізаціѐ; 
модернізаціѐ економіки, зростаннѐ потреби у кваліфікованих фахівцѐх), 
соціокультурні (поглибленнѐ соціальної диференціації; активізаціѐ приватної 
ініціативи і громадсько-педагогічного руху; практика доброчинності та 
меценатства; прагненнѐ української інтелігенції до розвитку національної 
культури; жорстка цензура, заборона української мови, літератури, школи в 
Російській імперії); освітні (ґенеза цінностей, виховного ідеалу й мети освіти; 
трансформаціѐ місії університету; концептуальна зрілість різних моделей 
вищої школи; ідеї реформаторської педагогіки і вільної вищої школи); наукові 
(структуризаціѐ науки; утвердженнѐ нових методологічних підходів; 
розширеннѐ номенклатури спеціальностей; інституалізаціѐ педагогіки ѐк 
окремої галузі наукового знаннѐ; інтеграціѐ до світового наукового простору). 
При здійсненні пропонованої періодизації провідними критеріѐми були 
апробаціѐ й розповсядженнѐ нового типу вищої школи внаслідок зміни 
освітньої парадигми. 
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Перспективи поглибленої розробки обраної проблеми пов’ѐзані з 
уточненнѐм етапів розвитку вищої освіти в Україні в конкретні історичні 
періоди та визначеннѐм їх характерних особливостей. 
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РЕЗЯМЕ 
Корж-Усенко Лариса. Периодизациѐ развитиѐ высшего образованиѐ в Украине. 
В разведке осуществлена периодизациѐ процесса зарождениѐ, становлениѐ и 

развитиѐ высшего образованиѐ в Украине, выделены протоуниверситетский, 
доклассический, классический, модернизационный, советский, современный 
(постмодернистский) периоды – от афинской системы в полисах Северного 
Причерноморьѐ, школ повышенного типа в Киевской Руси длѐ подготовки 
представителей государственной и духовной элиты, братских школ, Острожской и 
Киево-Могилѐнской академий к функционирования сети университетов, специальных 
высших учебных заведений, народных университетов. Определены исторические, 
общественно-политические, экономические, социокультурные, ментальные, 
образовательные, научные факторы, которые детерминировали динамику 
количественных и качественных изменений и нововведений в высшей школе. 

Ключевые слова: периодизациѐ, развитие высшего образованиѐ, тип высшей 
школы, академическаѐ автономиѐ, образовательный идеал, модель университета, 
академиѐ, доклассический университет, классический университет, свободнаѐ 
высшаѐ школа. 

 
SUMMARY 

Korzh-Usenko Larysa. Periodization of higher education development in Ukraine. 
In the article the periodization of higher education development in the territory of 

Ukraine has been carried out and the following main periods have been distinguished: proto-
university (V century BC – XV century), which involves origination of schools of the higher 
level, oriented towards the Greek-Byzantine models of scholarship; pre-classical (ХVІ – late 
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ХVІІІ century), marked by the activity of brotherhood schools, Ostroh and Kyiv-Mohyla 
Academies, based on the synthesis of the national tradition with the European humanistic 
paradigm; classic (late XVIII – late XIX century) was marked by orientation of the higher 
school to the German university supporting the freedom of scientific creativity, in 
combination with the elements of the French model, which envisaged unification and 
centralization. At the beginning of the XX century the modernization period was initiated, 
aimed at the implementation of the idea of a free higher school, a combination of universal 
human values and national values, academic autonomy, freedom of teaching and learning, 
self-realization of the personality of a student and a teacher. Nevertheless, in the Soviet 
period (1921–1990), a radical reorganization of the higher school took place on the basis of 
class values and Marxist-Leninist methodology, the elimination of academic autonomy, 
unification, and centralization. The modern postmodern development of higher education in 
Ukraine is based on a innovative paradigm in the conditions of globalization. 

Among the number of factors that influenced development of higher education in 
Ukraine, the author has distinguished: historical (deep traditions of functioning of the institutions 
of higher level, openness of the Ukrainian educational space to the extrapolation of positive 
foreign experience, indigenous peoples’ desire for higher education, practice of “educational 
tourism”); socio-political (external and internal policy of the state; democratization and 
formation of civil society institutions; growth of national consciousness and civil culture of the 
population), economic (scientific-technological progress, modernization of the economy, 
industrialization, urbanization, growing need for qualified specialists), socio-cultural (deepening 
of social differentiation, activization of private initiative and public-pedagogical movement, 
practice of charity and philanthropy; desire of the Ukrainian intelligentsia to develop a national 
culture; strict censorship and prohibition of Ukrainian language, literature, schools in the Russian 
Empire); educational (genesis of values, educational ideal and goal of education, transformation 
of mission of the university, conceptual maturity of different models of higher education, ideas of 
reformatory pedagogy and free higher education); scientific (structuring of the science, 
establishment of new methodological approaches, expansion of the nomenclature of specialties, 
institutionalization of pedagogy as a separate branch of scientific knowledge, integration into the 
world research space). 

Key words: periodization, development of higher education, type of higher school, 
academic autonomy, educational ideal, university model, academy, pre-classical university, 
classical university, free higher school. 
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ШЛаХИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННа ПЛАВАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ В 
УМОВАХ ГЛИБОКОГО ПЛАВАЛЬНОГО БАСЕЙНУ 

 

У статті визначено науково-педагогічне підґрунтѐ длѐ пошуку шлѐхів 
оптимізації навчаннѐ плавання дітей 6-річного віку в умовах глибокого плавального 
басейну. Виѐвлена недостатньо висвітлена проблема навчаннѐ в умовах глибокого 
плавального басейну дітей даної вікової групи. З метоя вирішеннѐ даного питаннѐ у 
статті подано спеціально підібрані засоби й методи навчаннѐ та розкрито умови їх 
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реалізації під час занѐть у глибокому плавальному басейні з дітьми 6 років. У 
результаті педагогічних зусиль відбулисѐ ѐкісні позитивні зміни та прискореннѐ 
процесу освоюннѐ навчального матеріалу, що доводить ефективність обраних 
засобів і методів навчаннѐ. Актуальним ю вивченнѐ інших проблем пошуку 
оптимізації навчально-тренувального процесу плавців різних вікових груп. 

Ключові слова: плаваннѐ, діти 6-річного віку, початкове навчаннѐ, глибокий 
плавальний басейн.  

 
Постановка проблеми. Плаваннѐ ю одним із засобів фізичного 

вихованнѐ, ѐкий належить до найбільш масових видів спорту. Кожну 
дитину необхідно навчити не боѐтисѐ води, уміти вільно триматисѐ на її 
поверхні та пропливати хоча б невелику відстань. І краще починати це 
робити в ранньому віці.  

У теперішній час, ѐк у теорії, так і у практиці переважаять концепції 
початкового навчаннѐ плавання в умовах неглибокого плавального 
басейну. Між тим, на сьогоденнѐ, у нашій країні існую велика кількість 
глибоких, не пристосованих длѐ початкового навчаннѐ плавання, басейнів. 
У них ведетьсѐ достатньо активна робота з навчаннѐ дітей плавання. 
Однак, існую проблема у відсутності експериментально перевірених 
методик початкового навчаннѐ плавання в умовах глибокого басейну.  

Іншим, не менш важливим фактором, ю те, що в навчанні плавання в 
умовах глибокого плавального басейну залишаятьсѐ без уваги діти 6-
річного віку. Саме тому, недостатньо висвітленим ю питаннѐ про 
конструкція та спосіб застосуваннѐ підтримуячих засобів на воді, а також 
послідовність вивченнѐ спортивних способів плаваннѐ з дітьми 6-річного 
віку в умовах глибокого плавального басейну.  

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм плаваннѐ ѐк виду 
спорту, вивченнѐм питань його оздоровчої спрѐмованості, прикладного 
значеннѐ, масовості та впливу водного середовища на організм лядини 
займалисѐ чимало вчених *1–4; 7–12]. У перерахованих вище працѐх 
висвітлено процес навчаннѐ плавання, зокрема сутність цілісно-
роздільного методу, методиці паралельно-послідовного й одночасного 
оволодіннѐ спортивними способами плаваннѐ.  

Аналіз науково-методичної літератури виѐвив невелику кількість 
робіт, присвѐчених проблемі навчаннѐ дітей плавання в умовах глибокого 
плавального басейну [5; 6; 13; 14]. На їх думку, не дивлѐчись на складність 
початкового періоду, навчаннѐ дітей плавання в умовах глибокого басейну 
ю значно результативнішим занѐть у «лѐгушатнику». 

Визначені вище питаннѐ потребуять спеціально додаткових 
досліджень, на базі ѐких можна розробити й експериментально 
обґрунтувати методику навчаннѐ дітей 6-річного віку плавання на глибокій 
воді у критому плавальному басейні. Вирішення цього питаннѐ і 
присвѐчена дана робота. 
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Мета статті полѐгаю у визначенні шлѐхів оптимізації навчаннѐ 
плавання дітей 6-річного віку в умовах глибокого басейну.  

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами були використані такі методи 
дослідження: аналіз, синтез, порівнѐннѐ й узагальненнѐ педагогічної 
літератури з проблеми дослідженнѐ, педагогічні спостереженнѐ, 
педагогічний експеримент, методи статистичної обробки результатів. 

Викладення основного матеріалу. Систематизаціѐ та узагальненнѐ 
результатів педагогічних спостережень, що проводилисѐ на занѐттѐх 
початкового навчаннѐ плавання дозволили нам сформувати 
організаційно-методичні аспекти занѐть плаваннѐм із дітьми 6-річного віку 
в умовах глибокого басейну. 

У нашому дослідженні ми використовували поурочну форму 
проведеннѐ занѐть із плаваннѐ, де кожне занѐттѐ органічно було пов’ѐзане з 
попереднім та наступним. Занѐттѐ за розробленоя методикоя проводилисѐ 
3 рази на тиждень, вклячали 15 хвилин тренуваннѐ на суші та 45 хвилин 
тренуваннѐ у воді. Курс із навчаннѐ плавання дітей 6-річного віку складавсѐ з 
32 занѐть в умовах глибокого плавального басейну. Реалізаціѐ 
експериментальної методики занѐть із плаваннѐ передбачала навчаннѐ 
техніці спортивних способів плаваннѐ кроль на спині та кроль на грудѐх, ѐкі 
вивчалисѐ спочатку за елементами; надалі відбувалосѐ об’юднаннѐ елементів 
у різноманітні ланцяги, а потім спосіб вивчавсѐ в цілому.  

Навчаннѐ починалосѐ з ознайомленнѐ з руховоя діюя, а ознайомленнѐ 
поділѐлосѐ на кілька етапів: 1) осмисленнѐ; 2) складаннѐ проекту вирішеннѐ; 
3) спроба виконати дія. Всі ці елементи на практиці дуже тісно пов’ѐзані. 
Розглѐдаячи питаннѐ про формуваннѐ рухових навичок у плаванні та взагалі 
у спорті, можна зазначити, що увесь процес становленнѐ та вдосконаленнѐ 
цих навичок можна умовно поділити на три основні фази. 

Перша фаза – це етап початкового розучуваннѐ. Оволодіннѐ 
технікоя на рівні деѐкої її стабільності – головне завданнѐ ціюї фази. Вона 
характерна переважаннѐм у корі головного мозку процесів збудженнѐ над 
процесами гальмуваннѐ. Відсутність досвіду у виконанні вивчаячого руху, 
невміннѐ узгоджувати окремі дії, надмірне збудженнѐ рухових центрів 
кори головного мозку – усе це призводить до надмірного м’ѐзового 
напруженнѐ, скованості та недостатньої ефективності рухів, великої трати 
енергії та швидкого стомленнѐ дітей. У низці випадків дитина виѐвлѐютьсѐ 
нездатноя виконати дану вправу, в інших – виконую її з великими 
погрішностѐми. Щоб зробити ця вправу доступноя, а також і в тих 
випадках, коли треба усунути або попередити значні погрішності у 
структурі рухів, вправу вивчаять по частинам, елементам та потім 
об’юднуять низку окремих приватних дій в одну цілісну дія. Це полегшую 
учнѐм оволодіти рухом. Крім того, слід відмітити, що перша фаза навчаннѐ 
переходить до другої, коли діѐ в цілому буде засвоюна. 
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Друга фаза навчаннѐ характеризуютьсѐ впорѐдкованістя процесів 
збудженнѐ та гальмуваннѐ в корі головного мозку, усуненнѐм збудженнѐ, 
ѐке викликаю зайве та шкідливе напруженнѐ м’ѐзів, становленнѐм 
динамічного стереотипу. 

Плавальні рухи забезпечуятьсѐ узгодженнѐм роботи великої 
кількості різних м’ѐзів. Кожен із цих м’ѐзів повинен скорочуватисѐ у суворо 
визначений момент та з потрібноя силоя. Чергуваннѐ напружень і 
розслаблень різних м’ѐзів регуляютьсѐ діѐльністя центральної нервової 
системи. Проте спочатку, при перших спробах виконати новий рух, у корі 
головного мозку виникаю надмірне збудженнѐ й рух виконуютьсѐ нечітко, 
судомно, надто напружено. Тільки багаторазово повторяячи рухи та 
акцентуячи увагу на правильному чергуванні напружень і розслаблень, 
можна усунути надмірне напруженнѐ та зробити рух економічним і 
доцільним. Таким чином формуютьсѐ руховий стереотип у дітей. 

У цей період основним засобом навчаннѐ ю вправи, у ѐких 
виконуятьсѐ рухові навички в цілому, а додатковими – вправи у виконанні 
окремих його елементів. 

Третѐ фаза – це подальше вдосконаленнѐ навички, створеннѐ умов 
длѐ трансформуваннѐ рухової навички в уміннѐ вищого порѐдку, 
уточненнѐ діѐльності аферентних систем, зміна й уточненнѐ в русі, ѐкі 
викликані зміноя можливостей дитини, зокрема розвиток сили, 
витривалості, швидкості, гнучкості у процесі навчаннѐ та тренуваннѐ.  

Загальнорозвивальні, підготовчі та імітаційні вправи на суші діти 
виконували на початку кожного занѐттѐ з плаваннѐ, що прискорявало процес 
навчаннѐ плавання та сприѐло розвиткові рухових ѐкостей, ѐкі маять 
першорѐдне значеннѐ під час плаваннѐ. Ці вправи дозволили зосередити 
увагу дітей на техніці виконаннѐ рухів, перевірити правильність засвоюннѐ 
плавальних рухів, виправити помилки й засвоїти вихідні положеннѐ. 

Слід відмітити, що темп оволодіннѐ навичками плавальних рухів учнів 
6-річного віку неоднаковий. Тому ми підбирали длѐ кожного учнѐ різну 
кількість та обсѐг необхідних вправ длѐ освоюннѐ й закріпленнѐ навчального 
матеріалу. Тобто ми особливу увагу приділѐли індивідуальному та 
диференційованому підходу до кожного учнѐ під час навчаннѐ плавання. 

Ураховуячи специфічність проведеннѐ занѐть із плаваннѐ в умовах 
глибокого плавального басейну, ми обов’ѐзково використовували на 
занѐттѐх підтримувальні на воді засоби (підтримувальний поѐс, плавальні 
дошки, плавальні ласти) та підтримувальну жердину. 

Методика застосуваннѐ підтримувальних засобів на воді під час 
навчаннѐ плавання дітей в умовах глибокого плавального басейну, 
вклячаю в себе наступне. Підтримувальни засоби на воді застосовувалисѐ 
паралельно в різних сполученнѐх у залежності від завдань занѐттѐ. У 
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процесі навчаннѐ плавання застосуваннѐ підтримувальних засобів на воді 
поступово зменшувалосѐ в такій послідовності: 

- підтримувальний поѐс застосовувавсѐ на 1–25 занѐттѐх. Мета 
застосуваннѐ – утриманнѐ на поверхні води в горизонтальному положенні. 
На 1–8-му занѐтті величина утримувальної сили була максимальноя; на 9–
15-му – вона зменшуваласѐ на ¼; на 16–22-му – зменшуваласѐ на 2/4; на 
23–25-му – зменшуваласѐ на ¾; на 26–30-му занѐттѐх усі завданнѐ 
виконувалисѐ без надувного кругу; 

- плавальні ласти застосовувалисѐ на 3–23 занѐттѐх. Мета 
застосуваннѐ – акцентуваннѐ роботи ніг. Об’юм застосуваннѐ плавальних 
ласт поступово зменшувавсѐ: на 5–8-му занѐттѐх усі завданнѐ 
виконувалисѐ з ластами; на 9–23-му частина завдань виконуваласѐ без 
ласт; на 24–32-му усі завданнѐ виконувалисѐ без ласт; 

- плавальна дошка застосовуваласѐ на 6–32 занѐттѐх. Мета 
застосуваннѐ – допомога в утриманні на поверхні води в горизонтальному 
положенні, а також допомога під час вивченнѐ техніки роботи ніг. 

У ході нашого експериментального дослідженнѐ під час початкового 
навчаннѐ плавання у глибокому плавальному басейні на 1–15-му занѐттѐх, 
коли діти ще не можуть самостійно утримуватисѐ на поверхні води (усі 
занѐттѐ проходѐть із використаннѐм підтримуячого поѐсу) длѐ навчаннѐ 
різноманітним компонентам техніки спортивних способів плаваннѐ ми 
застосовували такі сполученнѐ підтримуячих засобів на воді: 

- длѐ навчаннѐ вміння утримувати горизонтальне положеннѐ тіла у 
воді: підтримувальний поѐс; підтримувальний поѐс та плавальні ласти; 
підтримувальний поѐс, плавальні ласти та плавальна дошка; 

- длѐ навчаннѐ техніці роботи ніг у спортивних способах плаваннѐ кро-
лем на спині та кролем на грудѐх: підтримувальний поѐс та плавальні ласти; 

- длѐ навчаннѐ спортивним способам плаваннѐ кроль на грудѐх та 
кроль на спині: підтримувальний поѐс, плавальні ласти та плавальна дошка. 

Під час початкового навчаннѐ плавання у глибокому басейні на 26–
32-му занѐттѐх, коли діти вже засвоїли навичку самостійно утримувати тіло 
на поверхні води, длѐ навчаннѐ різноманітним компонентам техніці 
спортивних способів плаваннѐ ми застосовували такі сполученнѐ 
підтримувальних на воді засобів: 

- длѐ навчаннѐ та вдосконаленнѐ виконаннѐ техніці роботи ніг у 
спортивних способах плаваннѐ кроль на спині та кроль на грудѐх: 
плавальна дошка та плавальні ласти; 

- длѐ навчаннѐ спортивним способам плаваннѐ кроль на грудѐх та 
кроль на спині: плавальні ласти. 

Методика передбачала під час навчаннѐ у глибокому плавальному 
басейні з дітьми 6-річного віку дотриманнѐ нами такої послідовності 
вивченнѐ спортивних способів: 9–16-те занѐттѐ – кроль на спині; 17–26-те 
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занѐттѐ – кроль на грудѐх. Слід зауважити, що під час вивченнѐ 
конкретного спортивного способу плаваннѐ ми передбачали 
вдосконаленнѐ виконаннѐ техніки раніше вивчених способів. 

Організаціѐ занѐть із плаваннѐ в умовах глибокого басейну мала свої 
особливості, а саме: навчальний матеріал спочатку вивчавсѐ на суші, а 
потім у воді. 

Педагогічні спостереженнѐ показали, що водне середовище, з ѐким 
діти 6-річного віку уперше контактуять на початковому етапі навчаннѐ, 
викликаю в них емоційне напруженнѐ, що зумовляю виѐви водобоѐзні. До 
чинників, ѐкі викликаять водобоѐзнь, належать: 

- висока щільність водного середовища, завдѐки ѐкій тіло перебуваю 
в стані, подібному до невагомості; 

- в’ѐзкість води, що досить своюрідно дію на органи чуттѐ; 
- необхідність узгоджувати рухи з диханнѐм, затримуячи вдих і 

повільно видихаячи; 
- незвичне положеннѐ тіла та його сегментів під час виконаннѐ 

основних плавальних рухів; 
- діѐ додаткових зовнішніх сил, ѐк за статичного положеннѐ тіла у 

воді, так і під час плаваннѐ, а саме: гідростатичної сили виштовхуваннѐ, 
гідродинамічної підйомної сили, сили опору та реакції опори, сили тѐги; 

- глибина плавального басейну; 
- неприюмні та больові відчуттѐ, ѐкі виникаять унаслідок 

потраплѐннѐ води до рота, носу, очей, вух і на шкіру обличчѐ. 
Вищеперераховані чинники на перших занѐттѐх із плаваннѐ 

викликаять у дітей молодшого шкільного віку водобоѐзнь, тривогу, 
розгубленість, невпевненість у власних силах. Так, педагогічні 
спостереженнѐ показали, що відчуттѐ остраху перед водоя спостерігалосѐ 
у 48 % хлопчиків та 75 % дівчат.  

З метоя подоланнѐ синдрому водобоѐзні ми застосовували спеціальні 
підтримувальні на воді засоби під час освоюннѐ з водоя та навчаннѐ 
спортивним способам плаваннѐ, робили акцент на іграх та ігрових вправах, 
ѐкі дозволѐять створявати емоційний фон длѐ швидкого засвоюннѐ 
плавальних рухів і тим самим оптимізувати процес навчаннѐ плавання дітей 
молодшого шкільного віку в умовах глибокого плавального басейну. 

Граячи, діти готові виконувати навіть непосильний длѐ них труд, 
готові виконувати ігрові вправи, не зважаячи на чинники, ѐкі викликаять у 
них емоційне напруженнѐ, проѐв водобоѐзні. Тому, під час початкового 
навчаннѐ плавання дітей 6-річного віку в умовах глибокого плавального 
басейну ми велику увагу приділѐли іграм у воді з використаннѐм 
підтримувальних засобів. 

Під час початкового навчаннѐ плавання в умовах глибокого 
плавального басейну та з використаннѐм підтримувальних засобів на воді 
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нами були підібрані на розроблені ігри у воді з урахуваннѐм віку та 
фізичної підготовленості дітей 6-річного віку: 

1) ігри длѐ освоюннѐ з водоя («Хоровод», «Карасі та карпи», 
«Жабенѐта», «Водолази», «Морський бій» тощо); 

2) ігри длѐ засвоюннѐ та вдосконаленнѐ окремих елементів техніки пла-
ваннѐ («Акули і дельфіни», «Торпеди», «Фонтан», «Поціль торпедоя» тощо); 

3) ігри длѐ підвищеннѐ рівнѐ загального розвитку (гра у водне поло, 
різноманітні естафети тощо). 

Педагогічні спостереженнѐ показали, що у процесі гри діти 
збуджуятьсѐ, що сприѐю порушення дисципліни та може призвести до 
нещасних випадків, тому з перших занѐть ми використовували ігри у воді 
на увагу, точність виконаннѐ та ігри на зорове сприйнѐттѐ. Це такі ігри, ѐк 
«Мисливці та качки», «Кляваннѐ», «Слуховий сигнал» та ін. 

Під час застосуваннѐ ігор длѐ освоюннѐ з водоя ми спостерігали, що 
ознайомленнѐ дітей із водоя та навчаннѐ самостійному просування на 
воді в різних напрѐмах із короткочасним зануреннѐм відбувалосѐ швидше. 

Під час ігор длѐ засвоюннѐ та вдосконаленнѐ окремих елементів 
техніки плаваннѐ ми виѐвили, що ігри даної групи допомагали швидке 
дітѐм засвоявати диханнѐ, ковзаннѐ при різних положеннѐх тіла та рук, 
рухи ногами. 

Ігри, ѐкі ми застосовували з метоя підвищеннѐ рівнѐ загального 
розвитку дітей під час початкового навчаннѐ плавання вирішували й 
завданнѐ освоюннѐ учнів із водоя, а іноді і засвоюннѐ певних елементів 
техніки плаваннѐ. Слід зазначити, що дану групу ігор ми вклячали в 
методику початкового навчаннѐ лише тоді, коли діти вже більш-менш 
освоїлисѐ з водоя та навчилисѐ плавати. 

З метоя подоланнѐ синдрому водобоѐзні ми робили акцент на іграх 
та ігрових вправах, ѐкі допомагали дітѐм подолати страх перед водоя і 
звикнути до водного середовища, поступово переходѐчи від застосуваннѐ 
підтримуячих засобів до самостійного ковзаннѐ та плаваннѐ. 

Під час навчаннѐ плавання діти 6-річного віку тренувалисѐ 
зістрибувати вниз ногами з низького бортику басейна вже на перших 
занѐттѐх, удаячись до допоміжних заходів, а саме використовуячи 
жердини длѐ страховки та допомогу викладача. Педагогічні дослідженнѐ 
засвідчили, що вправи длѐ вивченнѐ стрибків у воду необхідно вклячати 
ще на початку першого етапу навчаннѐ. Це допомагаю дітѐм швидше 
освоїтисѐ з водним середовищем та сприѐю вдалому опанування 
плавальними рухами. Тому невід’юмноя складовоя кожного занѐттѐ з 
плаваннѐ були стрибки у воду, що мали на меті полегшеннѐ та 
прискореннѐ процесу освоюннѐ з водоя, покращеннѐ оріюнтуваннѐ під 
водоя в напрѐмах угору-вниз, підвищеннѐ емоційності занѐть, вихованнѐ 
сміливості, рішучості, впевненості у власних силах, дисциплінованості. 
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Початкового навчаннѐ плавання передбачало освоюннѐ з водним 
середовищем. Завдѐки виконання підготовчих вправ в ігровій формі діти 
6-річного віку навчалисѐ, ѐк зануряватисѐ під воду, дихати у воді та 
приймати правильне горизонтальне положеннѐ під час ковзаннѐ на воді. 

До навчаннѐ техніки спортивних способів плаваннѐ ми переходили 
лише тоді, коли всі діти освоїлисѐ з водоя, навчилисѐ відчувати та 
використовувати її властивості, приймати правильне горизонтальне 
положеннѐ тіла на поверхні води та видихати у воду.  

Вправи длѐ вивченнѐ техніки спортивних способів плаваннѐ 
вивчалисѐ ѐк на суші, так і у воді. Длѐ практичного ознайомленнѐ зі 
специфікоя рухів на суші передбачалосѐ виконаннѐ імітаційних вправ, ѐкі 
сприѐли формування в дітей уѐвленнѐ про амплітуду, напрѐм і швидкість 
рухів, їх координаційну та ритмо-темпову структуру.  

У воді виконувалисѐ підготовчі вправи, ѐкі ми умовно поділили на 
групи залежно від послідовності їх вивченнѐ. До них належали: 

- вправи длѐ вивченнѐ рухів ногами; 
- вправи длѐ вивченнѐ техніки диханнѐ; 
- вправи длѐ вивченнѐ рухів рук і диханнѐ; 
- вправи длѐ узгодженнѐ рухів рук і ніг із диханнѐм. 
По завершення курсу навчаннѐ плавання в умовах глибокого 

басейну з дітьми 6-річного віку, на 33-му занѐтті проводилосѐ контрольне 
занѐттѐ.  Діти 6-річного віку повинні вміти виконувати: 

- 20–30 видихів у воду; 
- «зірочку» на спині та на грудѐх; 
- ковзаннѐ на грудѐх та на спині без плавальної дошки; 
- пропливати 25 м кролем на спині, не торкаячись стінок та доріжок 

басейну; 
- пропливати 25 м кролем на грудѐх, не торкаячись стінок та 

доріжок басейну. 
За результатами контрольного занѐттѐ з плаваннѐ можна зробити 

висновок, що 97 % дітей 6-річного віку ѐкісно виконали всі контрольні 
завданнѐ, що підтвердило ефективність початкового навчаннѐ плавання 
дітей в умовах глибокого плавального басейну, ѐкі ґрунтувалисѐ на 
запропонованій нами методиці. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким 
чином, навчаннѐ плавання дітей 6-річного віку у глибокому плавальному 
басейні (на відміну від навчаннѐ в неглибокому) дозволѐю вже на 
початковому етапі формувати специфічну навичку плаваннѐ в безопірному 
положенні тіла. Тому ми можемо рекомендувати проводити початкове 
навчаннѐ плавання у глибокому плавальному басейні саме з даноя 
категоріюя дітей. 
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Подальші дослідженнѐ передбачаютьсѐ провести в напрѐмі вивченнѐ 
інших проблем пошуку оптимізації навчально-тренувального процесу 
плавців різних вікових груп. 
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РЕЗЯМЕ 

Коштур ана. Пути оптимизации обучениѐ плавания детей 6-летнего возраста в 
условиѐх глубокого плавательного бассейна.  

В статье определены научно-педагогическое основаниѐ длѐ поиска путей 
оптимизации обучениѐ плавания детей 6-летнего возраста в условиѐх глубокого 
плавательного бассейна. Обнаружена недостаточно освещеннаѐ проблема обучениѐ 
в условиѐх глубокого плавательного бассейна детей данной возрастной группы. С 
целья решениѐ этого вопроса в статье представлены специально подобранные 
средства и методы обучениѐ и раскрыты условиѐ их реализации во времѐ занѐтий в 
глубоком плавательном бассейне с детьми 6 лет. В результате педагогических 
усилий произошли качественные положительные изменениѐ и ускорение процесса 
освоениѐ учебного материала, что доказывает эффективность выбранных средств 
и методов обучениѐ. Актуальным ѐвлѐетсѐ изучение других проблем поиска 
оптимизации учебно-тренировочного процесса пловцов разных возрастных групп. 

Ключові слова: плавание, дети 6-летнего возраста, начальное обучение, 
глубокий плавательный бассейн. 

 
SUMMARY 

Koshtur Yana. Ways of optimization of teaching 6-year olds how to swim in the 
conditions of a deep swimming pool. 

The goal of this article is to define the ways of optimization of teaching 6-year olds 
how to swim in the conditions of a deep swimming pool. 

In order to achieve the results of the study, a number of methods were used: analysis, 
synthesis, comparison and generalization of psychological and pedagogical literature on the 
problem of research, pedagogical experiment and statistical verification. 

After analyzing the literature on this subject, an uninvestigated problem of teaching 
kids of that age group how to swim in a deep swimming pool was found. In order to decide 
this problem, some specially selected means and methods of teaching and their realization 
circumstances during swimming practices with 6-year olds in a deep swimming pool are 
presented in this article. 

Taking the specifics of these deep swimming pool practices into account, a few 
support devices were supposed to be used, such as supporting belts for swimming, swimming 
boards, flippers and a stick to hold on. These devices were used simultaneously and in various 
combinations depending on the tasks. During the teaching process, the number of these 
devices was gradually decreased. 
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Elementary swimming skills include getting used to the water. By doing the 
preparation exercises in a playing form, kids had learned how to dive, breathe in the water 
and to be in a right horizontal position while sliding in the water. 

We started teaching children the techniques of sport swimming styles only when all of 
them got used to the water environment and learned to feel and use its’ specifications and 
learned to be in a correct horizontal position on the surface of the water and to exhale into 
the water. 

According to the results of the control practice, it can be concluded that almost all 6-
year olds have successfully accomplished all the tasks, which proves the efficiency of the 
proposed method for teaching children how to swim in the deep swimming pool. 

The practical significance of this study lies in the higher efficiency of teaching 
swimming to elementary school kids, which shortens the learning time span, improves the 
quality of learning the kinds of sport swimming, improves the swimmers’ results if using this 
proposed method. 

So, teaching 6- year olds to swim in the conditions of a deep swimming pool (as 
opposed to the conditions of a shallow pool) allows to form the habit of swimming without 
any support at this early stage, and that’s why we recommend to start teaching swimming in 
the deep swimming pool with this age group. 

The following investigations are supposed to be conducted in the direction of studying 
other problems of finding ways to optimize the teaching process of swimmers of different 
age groups. 

Key words: swimming, 6-year olds, elementary education, deep swimming pool. 
 

УДК 355.13+796+(477)″653″ 
Сергій Лазоренко 

ORCID ID 0000-0001-6493-8514 
Дмитро Балашов 

ORCID ID 0000-0001-7573-6598 
Микола Чхайло 

ORCID ID 0000-0002-7368-5202 
Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

DOI 10.24139/2312-5993/2018.04/303-313 
 

ВІЙСЬКОВІ ТА ФІЗИЧНІ ЗВИТаГИ СТАРОРУСЬКИХ БОГАТИРІВ 
 
Трохи більше чверті століттѐ тому наша країна отримала незалежний 

політичний статус і визнаннѐ в усьому світі. Лише незалежний статус держави 
дозволив гостро поставити питаннѐ відродженнѐ духовної спадщини. Українці 
повертаятьсѐ до витоків власної історії, культури, мистецтва, релігійності тощо, 
ѐк було колись, за часів наймогутнішої держави раннього середньовіччѐ – Київської 
Русі. Тож у контексті зазначеного звертаять на себе увагу військові та фізичні 
традиції слов’ѐнського богатирства та ратоборства. Тому, у теоретичному плані, 
інформаціѐ даного дослідженнѐ основних суспільних функцій, ѐкі виконували 
військовий вишкіл, народні ігри та розваги в давніх слов’ѐн, надзвичайно важлива длѐ 
з’ѐсуваннѐ їхніх історичних витоків, впливу на формуваннѐ українського етносу й 
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конкретизації розрізнених фактів, відомостей і свідчень у цілісну систему знань про 
фізичну культуру Київської Русі.  

Ключові слова: фізична культура, військовий вишкіл, Руські ігрища, фізичне 
вихованнѐ, кнѐзь, богатир, билини. 

 
Постановка проблеми. У ХХ столітті, більше семидесѐти років, 

комуністична ідеологіѐ Радѐнського Соязу методично знищувала духовну 
самобутність волелябного українського народу, досѐгши при цьому 
значних результатів. Лише незалежний статус нашої держави дозволив 
гостро поставити питаннѐ відродженнѐ духовної спадщини, про ѐку свого 
часу писали Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, Л. П. Косач (Лесѐ Українка) та ін. 
До цих пір, українці вже не вірили ні в кого, не мали власних ідеалів та 
героїв, патріотичних почуттів, поваги до самих себе і до власної унікальної 
країни тощо. Але останнім часом ми констатуюмо зворотні процеси: 
молодь почала цікавитисѐ власноя історіюя, культуроя, мистецтвом, 
відроджувати христиѐнську традиція, формувати патріотичні поглѐди, 
адекватно ставитисѐ до рідної мови. Така тенденціѐ даю впевненість 
стверджувати, що вітчизнѐна духовна культура буде реанімована й 
розвиватиметьсѐ в серцѐх майбутніх поколінь. 

Кожна відома цивілізаціѐ, ювропейського континенту і не тільки, 
залишила післѐ себе в історії великий пласт інформації про своя культуру, 
архітектуру, науку, виробництво, медицину тощо. А також у контексті 
загальної культури – відомості про фізичну культуру, ініціативні заходи та 
спортивні фестивалі. Так, до наших днів, із сивої давнини, надійшли факти 
про давньогрецьку агоністику, про гладіаторський вишкіл невільників та 
перегони квадриг у стародавньому Римі, про ѐпонську систему військової 
підготовки самураїв, про ритуальні ігри з м’ѐчем народів мезоамерики, 
про скіфські ініціативно-спортивні фестивалі, про ритуальні бої рабів на 
мечах під час похованнѐ видатних етрусків, про галльські лицарські 
поюдинки тощо. Усі перераховані народи посіли свою почесне місце 
узагальній історії лядства. І прикрим виглѐдаю той факт, що один із 
наймогутніших народів раннього середньовіччѐ – слов’ѐни – не маю своюї 
ніші в зазначеному підрозділі історичної науки. Поѐсненнѐ такої ситуації 
можна знайти в засновника історичної науки та слов’ѐнознавства в 
південних слов’ѐн Мавро Орбіні (1563–1614), ѐкий у своїй роботі 
«Славѐнское царство» пише про великий народ (мовоя оригіналу): «Имеѐ 
в избытке мужей воинственных и доблестных, не нашлось у него мужей 
учёных образованных, которые своими писаниѐми обессмертили его имѐ. 
Другие племена, намного уступаящие ему в своём величии, лишь потому 
пользуятсѐ ныне такой известностья, что имели учёных мужей, 
прославлѐвших их своими писаниѐми». 

Що стосуютьсѐ слов’ѐн, то до сьогоденнѐ дожили лише 
опосередковані факти про них, із давньогрецьких і давньоримських 
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хронологій, записок арабських мандрівників та ін. Більш детальну 
інформація можна знайти у волхвовниках, повістѐх: «Повісті дочасних 
літ» (ХІ ст.), «Повість про розореннѐ Рѐзані Батиюм» (ХІІІ ст.); літописах: 
Лаврентіївському (1116), Іпатіївському (1118 р.), Никонівському (ХVІ ст.), 
давньоруському народному епосі – билинах, казках, переказах тощо *8+. 

Не збереглисѐ до наших днів і артефакти, ѐкі б демонстрували 
військовий і фізичний вишколи наших давніх пращурів. Тож перераховані 
аргументи і ю саме тими причинами, через ѐкі більшість науковців із історії 
фізичної культури у своїх роботах лишаять чисті сторінки длѐ опису 
військових традицій, фізичного вишколу, ініціативних заходів та спортивних 
фестивалів славетного народу раннього середньовіччѐ – слов’ѐн. 

Аналіз актуальних досліджень. Длѐ вивченнѐ питань, пов’ѐзаних із 
розвитком фізичної культури Київської Русі, усна народна творчість, ѐк 
джерело, використовуваласѐ дотепер недостатньо. Із тем, ѐкі досі 
розроблені, можна виділити історія шахів, боротьби, вправне вміннѐ 
управлѐти конем, силові та метальні вправи, кулачні поюдинки − інформаціѐ 
про ѐкі деталізована археологічними матеріалами, даними лінгвістики, 
етнікону, збирачів фольклору та вивченнѐм билинних сяжетів. Окремим 
аспектам давньоруської фізичної культури присвѐчені статті В. А. Старкова, у 
ѐких автор розглѐдаю усну народну творчість (билинні сяжети) ѐк джерело 
історико-фізкультурної інформації *10+. Р. С. Липець у своїй праці «Епос і 
Давнѐ Русь», побудованій на билинній тематиці, у розділі «Змаганнѐ та інші 
розваги на бенкетах» розглѐнула кінні перегони, згадала боротьбу, шахи, 
поляваннѐ та інші види суперництв староруських звитѐжців *6+. Історія 
кнѐжого війська досліджували І. Крип’ѐкевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів, 
О. Думін та С. Шрамченко *4+. Таюмницѐм бойових мистецтв українського 
народу присвѐчена монографіѐ Т. Калѐндрука *2+. Але не завжди кількість 
відповідаю ѐкості. Існую цілий пласт відомостей про різнобічні аспекти 
ритуалів, ініціацій, військового вишколу, спортивних фестивалів Київської 
Русі, та немаю цілісної системи загальної інформації про фізичну культуру й 
ратоборські вміннѐ слов’ѐн, ѐка б дійсно і по праву зайнѐла свою місце порѐд 
із ранньосередньовічними системами фізичного вихованнѐ народів, 
зазначеного періоду. 

Мета даного дослідження полѐгаю в систематизації авторським 
колективом розрізненої інформації на основі аналізу науково-методичної 
літератури та узагальненнѐ відомостей про прикладне, військове та 
ініціативне значеннѐ фізичної культури слов’ѐн часів Київської Русі. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичних та історичних 
джерел, узагальненнѐ думок дослідників даної теми. 

Виклад основного матеріалу. Теоретично, проаналізувавши історичні 
документи і врахувавши інформація усної народної творчості, можна 
зазначити, що система військового та фізичного вишколу давніх слов’ѐн була 
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синтетичноя. Вона ввібрала в себе найкращі традиції народів, ѐкі населѐли 
територія нинішньої України в докиюворуський період, і етносів, із ѐкими 
межували наші пращури. Фізична культура, до початку Київської держави, 
одержала свій розвиток у надрах скіфської державності *3+. Ця теорія 
обстояять А. М. Хазанов та Б. А. Рибаков, ѐкі вбачали розвиток слов’ѐнського 
елемента у глибинах скіфського етносу. Усѐ система ритуально-ініціативних 
заходів мешканців стародавнього Киюва збігаютьсѐ із скіфськоя, ѐку описав 
батько історії Геродот. Змагальний елемент, у ѐкий визначалисѐ найкращі 
богатирі (слов’ѐни вважали, що богатирі – це ляди напівбоги, ѐким Бог дав 
силу захищати бідних та знедолених), наші пращури запозичили у греків та 
візантійців. У давньослов’ѐнському літописі ми можемо знайти рѐдки, у ѐких 
описуятьсѐ кінні перегони в Царгороді, за участя візантійського імператора 
Михайла: «…сам колесничаѐ уристаниѐ всегда творѐше и некогда четверицу 
добро управив…». Було відомо давнім слов’ѐнам і про Олімпійські ігри. 
У давньоруському перекладі трактату грецького філософа Діонісіѐ Ареопагіта 
можна знайти такі рѐдки: «Олимпиада нариятьсѐ п’ѐть удолениѐ на горбе 
бываема, 1-е мустнѐми битисѐ, 2-е боритисѐ, 3-е тещи и пеши и на 
колесницах, 4-е скакати, 5-е камык метаху, и сиѐ ѐко праздник имуще». 
І таких прикладів в аналах історії можна знайти велику кількість. Виходѐчи з 
вище зазначеного, ми можемо говорити про фізичну культуру слов’ѐн ѐк про 
систему, що ввібрала в себе надбаннѐ фізичного вишколу багатьох народів 
тогочасної Європи. 

Власну волелябність і жагу до незалежності давнім проукраїнцѐм 
приходилосѐ відстоявати в постійній боротьбі з оточуячими народами і 
кочовими племенами. Саме в цій боротьбі і міцнів народ, ѐкому судилосѐ 
створити наймогутнішу державу раннього середньовіччѐ – Київську Русь. 
Невідомий Візантійський історик Псевдо-Маврикій (VI−VIІ ст.) у своюму 
«Стратегіконі» так оцінявав військове вміннѐ давніх праукраїнців: 
«Племена слов’ѐн чисельні, витривалі, легко переносѐть жару, холод, дощ, 
відсутність теплого одѐгу, нестаток їжі. Битисѐ зі своїми ворогами вони 
ляблѐть у місцѐх, порослих густим лісом, у тіснинах, на обривах, з вигодоя 
длѐ себе користуятьсѐ раптовими атаками та хитрощами. Досвідчені вони 
також і в переправі через річки, перевершуячи в цьому всіх лядей. 
Мужньо витримуять тривале перебуваннѐ у воді… пірнаячи в товщу та 
тримаячи в роті порожнистий очерет, що знаходитьсѐ над водоя та через 
ѐкий дихаять, лежачи на дні горілиць. Під водоя вони можуть перебувати 
годинами, так що важко дізнатисѐ про їхня присутність… Кожний 
озброюний двома невеликими списами, деѐкі маять міцні щити, ѐкі важко 
переносити з місцѐ на місце. Вони також користуятьсѐ дерев’ѐними 
луками з невеличкими стрілами, кінці ѐких змащені особливоя длѐ стріл 
отрутоя. Отрута сильно діяча, ѐкщо поранений вчасно не вип’ю 
протиотруту, або не використаю інші допоміжні засоби, відомі досвідченим 
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лікарѐм, чи не обпалить пораненнѐ навколо длѐ того, щоб отрута швидко 
не розповсяджуваласѐ тілом, то він швидко загине». Арабський 
мандрівник і письменник Абу Алі Ахмед ібн Фадлан у своїй роботі 
«Мандрівка Ібн Фадлана на Волгу» (930) звертаю увагу на тілесність і 
прихильність до гігіюни слов’ѐн: «Зростом вони високі, гарні собоя і сміливі 
в нападах. Ляблѐть охайність в одежі, навіть чоловіки носѐть золоті 
браслети, ѐ бачив русів, ѐк вони прибули у своїх торгових справах і 
розташувалисѐ коло річки Атіль. Я не бачив більш довершених тілом, ніж 
вони. Вони подібні пальмам – білѐві, гарні лицем, білі тілом». 
Візантійський письменник та історик, автор 10-ти томної «Історії» 
Лев Діакон (950–бл.1000) пише про воїнів Свѐтослава Ігоревича (935–972): 
«Цей народ відважний до нестѐми, хоробрий, сильний». 

У виховній системі слов’ѐн особливе місце посідали ігрища, пов’ѐзані 
з культовими обрѐдами. Вони присвѐчувалисѐ матері-землі (веснѐнки), 
богові грому і блискавки – Перуну, богові сонцѐ − Ярилу, богові родячості – 
Даждьбогу, богові вогня − Сварожичу. Ігрища складалисѐ з танців, пісень, 
хороводів, різноманітних ігор і фізичних вправ, що носѐть змагальний 
характер. На цих іграх молодь прагнула показати свою вміннѐ у стрільбі з 
луку, метанні каміннѐ в ціль і на дальність, в іграх (городки, бабки тощо). 

Про велич, могутність та хоробрість київських дружинників написано 
велику кількість літератури, ѐка по суті ю переказом давньоруських епічних 
оповідань, літописів, казок та письмен давніх волхвів. Серед славних імен, ѐкі 
назавжди залишили свій слід в історії нашої прадавньої держави, ми 
зустрічаюмо знані кожному українцеві імена богатирів-борців з монголо-
татарськоя навалоя Іллі Муромцѐ, Добрині Микитовича, Олешки Поповича, 
Євпатіѐ Коловрата, молодого воїна − Кирила Кожум’ѐки, древлѐнського 
волхва − Доброгоста, кнѐзівського ратника – Межибора та ін. 

Як розповідаю одна з легенд, влітку 982 року, післѐ виснажливого 
походу на в’ѐтичів, на річці Трубіж, військо кнѐзѐ Володимира зустріло 
величезну армія печенігів. Виїхав наперед головний печеніг і запропонував 
Володимиру на ранок бій між печенізьким та київським воїнами. Якщо 
переможе мій, мовив головний печеніг, будемо воявати три роки на твоїй 
землі, а ѐкщо переможе твій, то три роки воявати взагалі не будемо. І 
наступного ранку відбулосѐ дужаннѐ між воїном Кирилом Кожум’ѐкоя і 
могутнім кочівником. Як свідчать літописи Воскресенський, Лаврентіївський 
та Софіївський, молодий Кожум’ѐка «удави печенежина в руки до смерти». 
Налѐкані печеніги кинулисѐ тікати, кнѐзівська дружина їх наздогнавши, почала 
сікти на смерть. І наказав Володимир закласти місто білѐ того броду, і назвати 
те місто Переѐславом (від слов’ѐнського «переѐл» – здужав), де Кирило 
Кожум’ѐка здолав могутнього печеніга. Через сімдесѐт років у такий самий 
спосіб вирішилосѐ протистоѐннѐ русів та печенігів. Але зараз 
продемонстрував своя вправність у боротьбі київський дружинник Ян 
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Усмарь: «И выступил муж Владимира, и увидел его печенег… И размерили 
место между обоими войсками и пустили их друг против друга, и удавил 
муж печенежина руками досмерти». Нерідко боротьба вирішувала питаннѐ 
скінченнѐ війн поміж кнѐзів. Так, літописи зберегли длѐ нащадків опис 
поюдинку між Мстиславом (кнѐзем Тмутаракані) і Редедея (кнѐзем 
черкесів): «Не оружием будем битьсѐ, но борьбоя. И схватились боротьбоя 
крепко…». Переміг Мстислав, і відтоді черкеси платили йому данину й 
допомагали у військових походах. Лінгвістичні дослідженнѐ щодо 
розповсядженнѐ в давньоруському діалекті слів боротисѐ, борець, 
одноборець, ратиборець, боралище (місце проведеннѐ поюдинків) указую на 
те, що цей вид спорту займав провідне місце у фізичній культурі Давньої Русі. 

Письмена волхвів розповідаять нам про іншого київського 
дружинника Межибора, ѐкий відзначивсѐ в печенізьких кампаніѐх. «Прийшов 
Межибор і сказав Межибор: Рука – блискавка, нога – грім. Рука – меч, нога – 
молот. Неправді за правду – смерть! І вдарив Межибор печенізького кнѐзѐ в 
обличчѐ...  І вдарив печеніга кулаком під серце. І впав мертвим кнѐзь. Не длѐ 
раті це, а длѐ чистого шлѐху, котрим правда йде – сказав Межибор і вдарив 
кулаком по дубові. І захитавсѐ дуб, і впало з нього листѐ з жолудѐми... І 
закричав у лісі Дів, і вибіг із лісу Тур. І впав у ноги Межибору. І з великим 
жахом кинулисѐ навтьоки печеніги, здивовані силоя Межибора...». 

Ще одну історія описано у «Волхвовнику», ѐка розповідаю про 
древлѐнського волхва Доброгоста, ѐкого образив київський кнѐзь Ігор. 
Розгніваний Доброгост пішов без зброї на три десѐтки кнѐзівських 
дружинників, озброюних мечами. «Чи то блискавки засвіркали... Доброгост 
розкидав могутніх дружинників, декількох покалічив, а одного вбив. Зброюя 
йому слугували його руки і ноги».  

Никонівський літопис розповідаю про ратні подвиги Олешки Поповича, 
ѐкий розпочав своя службу ратоборцѐ у кнѐзѐ Всеволода Велике 
Гніздо (1154–1212). А потім воявав під проводом його сина Костѐнтина 
Ростовського (1185–1218). Як свідчить історичний документ: «А тогда 
нападали на нашу земля татары. Он и позвалсѐ на татаров. Одного татарина 
за ноги схватил, да этим человеком двести тысѐч перебил… А потом воевал 
много тут. Смелый Алёшенька Попович много воевал». Інший літопис 
розповідаю, ѐк у битві між двома кнѐзѐми Юріюм Всеволодовичем і 
Костѐнтином Всеволодовичем 1217 року, останньому допомогли одержати 
перемогу два храбра Добринѐ Золотий Пасок (Добринѐ Микитович) та 
Олешко Попович зі своїм слугоя Торопом. Післѐ смерті Костѐнтина 
Ростовського Добринѐ, Олешко та Іллѐ Муромець відправилисѐ до Киюва на 
службу до кнѐзѐ Мстислава (1156 або 1162–1223).  

Євпатій Коловрат, ѐк зазначаю літопис, не був видатним політиком, не 
був боѐрином, але його видатні військові таланти не підлѐгаять сумніву. 
Монголо-татарським воѐкам довелосѐ випробувати їх особисто. 21 груднѐ 
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1237 року Батийські тумени спалили Рѐзань. Євпатіѐ з малоя дружиноя, 
Юрій Ігорович Рѐзанський (загинув 1237) у цей час відрѐдив за поміччя до 
Чернігова. Звістка про загибель рідного міста змусила рѐзанців швидко 
повернутисѐ додому. Але було вже запізно, Рѐзань він узрів згорівшу і 
зруйновану. «Евпатий закричал в горести души своей и разгораѐсь 
сердцем. И собрал небольшуя дружину – тысѐчу семьсот человек, 
которые Богом сохранены были вне города», – розповідаю «Повість про 
розореннѐ Рѐзані». З невеликоя дружиноя Коловрат наздогнав ординців 
на кордоні Рѐзанських і Суздальських земель та напав на передові війська 
монголо-татар. Рѐзанці на чолі зі своїм воюводоя билисѐ так хоробро й 
мужньо, доки в їхніх руках не ламаласѐ зброѐ, післѐ чого вони 
вихоплявали мечі татар і ними ж сікли кочовиків. Серед загарбників 
почаласѐ паніка й поширилисѐ чутки, що це не ляди, а духи згублених 
русичів. Племінник Батиѐ Хостоврул виголосивсѐ привести до хана Євпатіѐ 
живим. З великим загоном він напав на рѐзанську дружину й викликав 
Коловрата на поюдинок, ѐкий закінчивсѐ досить швидко – Євпатій розсік 
монгола навпіл – від плеча до сідла. У «Повісті…» рѐзанський богатир 
змальований ѐк великої сили і великого зросту воїн, що приніс великого 
клопоту загарбникам. Тому длѐ його вбивства монголи задіѐли 
камнеметальну зброя. Чи насправді отак закінчилисѐ останні дні храбра 
ми не знаюмо, більш за все, середньовічний автор удавсѐ до метафори, що 
звеличити силу й міць героѐ, проти ѐкого була безсилоя тогочасна зброѐ.  

У битві з монголо-татарськими туменами майже кожне Київське місто 
проѐвило величний героїзм, але такий героїзм був розрізненим, не 
об’юднаним навколо стольного міста. Тому майже двісті років Київська Русь 
виплачувала данину монголо-татарам. У цих війнах відзначивсѐ і 
смоленський богатир – Меркурій. Родом він був із західних моравських 
слов’ѐн і приїхав на службу до кнѐзѐ Смоленського, ѐк розповідаю «Слово про 
Меркуріѐ Смоленського». Одніюї ночі 1239 року, коли Батий став табором 
навколо стін Смоленська, одному з ченців ѐвиласѐ сама Богородицѐ, ѐка 
попрохала привести Меркуріѐ в храм. Коли богатир прийшов, Богородицѐ 
мовила йому: «Посылая тебѐ, чтобы ты отразил врагов от града сего и 
защитил храм сей… В сей битве ты победишь врагов и сам получишь от 
Господа венец победы и вечного блаженства». У ця ж ніч, натхненний 
почутим, Меркурій самотужки кинувсѐ в бій із ворогами, убиваячи їх наліво і 
направо. У розпал боя Меркурій зійшовсѐ з монгольським батиром і переміг 
його. Але втомленість вдаласѐ взнаки і молодий спритний монгол – син 
переможеного батира – убив Меркуріѐ.  

Неабиѐкі фізичні здібності й відвагу руські храбри демонстрували не 
тільки в битвах із загарбниками. Вони мірѐлисѐ силоя і в міжосібних 
конфліктах. 1147 року син Юріѐ Долгорукого Гліб, разом із половецьким 
ханом, сіли облогоя навколо Переѐслава. І не спромоглисѐ його завоявати 
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через богатирѐ Дем’ѐна Куденевича. На Переѐслав, дружина Гліба і 
половецького хана, напали рано-вранці. І отримали таку відсіч, що воѐки 
коаліції почали втікати. Їх довго переслідували переѐславці, а Дем’ѐн 
Куденевич ще переміг і суздальського богатирѐ Волослава. 

Слов’ѐнські ратоборці відточували своя майстерність і у спортивно-
змагальній практиці. З ІХ ст. розпочинаятьсѐ датуваннѐ «Руських ігрищ», на 
ѐких проводилисѐ лицарські турніри, боротьба, кулачні бої, змаганнѐ 
стрільців, верхогони, різноманітні ігри тощо. Про змаганнѐ вони не 
забували й під час військових походів. Так, кнѐзь Ростислав 1249 року, під 
час походу в південно-західні землі, перед штурмом одного з міст білѐ 
його стін організував ігрища: «…Красуѐсь, … устроил турнир перед 
городом, и сразилсѐ с Воршем, и упал под ним конь, и он вывихнул себе 
плечо…». Але все ж таки, найголовнішими засобами фізичної підготовки в 
цей період залишалисѐ різноманітні народні рухливі ігри та фізичні вправи, 
пов’ѐзані з трудовоя і військовоя діѐльністя. 

Багато письмових згадок, датованих ІХ–ХІІІ століттѐм, указуять на 
велику популѐрність серед слов’ѐн мисливства й рибальства, різні види ѐких 
вимагали неабиѐких фізичних ѐкостей: «Иде Олга к Новгороду и уставе по 
мсте погосты и дани и ловичищасѐ по всеи земли» (946), «Лов деяще… Лят 
ишедис Киева гна по звери в лес» (975). Розповідаять літописи і про 
популѐрність серед давніх праукраїнців поляваннѐ з ловчими птахами: 
«Сокольници же цареви пришед ловища лебеди», «И на ловы ездѐше с 
ѐстребы и с соколы и с кречеты…» (1283). Історичні архіви зберегли длѐ 
нащадків письмові відомості про екстремальні ситуації, у ѐких праукраїнці 
демонстрували надлядські здібності, піднімали камені непомірної ваги, 
перепливали широкі річки, здійснявали довгі переходи тощо. «И со града 
метаху на татар камение со стен за полтора перестрела, а камение ѐкоже 
можаху четыре человека силнии подъѐти, и сице взъимаяще метаху на них» 
(1239), або здолати річку в плав чи вбрід: «Изѐслав же…бродишасѐ по нем за 
Десну» (1159). 

У світоглѐді населеннѐ Київської Русі існувала система категорій, що 
характеризувала фізичні й духовні ѐкості наших давніх пращурів. Ці 
категорії – здоров’ѐ, сила, швидкість, спритність, витривалість, лядѐність, 
гуманізм, духовність тощо. Зазначені дефініції ми можемо відслідкувати, 
звернувшись до усної народної творчості ѐк до джерела інформації з 
великим потенціалом. Билини свідчать про широке розповсядженнѐ 
елементів фізичної культури на теренах Давньої Русі. Насамперед, не 
тільки несказанноя силоя володіли слов’ѐнські велетні, вони були ще 
вправними атлетами, борцѐми, інтелектуальними гравцѐми, мисливцѐми 
та вершниками тощо. Билини, що розповідаять нам про види фізичної 
культури, розповсяджені за часів Київської Русі: кінні види та верхогони − 
практично всі сяжети; види з програми легкої атлетики – стрибки – Іллѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

311 

Муромець і Калін-цар, Добринѐ та Василь Казимирович, Василь Буслаювич; 
стрибки з жердиноя – Каліка-богатир; метаннѐ ваги – Іллѐ Муромець і син, 
Михайло Потик; тривала хода – Сорок калік, Іллѐ Муромець та Ідолище, 
Михайло Потик; стрільба з луку – Іллѐ Муромець та Соловей-розбійник, 
Три поїздки Іллі Муромцѐ, Іллѐ Муромець та розбійники, Добринѐ та 
Василь Казимирович та ін.; боротьба – Добринѐ та Василь Казимирович, 
Іллѐ Муромець і син, Іллѐ Муромець та Ідолище, Іллѐ Муромець та ін.; 
піднѐттѐ ваги – Три поїздки Іллі Муромцѐ, Іллѐ Муромець у сварці з кнѐзем 
Володимиром, Михайло Потик, Вольга та Микула, Свѐтогор; шахи – 
Добринѐ та Василь Казимирович, Чурило, Ставр, Михайло Потик, Садко, 
Дяк, Соловей Будимирович; кулачний бій – Дунай, Хотен Блудович, Василь 
Буслаювич, Іллѐ Муромець і Калін-цар; поляваннѐ та рибальство − Іллѐ 
Муромець, Добринѐ Микитич, Добринѐ та Василь Казимирович, Дунай, 
Чурило, Дяк та ін.; плаваннѐ – Добринѐ і Змій. 

За часів централізації влади навколо стольного граду, великі київські 
кнѐзі починаять створявати навчальні заклади, у ѐких янаки отримували 
фізичний і військовий вишкіл. Починаячи з Володимира Великого (960–
1015), вихованнѐ янаків здійснявалось і у спеціально длѐ цього 
організованих «домах молоді», або «чоловічих домах». Відомо, що серед 
громадських утворень існували «лісові школи», ѐкі діѐли в межах чоловічих 
військових соязів. Там відбувались ініціативні «посвѐти» молоді, під час 
ѐких основна увага приділѐласѐ військово-фізичній підготовці. Є підстави 
вважати, що військово-фізичному виховання надавалосѐ значеннѐ в 
монастирѐх, церквах та навчальних закладах, що активно розбудовувалисѐ 
з часів Ярослава Мудрого. Ці заклади, крім культового, носили ще й 
оборонний характер. Але першоя освітньоя ланкоя традиційних народно-
побутових форм військово-фізичної підготовки були сім’ѐ та рід, де 
відповідальність за вихованнѐ майбутнього воїна покладаласѐ на батька, 
чоловіків – членів родини (старших братів тощо), старійшин роду. Як 
засвідчую І. Крип’ѐкевич зі співавторами: «... молодий воїн мусив: пізнати 
всѐкі види зброї, різні способи боротьби та лицарських вправ, навчитисѐ 
кидати списа, стрілѐти з лука, володіти мечем, шаблея, рубати сокироя, 
їздити верхи, ходити на лови (на поляваннѐ), веслувати, боротисѐ 
рукопаш... це було тоді і спортом, і підготовкоя до війни». 

Висновки. Таким чином, за свідченнѐм письмових та джерел усної на-
родної творчості, ми можемо стверджувати, що на момент створеннѐ Київ-
ської державності та в подальшому, слов’ѐнський ляд мав своя високо-
розвинену систему фізичного вихованнѐ – спочатку ѐк синтетичний елемент, 
а згодом ѐк самостійний пласт загальноруської культури, що сприѐв розвит-
кові давньоруського етносу, виконував різноманітні виробничі і прикладні 
функції, вирішував завданнѐ військового характеру та допоміг самоіденти-
фікуватись у майбутньому українцѐм незалежноя та вольнолябивоя націюя. 
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Перспективою подальшого наукового пошуку маю стати 
дослідженнѐ взаюмозв’ѐзку та впливу фізичної й військової культури 
слов’ѐн на систему військового вишколу війська Запорізького. 
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РЕЗЯМЕ 

Лазоренко Сергей, Балашов Дмитрий, Чхайло Николай. Военные и физические 
победы древнерусских богатырей. 

Чуть более четверти века назад наша страна получила независимый 
политический статус и признание во всём мире. Только независимый политический 
статус разрешил остро поставить вопрос возрождениѐ духовного наследиѐ. 
Украинцы возвращаятсѐ к истокам собственной истории, культуры, искусства, 
религии и т.д., как было когда-то, во времена мощнейшего государства раннего 
средневековьѐ – Киевской Руси. Поэтому в контексте перечисленного обращаят на 
себѐ внимание военные и физические традиции славѐнского богатырства и 
ратоборства. В теоретическом плане, информациѐ данного исследованиѐ, главных 
общественных функций, которые исполнѐли народные игры и развлечениѐ у древних 
славѐн, ѐвлѐетсѐ чрезвычайно важной длѐ выѐснениѐ их исторических корней, 

http://www.razumei.ru/files/others/pdf/Mavro_Orbini_Slavyanskoe_tsarstvo_1722.pdfhttp:/zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
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влиѐниѐ на формирование украинского этноса и конкретизации разрозненных 
фактов, ведомостей и свидетельств в целостнуя систему знаний о физической 
культуре Древней Руси.  

Ключевые слова: физическаѐ культура, военнаѐ подготовка, Русские игрища, 
физическое воспитание, кнѐзь, богатырь, былины. 

 
SUMMARY 

Lazorenko Serhii, Balashov Dmytro, Chkhailo Mykola. Military and physical victories 
of the ancient Russian heroes.  

A little more than a quarter of a century ago, our country gained an independent 
political status and recognition all over the world. Only the independent status of the state 
allowed raising sharply the issue of the revival of the spiritual heritage. Ukrainians return to 
the origins of their own history, culture, art, religion, etc., as it once was, during the most 
powerful state of the early Middle Ages –Kievan Rus. Therefore, in the context of the above 
mentioned, the military and physical traditions of Slavic heroism and warfare are attracting 
attention. Therefore, in theoretical aspect, the information of this study of the main social 
functions that served for military training, folk games and entertainment from the ancient 
Slavs is extremely important for identification of their historical origins, influence on the 
formation of the Ukrainian ethnos and concretization of fragmentary facts, data and 
evidence in a holistic system of knowledge about the physical culture of Kievan Rus. 

Theoretically, having analyzed historical documents and taken into account the 
information of oral folk art, it can be noted that the system of military and physical training 
of ancient Slavs was synthetic. It absorbed the best traditions of the peoples inhabited the 
territory of present-day Ukraine in the Kiev-era period and traditions of the ethnic groups 
that bordered with our ancestors. Physical culture, before the beginning of the Kievan state, 
had developed in the depths of the Scythian state. 

According to the written testimony and sources of oral folk art, we can state that at 
the time of the establishment of the Kiev statehood and in the future, the Slavic people had 
their highly developed system of physical education. Initially as a synthetic element, and later 
as an independent stratum of All-Rus culture, which contributed to the development of the 
ancient Rus ethnicity, performed a variety of industrial and applied functions, solved the 
military problem and helped Ukrainians to self-identify in the future as an independent and 
freedom-loving nation. 

Key words: physical training, military training, Rus merrymaking, physical education, 
prince, hero, Rus epic. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННа РОЗВИТКУ  
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ПІДЛІТКІВ 

 

У статті зазначено, що одним із основних завдань методичного забезпеченнѐ 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків на сучасному етапі ю реалізаціѐ 
самостійно-оцінявальних підходів у процесі емоційно-естетичного ставленнѐ до 
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мистецтва. Автором розглѐнуто педагогічні умови, методи, прийоми, форми 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків. Доведено, що методичне 
забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків сконцентровано в 
обґрунтуванні факторів активізації навчальної діѐльності школѐрів ѐк процесу такої 
організації навчаннѐ, ѐка сприѐю самостійно-творчим діѐм учасників освітнього 
процесу в засвоюнні знань, умінь і навичок. Шлѐхи методичного забезпеченнѐ 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків зоріюнтовано на визначеннѐ 
провідних етапів навчаннѐ, з’ѐсуваннѐ їх змістового наповненнѐ, виѐвленнѐ методів 
та пріоритетних форм навчаннѐ. 

Ключові слова: музично-естетичний смак, підлітки, методичне забезпеченнѐ, 
метод, мистецтво, емоційно-естетичне ставленнѐ. 

 
Постановка проблеми. Актуалізаціѐ проблеми розвитку музично-

естетичного смаку підлітків мотивуютьсѐ необхідністя з’ѐсуваннѐ низки 
протиріч, а саме:  

- між значущістя мистецтва в становленні висококультурної 
особистості та посиленнѐм тенденцій раціональних підходів у розвиткові 
особистості; 

- між вимогами суспільства до розвитку високого рівнѐ музично-
естетичних смаків підростаячого поколіннѐ та його реальним станом; 

- між потребоя наданнѐ виховання дітей естетичної спрѐмованості 
та недостатньоя увагоя до музично-естетичного вихованнѐ в навчальних 
закладах.  

Із усуненнѐм цих суперечностей пов’ѐзана можливість здійсненнѐ 
ефективного розвитку музично-естетичного смаку підростаячого 
поколіннѐ.  

Зауважимо, що одним із основних шлѐхів розвитку музично-
естетичного смаку підлітків в умовах сьогоденнѐ ю розробка його 
методичного забезпеченнѐ. Відповідно, одним із основних завдань 
методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків 
на сучасному етапі ю реалізаціѐ самостійно-оцінявальних підходів у 
процесі емоційно-естетичного ставленнѐ до мистецтва.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема естетичного вихованнѐ й 
формуваннѐ музично-естетичних уподобань привертала увагу філософів 
(В. Андрущенко, Ю. Борюв, І. Гончаров, І. Зѐзян, В. Ядов та ін.), соціологів 
(В. Потапчик, Ю. Фохт-Бабушкін, О. Семашко та ін.), психологів (Б. Ананьюв, 
Л. Божович, П. Виготський, Б. Теплов та ін.), педагогів (Л. Коваль, 
В. Передерій, Г. Шевченко, А. Щерба та ін.).  

Проблема музично-естетичного вихованнѐ дітей та молоді в Україні 
знайшла відображеннѐ в наукових працѐх В. Дрѐпіки, Л. Коваль, 
О. Рудницької, Л. Масол, О. Миха йличенка, О. Олексяк, О. Ростовського, 
Л. Хлюбнікової та ін.  

Мета статті – розглѐнути педагогічні умови, методи, прийоми, форми 
розвитку музично-естетичного смаку підлітків. 
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети використано 
такі методи: теоретичні (аналіз філософської, психологічної, педагогічної, 
методичної літератури за проблемоя дослідженнѐ длѐ виѐвленнѐ сутності 
основоположних понѐть дослідженнѐ; контент-аналіз нормативних 
документів закладів загальної середньої освіти длѐ виѐвленнѐ змісту 
методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків; 
узагальненнѐ й систематизаціѐ матеріалів длѐ сутнісної характеристики 
методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку школѐрів 
підліткового віку). 

Виклад основного матеріалу. З метоя висвітленнѐ методичного 
забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку підлітків розглѐнемо 
різні трактовки категорії «метод», «методика навчаннѐ» та підходи до їх 
класифікації й систематизації. Традиційно «метод навчаннѐ» визначаютьсѐ 
ѐк спосіб взаюмопов’ѐзаної та взаюмообумовленої діѐльності педагога й 
учасників навчаннѐ, спрѐмованої на реалізація завдань навчаннѐ, або ѐк 
система цілеспрѐмованих дій педагога, що забезпечуять пізнавальну і 
практичну діѐльність учасників освітнього процесу та сприѐять вирішення 
завдань навчаннѐ.  

Отже, уже в самому визначенні «методу» проглѐдаютьсѐ бінарний 
підхід до його інтерпретації (М. Махмутов, М. Левіна, Т. Шамова), що полѐгаю 
в юдності методів викладаннѐ й методів учіннѐ. Однак, ѐк стверджую 
В. Загвѐзинський, таке визначеннѐ залишаютьсѐ все ж таки абстрактним – 
воно поѐсняю тільки загальну модель діѐльності: педагог розповідаю – учень 
слухаю, усвідомляю, запам’ѐтовую (поѐсненнѐ); педагог запитую – учні 
відповідаять (бесіда). Під таким кутом зору, даний підхід не розкриваю 
характеру діѐльності, способів впливу, а головне – характеру процесів 
оволодіннѐ знаннѐми й розвитку. З метоя подоланнѐ зазначеного недоліку 
В. Загвѐзинський розглѐдаю методи на рівні прийомів – конкретних способів 
організації діѐльності учасників навчаннѐ *4+. У такому контексті метод 
навчаннѐ стаю «інструментом дотику до особистості» (А. Макаренко), 
способом збудженнѐ й регуляваннѐ діѐльності вихованців, спрѐмованої на їх 
розвиток *6+. Таким чином, вибір методів навчаннѐ й логіка їх застосуваннѐ 
характеризую стиль поведінки і діѐльності суб’юктів освітнього процесу. 

З метоя впорѐдкуваннѐ педагогічної думки та практики 
застосовуютьсѐ класифікаціѐ методів за різними ознаками, а також 
оперуваннѐ результатами такої класифікації. Наприклад, використовуютьсѐ 
класифікаціѐ методів за дидактичними цілѐми (Ю. Бабанський, 
В. Андрююв); за характером пізнавальної діѐльності (І. Лернер, М. Скаткін) 
тощо. Інший спосіб конструяваннѐ методики навчаннѐ полѐгаю не в 
ізольованому відборі методів навчаннѐ ѐк таких, а у виборі 
домінувального типу методичної системи навчаннѐ загалом. 
В. Загвѐзинський під типом (методичноя системоя) навчаннѐ розумію 
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юдність завдань, змісту, внутрішніх механізмів, методів і засобів 
конкретного способу навчаннѐ. Такий підхід забезпечую цілісність, 
гармонійність процедури вибору методів. 

Під методами мистецького навчаннѐ в сучасній педагогічній науці 
розуміять упорѐдковані способи взаюмопов’ѐзаної діѐльності вчителѐ й 
учнів, спрѐмовані на розв’ѐзаннѐ художньо-навчальних і художньо-
виховних завдань. О. Єременко зазначаю, що в сучасній теорії та методиці 
мистецького навчаннѐ існуять різні підходи до впорѐдкуваннѐ 
різноманітної палітри методів художнього навчаннѐ й розвитку *3+. З 
метоя досѐгненнѐ повноти викладу в кожній класифікаційній рубриці, 
забезпеченнѐ її системності Г. Падалка пропоную таку класифікація методів 
навчаннѐ мистецтва: 

– за джерелами передачі та характером сприйнѐттѐ художньої 
інформації (словесні, демонстраційно-образні (наочні) і художньо-творчі 
(практичні); 

– згідно з характером мистецької діѐльності (наслідувальні, 
репродуктивні, інтерпретаційні, творчі); 

– згідно з характером художніх завдань по етапах навчаннѐ 
(ознайомленнѐ з художнім матеріалом, опрацяваннѐ художніх творів, 
створеннѐ художніх образів);  

– залежно від завдань розвитку особистих художніх властивостей 
учнів (стимуляваннѐ художнього навчаннѐ, активізаціѐ художньої 
діѐльності, пролонгований художній тренінг, художньо-психологічна 
підтримка, регулѐціѐ вольових зусиль) *7+. 

Таким чином, методи значноя міроя спрѐмовуять осѐгненнѐ 
педагогічної реальності, можливості розв’ѐзаннѐ навчально-наукових 
завдань. Але необхідно обґрунтувати їх вибір, розкрити способи 
взаюмозв’ѐзку ѐк певної системи, визначити послідовність застосуваннѐ 
процедур, тобто методику. Термін «методика» означаю сукупність засобів, 
умов, пов’ѐзаних у логічну систему з метоя досѐгненнѐ потрібного 
результату. Методика вклячаю стратегія отриманнѐ нового педагогічного 
знаннѐ, її окремих кроків і в цілому визначаю конкретні завданнѐ 
навчального процесу *8, 50]. 

Аналіз наукових досліджень Ю. Бабанського, І. Лернера, М. Скаткіна, 
В. Загвѐзинського, Г. Падалки, О. Рудницької дозволив засвідчити, що вони 
відкриваять нову перспективу вивченнѐ методичного забезпеченнѐ 
навчаннѐ дітей та молоді. Звідси, методичне забезпеченнѐ розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків сконцентровано в обґрунтуванні 
факторів активізації навчальної діѐльності школѐрів ѐк процесу такої 
організації навчаннѐ, що сприѐю самостійно-творчим діѐм учасників 
освітнього процесу в засвоюнні знань, умінь і навичок. 
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Шлѐхи методичного забезпеченнѐ розвитку музично-естетичного смаку 
підлітків зоріюнтовано на визначеннѐ провідних етапів навчаннѐ, з’ѐсуваннѐ їх 
змістового наповненнѐ, виѐвленнѐ методів та пріоритетних форм навчаннѐ. 
Іюрархічність етапів визначаютьсѐ збільшеннѐм частки реалізації самостійно-
творчих, індивідуалізовано-продуктивних підходів до навчаннѐ. 

Перший етап (мотиваційно-експонувальний) спрѐмований на 
формуваннѐ в підлітків розуміннѐ необхідності володіннѐ вокально-
хоровими навичками з метоя розвитку музично-естетичного смаку. На 
першому етапі навчаннѐ дітей співу дуже важливо виховувати в них 
естетичне ставленнѐ до правильного формуваннѐ звуку, говорити їм про 
те, що звучаннѐ голосу маю бути виразним, красивим. Основними 
методами мотиваційно-експонувального етапу ю тестуваннѐ, анкетуваннѐ, 
індивідуальні та групові бесіди, методи проектуваннѐ та ін.  

У контексті даного дослідженнѐ закцентуюмо увагу також на тому, що 
суттювим результатом розвитку музично-естетичного смаку підлітків на 
цьому етапі ю їх здатність до сприйманнѐ й розкриттѐ специфічно-
виконавських елементів: тембру, штрихів, фразировки, артикулѐції тощо. З 
цього приводу, особливого значеннѐ набуваю метод «зміщеннѐ функцій», 
ѐкий полѐгаю в тому, що в певних умовах функції різних засобів 
виконавської виразності переплітаятьсѐ та здатні замінити одне одну. Так, 
рельюфно виконати важливу деталь вокального твору можливо завдѐки 
змінам у ритмі або динаміці, або способах артикулѐції тощо.  

З метоя розвитку в учнів відчуттѐ стиля опрацьовано метод ескізно-
практичних виконавських паралелей. Він пов’ѐзаний із методом 
«заглибленнѐ у формотворчі ознаки композиторського стиля» або 
скорочено «формотворчо-стильове заглибленнѐ» та сприѐю в межах 
навчального часу, що відводитьсѐ на осѐгненнѐ музичних дисциплін, 
широкому цілісному охоплення учнѐми формотворчих ознак 
композиторського стиля, а також детальному виконавському 
опрацявання окремих музичних творів. Як відомо, у композиторській 
творчості стиль тлумачитьсѐ ѐк цілісна іюрархічна система, ѐка вклячаю в 
себе історичний (або епохальний) стиль, стиль напрѐму та стиль 
індивідуальний. Такі самі стилі існуять і у виконавстві. 

Таким чином, використаннѐ методу «ескізно-практичних 
виконавських паралелей» забезпечую: 

– проходженнѐ великої кількості музичного матеріалу за обмежений 
час, що сприѐю накопичення слухацького досвіду та музично-естетичному 
розвиткові школѐрів підліткового віку; 

– активне виконавське опрацяваннѐ музичного матеріалу, що 
впливаю на реалізація юдності естетичного переживаннѐ учнѐми окремих 
художніх структур та їх деталей, а також проникненнѐ в їх взаюмозв’ѐзок, у 
цілісність композиторського стиля; 
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– практично-творчу роботу учнів-підлітків над музичним твором, що 
сприѐю застосування самостійних підходів у процесі відтвореннѐ 
мовностильових, жанрових характеристик творчості композитора з метоя 
становленнѐ індивідуального художньо-педагогічного стиля. 

До того ж, О. Бузовоя було розроблено методи, ѐкі дозволѐять 
спрѐмовувати процес спілкуваннѐ з різними видами мистецтва на активі-
зація естетичного ставленнѐ учнів до музичних образів, а саме: образно-
асоціативний, аналітико-формотворчий та емпатійно-гедоністичний, 
модифіковане застосуваннѐ ѐких ефективно впливаю на розвиток музично-
естетичного смаку підлітків під час співацького навчаннѐ *1]. 

Образно-асоціативний метод передбачаю збагаченнѐ естетичних 
переживань на основі утвореннѐ та сприйманнѐ учнѐми художньо-
образних зв’ѐзків між різними видами мистецтва. Емоційний зарѐд, що 
міститьсѐ в художніх образах поезії, живопису, театру тощо, ефективніше 
за будь-ѐкі словесні поѐсненнѐ впливаю на музично-відчуттюву реакція 
школѐрів, інтенсифікую емоційно-естетичні переживаннѐ музики.  

Аналітико-формотворчий метод спрѐмовано на порівнѐннѐ 
виражальних і зображальних засобів у різновидах мистецтва й на цій 
основі усвідомленнѐ учнѐми універсальних та специфічних художніх 
закономірностей. Цілісний підхід до художньо-порівнѐльного аналізу, де 
зміст і форма образів мистецтва розглѐдаютьсѐ в нерозривній юдності, 
виступаю принциповим моментом запропонованого методу. 

Емпатійно-гедоністичний метод полѐгаю в активізації відчуттѐ естетич-
ної насолоди в учнів у процесі спілкуваннѐ з різними видами мистецтва. 

Отже, образно-асоціативний метод передбачаю порівнѐннѐ 
змістовного наповненнѐ образів у різних видах мистецтва, аналітико-
формотворчий – оріюнтую учнів на зіставленнѐ елементів форми, 
емпатійно-гедоністичний – сприѐю досѐгнення ефекту естетичної насолоди 
на основі емпатійного переживаннѐ школѐрами художніх образів. 

Другий етап – аналітично-оцінявальний – передбачаю безпосередню 
оволодіннѐ учнѐми вокальними навичками. Завданнѐ цього етапу полѐгало в 
розвиткові оцінявальних підходів під час сприйманнѐ високоѐкісних 
вокально-хорових творів, поглибленнѐ музично-естетичного інтересу, 
підтримуваннѐ бажаннѐ брати участь в обговоренні вражень від сприйнѐттѐ 
музичних творів, їхньому художньому аналізі. На даному етапі співацька 
діѐльність виступала передусім у ѐкості розвивального й виховного 
середовища, на тлі ѐкого відбувалосѐ формуваннѐ музично-естетичного 
сприйманнѐ, збагаченнѐ й уточненнѐ музичних знань, самостійної оцінки 
ѐкостей музичних творів; привчаннѐ учнів до колективного відвідуваннѐ 
театральних вистав і концертів із наступним їх обговореннѐм, набуттѐ 
соціокультурного досвіду активної участі у співацькій діѐльності (відвідуваннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

319 

вокальних, хорових колективів, інструментальних гуртків, ансамблів 
естрадної, народної, джазової музики тощо).  

Основними методами етапу ю вокально-слухові вправи; залученнѐ 
засобів ІКТ; творчі завданнѐ та ін. 

Насамперед, звернемо увагу на залученнѐ засобів ІКТ до розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків у процесі співацького навчаннѐ. Так, 
інформаційні технології дозволѐять по-новому, комплексно використовувати 
на занѐттѐх музики текстову, звукову, графічну відеоінформація. На уроках 
музики гармонійно поюднуятьсѐ знаннѐ комп’ятерної грамоти з музикоя, і, 
ѐк результат цього поюднаннѐ, створяютьсѐ нова ѐкість сучасного уроку, що 
сприѐю розвиткові музично-естетичного смаку [9].  

Використаннѐ інформаційних технологій дозволѐю залучити учнів до 
такої діѐльності: 

- створеннѐ творчих робіт; 
- пошукової роботи під час вивченнѐ народної творчості, української 

музичної культури, творчості композиторів світу тощо; 
- оформленнѐ результатів проектів за певними темами. 
Діювим механізмом розвитку музично-естетичного смаку підлітків під 

час співацького навчаннѐ ю також різноманітні творчі завданнѐ. Наведемо 
приклади: «Гра в м’ѐчик», «Клавіатура», «Ми – композитори» (спрѐмовані 
на розвиток спеціальних музичних здібностей, що у своя чергу сприѐтиме 
формування музично-естетичного смаку); «Маляюмо музику», 
«Театральні контрасти» (стимуляять розвиток музично-естетичного смаку 
підлітків на занѐттѐх з музичного мистецтва); «Оркестрові фантазії», 
«Ритми Африки», «Уѐвний оркестр» (сприѐю формування фантазії, уѐви, 
чуттѐ іншого); «Мандрівки по уроках», «Я – вчитель!» (завданнѐ-проекти, 
що даять можливість глибше усвідомити зміст музичних творів) та ін. 

Третій – творчо-результативний – етап спрѐмований на формуваннѐ 
практичних вокально-хорових навичок із метоя розвитку музично-
естетичного смаку підлітків. Цей етап передбачаю підвищеннѐ пріоритету 
творчо-рефлексивних форм роботи, творче застосуваннѐ набутих 
співацьких умінь і навичок на практиці, їх узагальненнѐ й закріпленнѐ. 
Основними методами означеного етапу ю використаннѐ медіазасобів; 
метод використаннѐ порівнѐннѐ виконавських інтерпретацій тощо. 

На сучасному етапі розвитку суспільства велике значеннѐ длѐ розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків маять медіазасоби. Так, сьогодні відомі 
й широко використовувані такі мультимедійні засоби, ѐк: електронні музичні 
енциклопедії, педагогічні програмні засоби «Музичне мистецтво» длѐ 5–8 
класів тощо. У контексті даного дослідженнѐ коротко розглѐнемо особливості 
музичних енциклопедій. В основному меня енциклопедій ю різні розділи: 
«Статті», «Екскурсії», «Вікторина», «Хронологіѐ», «Енциклопедичні статті», 
«Словник термінів», «Історіѐ рока і джаза», «Додатки» тощо. На нашу думку, 
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розділ «Статті» ю основним розділом енциклопедії, ѐкий дозволѐю школѐрам 
здобувати необхідну інформація. Енциклопедична статтѐ містить біографічну 
інформація про композиторів і виконавців, відомості про музичні твори (ся-
жети, прем’юри, історіѐ написаннѐ), музичні інструменти, про жанри класич-
ної музики та етапи її розвитку. За допомогоя робочого вікна сторінки, мож-
на переглѐнути відеофрагменти або прослухати аудіоматеріали, що сто-
суятьсѐ даної статті, а також відкрити меня «Додатки» (екскурсії, вікторини, 
хронологіѐ), «Настройки», «Закладки», вікна «Словник», «Пошук» тощо. 

Використаннѐ педагогічних програмних засобів «Музичне 
мистецтво» длѐ 5–8 класів маю перевагу в тому, що навчальний курс длѐ 
кожного класу складаютьсѐ згідно з програмоя. Кожен урок розкриваю 
конкретну тему за допомогоя малянків, фотографій, тексту, анімації, 
аудіо- та відеофрагментів. Програма дозволѐю прослуховувати зразкове 
виконаннѐ музичних творів, виконувати пісні в режимі караоке. Длѐ 
перевірки знань передбачено контрольні запитаннѐ й завданнѐ, тести длѐ 
самоконтроля та контроля. 

Програмний засіб містить словник термінів і понѐть, іменний 
покажчик, додаток-схему «Характеристики музики». Важливим засобом ю 
«Конструктор уроків», за допомогоя ѐкого вчитель може створити уроки 
за власноя методикоя, а також за потреби відредагувати запропоновані 
розробниками. 

Вихованнѐ музично-естетичного смаку пов’ѐзане з такими сторонами 
вокально-хорового мистецтва, ѐк інтерпретаціѐ творів, ѐкість їх виконаннѐ, 
а також добір репертуару та складаннѐ концертних програм. Досконала 
інтерпретаціѐ хорового чи вокального твору свідчить про зрілість 
виконавцѐ, одночасно вона даю можливість слухачеві здійснити адекватну 
естетичну оцінку самого твору, не вводѐчи в оману його почуттѐ та смак. 
Робота над пошуком творів та складаннѐм ѐкісних концертних програм 
сприѐю виховання музично-естетичного смаку у двосторонньому порѐдку: 
тут зацікавленими сторонами ю і самі виконавці, і слухачі. Концертне 
виконаннѐ однопланових творів навіть під час тематичних виступів у 
масового слухача викличе переважно втому, а не естетичне задоволеннѐ. У 
той самий час уміло складена барвиста, контрастна програма, побудована 
на емоційно висхідній лінії, ѐка навіть нагадуватиме драматургія, 
пожвавить інтерес до музичного мистецтва, викличе задоволеннѐ навіть 
прискіпливого смаку. З другого боку, не можна складати плануваннѐ 
виступу, випускаячи з уваги рівень підготовленості аудиторії, перед ѐкоя 
він буде проходити. Вихованнѐ музично-естетичного смаку, ѐк і будь-ѐке 
інше вихованнѐ, ю поступовим процесом. Тут необхідно користуватисѐ 
принципом «від простого до складного», маячи на увазі ѐк віковий, так і 
спеціальний ценз [10]. 
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Логіка дослідженнѐ вимагаю характеристики такого методу розвитку 
музично-естетичного смаку підлітків, ѐк метод порівнѐннѐ виконавських 
інтерпретацій. Насамперед, з’ѐсуюмо сутність понѐттѐ «інтерпретаціѐ». Так, 
С. Гмиріна зазначаю, що інтерпретаціѐ – з латинської interpretation – 
тлумаченнѐ, роз’ѐсненнѐ. У музиці – художню тлумаченнѐ музичного твору, 
результат розуміннѐ його сутності виконавцем *2+.  

Л. Казанцева у своїй роботі «Понѐттѐ виконавської інтерпретації» 
говорить про те, що «Інтерпретаціѐ поюдную твореннѐ й відтвореннѐ, хоча 
не обов’ѐзково рівноя міроя. Як в окремо взѐтої інтерпретації, так і у 
виконавському стилі може затверджуватись особистісний пріоритет 
виконавцѐ. Також і навпаки, виконавець здатний віддати себе у владу 
автора, підкорившись його волі» *5, c. 153+. 

У нашому дослідженні виконавська інтерпретаціѐ розуміютьсѐ ѐк 
багатогранний цілісний процес вивченнѐ й відтвореннѐ в реальному 
звучанні художнього змісту музичного твору, що передбачаю глибоке 
осмисленнѐ авторського задуму художнього образу, особистісне ставленнѐ 
до нього, втіленнѐ змістовної сутності в музичному виконанні.  

Інтерпретаціѐ музичних творів передбачаю пошук учнѐми в музиці 
особистісно значущих смислів, співзвучних власному духовному світові. 

Отже, спираячись на музичний досвід і уѐву, фантазія, інтуїція 
підлітки починали зіставлѐти, порівнявати, перетворявати, вибирати та 
створявати. Розвиваятьсѐ здібності до індивідуального слуханнѐ і творчої 
інтерпретації. При цьому смак учнів буде розвиватисѐ у процесі творчої 
роботи на занѐтті, коли підліток буде проживати шлѐх виконавцѐ, 
композитора, слухача. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вкляченнѐ 
учнів у творчу діѐльність, використаннѐ різних методів у роботі з 
підлітками сприѐло проѐву позитивної динаміки у формуванні музично-
естетичного смаку учнів підліткового віку у процесі співацького навчаннѐ.  

Таким чином, основні методи розвитку музично-естетичного смаку 
можна об’юднати в такі групи: 

1. Методи і прийоми формуваннѐ елементів естетичного сприйнѐттѐ, 
оцінок, смаків, почуттів, інтересів тощо. Наприклад, слуханнѐ музичного 
твору, розглѐданнѐ картини або ілястрації, бесіди тощо. 

У процесі використаннѐ ціюї групи методів педагог повинен 
пам’ѐтати, що естетичне сприйнѐттѐ можливе лише за умови відносної 
незалежності лядини від матеріальних нестатків, потреб, що необхідний 
особливий настрій на сприйнѐттѐ естетичного, особливе очікуваннѐ 
емоційного впливу, спрѐмованість уваги на естетичні ѐкості об’юкта, опора 
на емоції та почуттѐ із спонуканнѐм до співпереживаннѐ. З ціюя метоя 
застосовуятьсѐ різні поюднаннѐ словесних і наочних методів і прийомів. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
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2. Методи, спрѐмовані на залученнѐ дітей до естетичної та художньої 
діѐльності, на розвиток їх умінь і навичок художньо відтворявати 
навколишній світ у процесі співацького навчаннѐ, освоявати елементарні 
засоби художньої виразності. Це можуть бути поюднаннѐ різних наочних, 
практичних і словесних методів і прийомів. 

Цѐ група методів і прийомів спрѐмована на розвиток естетичних і 
художніх здібностей, творчих умінь і навичок дітей. Ці методи 
передбачаять необхідність створеннѐ пошукових, «проблемних» ситуацій, 
диференційованого підходу до кожної дитини з урахуваннѐм її 
індивідуальних здібностей. Конкретні прийоми будуть дещо відрізнѐтисѐ 
залежно від того, чи зв’ѐзуятьсѐ вони тільки зі сприйнѐттѐм або 
відтвореннѐм, виконавством або творчістя. 

У першому випадку методи та прийоми спонукаять дітей до 
самостійного висловленнѐ з приводу змісту, характеру, виразних засобів 
конкретного твору мистецтва, до оцінки ѐкості свого виконаннѐ й 
виконаннѐ однолітків, до різних порівнѐнь і зіставлень. У другому випадку 
діти виконуять завданнѐ в більш складних умовах. Наприклад, їм не 
показуять спосіб зображеннѐ предмета, а пропонуять здогадатисѐ, 
подумати, знайти самим цей спосіб та ще спланувати всі етапи дії і 
розповісти про них. Таким чином, дитина вчитьсѐ думати, шукати, 
пробувати, знаходити рішеннѐ. Творчі зусиллѐ дітей спрѐмовуятьсѐ на 
пошуки в художній діѐльності нових засобів, варіантів, комбінацій. 
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РЕЗЯМЕ 

Ли Жуйцин. Методическое обеспечение развитиѐ музыкально-эстетического 
вкуса подростков. 

В статье указано, что одной из основных задач методического обеспечениѐ 
развитиѐ музыкально-эстетического вкуса подростков на современном этапе 
ѐвлѐетсѐ реализациѐ самостоѐтельно-оценочных подходов в процессе эмоционально-
эстетического отношениѐ к искусству. Автором рассмотрены педагогические условиѐ, 
методы, приемы, формы развитиѐ музыкально-эстетического вкуса подростков. 
Доказано, что методическое обеспечение развитиѐ музыкально-эстетического вкуса 
подростков сконцентрировано в обосновании факторов активизации учебной 
деѐтельности школьников как процесса такой организации обучениѐ, котораѐ 
способствует самостоѐтельным творческим действиѐм участников 
образовательного процесса в усвоении знаний, умений и навыков. Пути методического 
обеспечениѐ развитиѐ музыкально-эстетического вкуса подростков ориентированы на 
определение ведущих этапов обучениѐ, выѐснение их содержательного наполнениѐ, 
выѐвление методов и приоритетных форм обучениѐ. 

Ключевые слова: музыкально-эстетический вкус, подростки, методическое 
обеспечение, метод, искусство, эмоционально-эстетическое отношение. 

 
SUMMARY 

Lee Ruiqing. Methodological provision for teenagers’ musical-aesthetic taste 
development. 

Introduction. One of the main ways of developing the musical-aesthetic taste of 
teenagers in modern conditions is development of its methodological provision. Accordingly, 
one of the main tasks of methodological provision for the development of musical-aesthetic 
taste of teenagers at the present stage is realization of self-evaluation approaches in the 
process of emotional-aesthetic attitude to art. 

The aim of the article is to consider pedagogical conditions, methods, techniques, 
forms of development of musical-aesthetic taste of teenagers.  

http://pastushoksvitlana2016.blogspot.com/p/blog-page_31.html
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Research methods. In order to achieve the goal, the following methods were used: 
theoretical (analysis of philosophical, psychological, pedagogical, methodological literature 
on the problem of research for identifying the essence of the fundamental concepts of 
research; content analysis of normative documents of institutions of general secondary 
education for revealing the content of methodological provision for the development of 
musical-aesthetic taste of teenagers; generalization and systematization of materials for the 
essential characteristic of the methodological provision for the development of the musical-
aesthetic taste of teenage students. 

Research results. The author has considered pedagogical conditions, methods, 
techniques, and forms of development of musical-aesthetic taste of teenagers. It has been 
proved that methodological provision of development of musical-aesthetic taste of teenagers 
is concentrated in substantiating the factors of activating the educational activity of students 
as a process of such organization of training, which promotes self-creative actions of 
participants in the educational process in the acquisition of knowledge, skills and abilities.  

Conclusions. The ways of methodological provision for the development of musical-
aesthetic taste of teenagers are focused at identifying the leading stages of education, 
ascertaining their content, identifying methods and priority forms of learning. 

Key words: musical-aesthetic taste, teenagers, methodological provision, method, 
art, emotional-aesthetic attitude. 
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РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’а І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

СТАРШОКЛАСНИЦЬ 
 
У статті визначено рівень фізичного розвитку й соматичного здоров’ѐ 

старшокласниць у межах навчально-виховного процесу в загальноосвітньому 
навчальному закладі. 

Отримані нами у процесі дослідженнѐ дані показників фізичного розвитку 
учениць старших класів свідчать про те, що їх значеннѐ відповідаять віковим 
нормам. Дані розподілу обстежуваних за рівнем фізичного здоров’ѐ (РФЗ) 
дозволѐять констатувати, що 14,7 % старшокласниць маять низький РФЗ, 11,6 % – 
нижчий за середній, у 52,1 % дівчат, ѐкі взѐли участь у дослідженні, РФЗ ю середнім. На 
нашу думку, позитивним ю факт, що серед школѐрок було зафіксовано 8,4 %, що 
маять вищий за середній РФЗ і 13,2 % – високий. 

Дослідженнѐ проводилосѐ з метоя покращеннѐ ефективності процесу 
фізичного вихованнѐ. У подальшому плануютьсѐ розробка методики фізичного 
вихованнѐ, спрѐмованої на збереженнѐ, зміцненнѐ фізичного здоров’ѐ школѐрів і 
нормалізації їх ваги із використаннѐм засобів оздоровчого фітнесу. 

Ключові слова: старшокласниці, здоров’ѐ, антропометричні виміряваннѐ, 
фізичний розвиток, вікові норми, надлишкова вага. 
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Постановка проблеми. Рівень фізичного розвитку в підлітковому віці ю 
одним із об’юктивних показників здоров’ѐ, ѐкий ураховую розміри та форму 
тіла, їх відповідність віковій нормі, характеризую стан здоров’ѐ дитини. 

Темпи фізичного розвитку й показники соматичного здоров’ѐ дітей 
старшого шкільного віку обумовляять їх наступний розвиток, схильність 
до хвороб та рівень успішності в школі й у суспільстві. Особливо дане 
питаннѐ актуальне длѐ дівчат, адже вони – майбутні матері і від них 
більшоя міроя залежить здоров’ѐ наступних поколінь *11+. 

Фізичний розвиток відбуваютьсѐ своючасно й повноцінно в тому 
випадку, коли вільний саморозвиток оптимально поюднуютьсѐ зі 
спеціально організованим педагогічним процесом фізичного вихованнѐ. 
Сучасні діти недостатньо рухаятьсѐ, що впливаю на рівень їх фізичного 
розвитку і призводить до поѐви надлишкової ваги *3+. 

Урахуваннѐ індивідуальних особливостей розвитку і стану організму 
кожного підлітка дозволить, шлѐхом підбору адекватних засобів фізичного 
вихованнѐ, забезпечити гармонійний розвиток рухових здібностей, тоді ѐк 
застосуваннѐ невідповідних засобів і методів фізичного вихованнѐ 
індивідуальним особливостѐм учнів може негативно вплинути на здоров’ѐ 
школѐрів, сповільнити темпи їх розвитку, а тому проблема оцінки рівнѐ 
соматичного здоров’ѐ та фізичного розвитку старшокласниць ю актуальноя. 

Дослідженнѐ виконано згідно з планом науково-дослідної роботи 
кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка на 2016–2020 рр. 
відповідно до теми «Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти 
різних верств населеннѐ» (номер державної реюстрації 0116U000900). 

Аналіз актуальних досліджень. За даними багатьох дослідників, у 
даний час спостерігаютьсѐ виразна тенденціѐ до зниженнѐ рівнѐ здоров’ѐ та 
фізичної підготовленості школѐрів, а також до зростаннѐ кількості дітей із 
надлишковоя вагоя. Результати досліджень В. Кожемѐкіної (2001) і Н. Гра-
бик (2012) свідчать про зниженнѐ фізичної підготовленості дітей молодшого 
та середнього шкільного віку. Є. Федоренко (2011) відзначаю переважаннѐ 
розвитку швидкісних здібностей та спритності, а також недостатній розвиток 
силових ѐкостей у хлопців та дівчат старшого шкільного віку. 

І. Пухальська (2003) констатую невідповідність рівнѐ соматичного 
здоров’ѐ дівчат 13–14 років сучасним вимогам, що, на її думку, у 
майбутньому значно збільшить ризик хронічних захворявань. При цьому, 
за оцінкоя О. Михайляка (2011), дівчата 7, 9, 11 класів маять низький 
рівень соматичного здоров’ѐ, а дівчата 8 класу – високий *13+.  

Л. П. Долженко (2007) виѐвила прѐму залежність між низьким рівнем 
фізичної підготовленості та погіршеннѐм соматичного здоров’ѐ молоді *4+. 

Отже, у літературі останніх років опубліковані результати великої 
кількості досліджень, але вони стосуятьсѐ переважно окремих вікових 
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груп, крім того, виконані за різними методиками, тому їх важко співставити 
та простежити динаміку досліджуваних процесів упродовж онтогенезу.  

Мета статті – визначити рівень фізичного розвитку й соматичного 
здоров’ѐ учениць 10–11 класів. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальненнѐ науково-
методичної літератури, експрес-оцінка рівнѐ соматичного здоров’ѐ, 
методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. З метоя визначеннѐ рівнѐ фізичного 
розвитку й соматичного здоров’ѐ нами було обстежено 160 школѐрок, ѐкі 
навчаятьсѐ у 10–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми. 

Серед різноманіттѐ показників фізичного розвитку дітей найбільш 
доступними длѐ використаннѐ у шкільних умовах ю визначеннѐ таких, ѐк: 
довжина тіла, маса тіла, обхват грудної клітки. Оцінку фізичного розвитку 
проведено за допомогоя таблиць антропометричних стандартів *2+ (табл. 1). 

Отримані нами у процесі дослідженнѐ дані показників фізичного 
розвитку школѐрок свідчать, що їх значеннѐ відповідаять віковим 
нормам *2; 6+, але значна кількість дівчат (49,66 %) маять схильність до 
надлишкової ваги. 

Таблицѐ 1 
Узагальнені показники фізичного розвитку старшокласниць, n=160,  ̅±δ 

Антропометричні показники 
Значеннѐ показників 

16 років 17 років 

Довжина тіла, см 166,71±5,21 167,42±5,18 

Маса тіла, кг 59,82±3,12 62,87±3,95 

ОГК, см 74,93±2,68 75,06±2,79 

 
Рівень фізичного розвитку визначаютьсѐ за антропометричними 

показниками у визначеній послідовності (рис. 1). 
Оцінка рівнѐ кожного із виміряваних показників передбачаю 5 рівнів 

розвитку: низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній, 
високий. Оцінка кожного показника визначаютьсѐ шлѐхом зіставленнѐ 
фактичної величини з регіональним значеннѐм статево-вікового стандарту 
цього показника *13+ (табл. 2). 

Таблицѐ 2 
Оцінка рівня розвитку за антропометричними показниками 

Рівень розвитку ознаки Величина значень ознак (до Х і δ) 
Розподіл 

старшокласниць, % 

Високий Більше Х + 1,6δ 3,46 

Вище середнього Від Х + 0,68δ до Х +1,5δ 21,32 

Середній Від Х + 0,67δ до Х – 0,67δ 42,73 

Нижче середнього Від Х – 0,68δ до Х – 1,5 δ 26,08 

Низький Менше Х – 1,6δ 6,41 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

327 

 
 
Рис. 1. Порѐдок визначеннѐ рівнѐ фізичного розвитку (побудовано 

автором за даними *6+) 
 
Гармонійність фізичного розвитку маю велике значеннѐ длѐ дітей та 

підлітків ѐк показник здоров’ѐ й оціняютьсѐ відповідністя маси тіла та 
окружності грудної клітки, довжині тіла дитини або коли оцінки всіх трьох 
показників фізичного розвитку збігаятьсѐ. 

Оцінку «гармонійний розвиток» отримуять діти з довжиноя тіла 
нижчого за середня, середня й вищоя за середня, вагоя тіла, обхват 
грудної клітки у межах Х – 0,67δ до Х + 0,67δ. Інші значеннѐ оціняятьсѐ ѐк 
дисгармонійний розвиток: низький ріст, високий ріст, дефіцит маси тіла, 
надлишок маси тіла *6+.  

Отже, серед досліджуваних старшокласниць 67,51 % маять 
гармонійний розвиток за рахунок розвитку м’ѐзів, 32,49 % дисгармонійний, 
за рахунок підвищеного жировідкладаннѐ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Розподіл старшокласниць за рівнем фізичного розвитку, % 
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Маса тіла маю важливе значеннѐ длѐ фізичних навантажень і в 
цілому впливаю на функціональні можливості організму.  

Длѐ оцінки норми маси тіла старшокласниць проведемо обчисленнѐ 
масо-зростового індексу Кетле (ІК). ІК ю часткоя від поділу маси тіла в кг на 
довжину тіла в метрах *6+. 

Залежно від величини ІК, обстежуваних відносѐть до одного з 5 
рівнів (табл. 3). 

Таблицѐ 3 
Оцінка рівня фізичного розвитку за індексом Кетле 

Індекс Кетле 
Рівень співвідношеннѐ довжини і маси тіла 

Розподіл 
старшокласниць, % 15–18 років 

≤325,0 Низький 44,21 

325,1–350,0 Нижчий середнього 49,66 

350,1–375,0 Середній 3,56 

375,1–400,0 Вищий середнього 1,34 

≥400 Високий 1,23 

Аналізуячи показники масо-ростового індексу дівчат, нами було 
виѐвлено, що маса тіла відповідаю зросту у 44,21 % підлітків обстежуваного 
контингенту, 49,66 % школѐрок знаходѐтьсѐ під загрозоя ожиріннѐ і 6,13 % 
старшокласниць маять ожиріннѐ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Розподіл старшокласниць за відповідністя маси тіла до росту 
 
Ученицѐм старших класів, у ѐких визначено рівень індексу Кетле 

нижче середнього, тобто діагностовано наѐвність надлишкової ваги 
(загрозу ожиріннѐ) рекомендовані занѐттѐ оздоровчим фітнесом за 
спеціально розробленоя програмоя. 

Старшокласницѐм, ѐкі знаходѐтьсѐ на рівнѐх середній, вищий 
середнього і високий, тобто уже маять ожиріннѐ, рекомендовано 
обстеженнѐ в лікарѐ, призначеннѐ діюти й відвідуваннѐ спеціальної групи 
фізичного вихованнѐ. 
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Об’юм жирової маси (у %) під час масових обстежень можна 
визначити за допомогоя спеціальних ваг, ѐкі виміряять не тільки загальну 
масу тіла, а й м’ѐзову, кісткову і жирову масу (біоімпедантний аналіз).  

Метод заснований на вивченні рівнѐ опору тканин до дії 
електричного струму. Наприклад, кров і вода відмінно його проводѐть. 
Більш щільні тканини (органи, м’ѐзи) маять невисокі показники.  

Жирові клітини практично не проводѐть електричний струм. 
Імпульси подаятьсѐ за допомогоя спеціального приладу. Струм, 
проходѐчи через організм лядини, фіксую потрібні показники, ѐкі післѐ 
обробки комп’ятером видаятьсѐ у виглѐді протоколу з поѐснявальними 
коментарѐми [10]. 

На підставі отриманих даних розраховуютьсѐ швидкість обміну 
речовин, індекс маси тіла, ідеальна вага, кількість надлишкових кілограмів, 
оптимальна денна калорійність їжі, водно-сольовий баланс. 

Відсоток жирової маси визначаять також за рівнем індексу маси тіла 
і за сумоя шкірѐно-жирових складок.  

Існуять різні схеми вибору ділѐнок досліджень. Найбільш 
застосовувані – за двома складками (заднѐ поверхнѐ плеча та середина 
гомілки ззаду), за трьома складками (живіт білѐ пупка, груди, середина 
стегна ззаду (чоловіки), заднѐ поверхнѐ плеча, надклубова ділѐнка, 
середина стегна ззаду (жінки)), за чотирма складками (заднѐ поверхнѐ 
плеча, переднѐ поверхнѐ плеча, під лопаткоя, верх стегна спереду), за 
сімома складками (заднѐ поверхнѐ плеча, груди, під пахвовоя, під 
лопаткоя, надклубова ділѐнка, живіт білѐ пупка, середина стегна ззаду), за 
вісьмома складками (під лопаткоя, переднѐ поверхнѐ плеча, заднѐ 
поверхнѐ плеча, передпліччѐ, груди, живіт білѐ пупка, верх стегна спереду, 
верхнѐ частина гомілки) [9]. 

Виміряваннѐ шкірно-жирових складок проводитьсѐ спеціальним 
приладом – каліпером. Існую багато модифікацій даного приладу.  

На думку Мартиросова Е. Г. та деѐких інших учених, усі виміряваннѐ 
потрібно проводити на правій стороні тіла досліджуваного [9].  

Під час експерименту об’юм жирової маси у відсотках визначено в 
досліджуваних старшокласниць за сумоя 4 складок (біцепса, тріцепса, під 
лопаткоя, на стегні) на основі залежності, описаної Дурніним та Вомерсли 
(1974) *14; 15+ (табл. 4).  

Длѐ жінок (дівчат) допустима частка жиру в організмі становить 20–
25 % від загальної маси тіла. Вищі показники ю відхиленнѐм від норми. 

Аналіз даних, наведених у табл. 4, підтверджую раніше зроблені 
висновки про співвідношеннѐ старшокласниць із нормальноя, 
надлишковоя вагоя і з ожиріннѐм.  
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Таблицѐ 4 
Визначення вмісту жиру (у відсотках) у тілі старшокласниць  

за сумою 4-х складок на шкірі 

Сума, мм 
Частка жиру в організмі, 

% 
Розподіл 

старшокласниць, % 

15 10,5 0,00 

20 14,1 7,54 

25 16,8 12,08 

30 19,5 8,22 

35 21,5 7,71 

40 23,4 8,66 

45 25,0 26,14 

50 26,5 23,52 

55 27,9 3,21 

60 29,1 1,45 

65 30,2 1,47 
 

Згідно з визначеним об’юмом жирової маси у відсотках, приблизно 
44 % обстежених дівчат маять нормальну вагу, 50 % – надлишкову і 6 % – 
страждаять від ожиріннѐ (рис. 4).  

 

1 – 10,5 % жирової тканини, 2 – 14,1 % жирової тканини, 3 – 16,8 % жирової 
тканини, 4 – 19,5 % жирової тканини, 5 – 21,5 % жирової тканини, 6 – 23,4 % жирової 
тканини, 7 – 25,0 % жирової тканини, 8 – 26,5 % жирової тканини, 9 – 27,9 % жирової 
тканини, 10 – 29,1 % жирової тканини, 11 – 30,2 % жирової тканини. 

 

Рис. 4. Розподіл старшокласниць за вмістом жиру в тілі за сумоя 
чотирьох складок на шкірі, %  

 

Длѐ визначеннѐ взаюмозв’ѐзку між фізичним розвитком та рівнем 
здоров’ѐ старшокласниць нами було проведено розподіл учениць за 
медичними группами, ѐкий подано в табл. 7.  
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Таблицѐ 7 
Розподіл старшокласниць за медичними групами, % 

Вік, років 
Медична група 

Звільнені 
основна підготовча спеціальна 

16 50,1 11,3 34,4 4,2 

17 48,9 12,4 34,8 3,9 

 
Результати, подані в табл. 7, свідчать, що більшість дівчат належать 

до основної медичної групи (48,9–50,1 %). Водночас 34,4–34,8 % 
старшокласниць належать до спеціальної медичної групи і вже маять 
певні відхиленнѐ у стані здоров’ѐ (рис. 5, 6). Ураховуячи той факт, що 11,3–
2,4 % учениць віднесені до підготовчої медичної групи, а 3,9–4,2 % 
звільнені від занѐть, то кількість дівчат із відхиленнѐми у стані здоров’ѐ 
збільшуютьсѐ до 49,9–51,1 %. 

 

 
Рис. 6. Розподіл дівчат 16 років за медичними группами 
 
Потрібно зазначити, що у процесі навчаннѐ зменшуютьсѐ кількість 

учениць основної медичної групи а, відповідно, збільшуютьсѐ в підготовчій 
і спеціальній (рис. 7).  

 
Рис. 7. Розподіл дівчат 17 років за медичними групами 
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Результати аналізу засвідчуять, що у стані здоров’ѐ учениць старших 
класів спостерігаютьсѐ тенденціѐ до погіршеннѐ. 

Длѐ дослідженнѐ рівнѐ фізичного здоров’ѐ (РФЗ) учениць 10–11 
класів нами була використана експрес-оцінка рівнѐ соматичного здоров’ѐ 
Г. Л. Апанасенка *1+.  

Адже проведений аналіз наукової літератури *1; 2; 5; 6; 8+ указую, що 
серед існуячих сьогодні методик оцінки рівнѐ здоров’ѐ (Г. Л. Апанасенка, 
Р. М. Баювського, В. І. Бюлова, К. Купера, програма «Школѐр», 
В. Н. Сергююва, С. В. Попова та ін.), найбільш поширеноя серед фахівців ю 
експрес-оцінка Г. Л. Апанасенка *1+, антропометричні показники ѐкої 
дозволѐять оцінити розвиток дитини в онтогенезі.  

На думку Г. Л. Апанасенка, розроблена ним система оціняваннѐ даю 
змогу виділити групу ризику (середній рівень) дітей і проводити з ними 
спрѐмовані оздоровчо-профілактичні заходи. Діти й підлітки з низьким 
рівнем здоров’ѐ, швидше за все, маять ѐкісь патології і повинні пройти 
поглиблений медичний оглѐд длѐ призначеннѐ лікуваннѐ *1+. 

Отримані нами у процесі дослідженнѐ дані показників фізичного 
розвитку школѐрок (рис. 8), свідчать, що: 

високий рівень РФЗ маять лише 13,2 % старшокласниць; 
вище середнього – 8,4 %;  
середній – 52,1 %; 
нижче середнього 11,6 %; 
низький 14,7 %. 

 
Рис. 8. Розподіл старшокласниць за рівнем фізичного здоров’ѐ 
 
Отже, до групи «здорові» можна віднести 21,6 %, старшокласниць, 

ѐкі взѐли участь у дослідженні, до «групи ризику» – 52,1 % і до групи 
«хворі» – 26,3 %. 
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З метоя ѐкісної та кількісної оцінки рівнѐ фізичного здоров’ѐ 
обстежуваних школѐрок нами були проаналізовані індекси (індекс Руф’ю, 
життювий індекс, силовий індекс, індекс Робінсона), ѐкі входѐть до складу 
методики експрес-оцінки рівнѐ фізичного здоров’ѐ (табл. 8).  

Таблицѐ 8 
Середньостатистичні значення індексів соматичного здоров’я 

старшокласниць 

Параметри фізичного здоров’ѐ 
Статистичний показник 

 ̅ S 

індекс Руф’ю, ум. од. 9,44 1,28 

життювий індекс, ум. од. 51,14 5,83 

силовий індекс, ум. од. 47,28 5,91 

індекс Робінсона, ум. од. 79,12 7,24 

 
Розподіл школѐрів на медичні групи здійсняютьсѐ на основі 

показників індексу Руф’ю, ѐкий характеризую функціональний стан серцево-
судинної та дихальної систем. Значеннѐ даного показника свідчить, що 
середньостатистичні показники обстежуваних дівчат на рівні середнього.  

Життювий індекс характеризую функціональні можливості системи 
зовнішнього диханнѐ й показую співвідношеннѐ ЖЄЛ до маси тіла. Аналіз 
отриманих результатів даного індексу вказую на те, що в обстежуваних 
дівчат він знаходитьсѐ на середньому рівні. 

Аналізуячи показники силового індексу, ѐкий виѐвлѐю 
співвідношеннѐ сили кисті до маси тіла, ми встановили, що він знаходитьсѐ 
в межах середнього рівнѐ. 

За даними науковців *7; 11+, значеннѐ індексу Робінсона ю важливим 
критеріюм резерву та економізації функцій кардіо-респіраторної системи та 
свідчить про аеробні можливості школѐрів, при цьому чим нижчі значеннѐ 
даного індексу, тим вищі аеробні можливості організму. Аналіз 
середньостатистичних значень даного індексу вказую про те, що показники 
обстежуваних нами школѐрок знаходѐтьсѐ в межах середнього рівнѐ. 

Отримані результати свідчать, що більшість обстежуваних нами 
школѐрок знаходѐтьсѐ в межах безпечного рівнѐ соматичного здоров’ѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У ході 
дослідженнѐ було визначено рівень фізичного розвитку й соматичного 
здоров’ѐ учениць 10–11 класів. Показники рівнѐ фізичного розвитку 
школѐрок свідчать про те, що їх значеннѐ відповідаять біологічним 
закономірностѐм, властивим длѐ даного контингенту підлітків, але також 
було виѐвлено, що 49,66 % старшокласниць знаходѐтьсѐ під загрозоя 
ожиріннѐ, тобто маять надлишкову вагу і 6,13 % обстежених дівчат 
потребуять спеціального лікуваннѐ від ожиріннѐ. 

Показники рівнѐ фізичного здоров’ѐ дозволѐять констатувати, що 
більшість обстежуваних нами школѐрок знаходѐтьсѐ в межах безпечного 
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рівнѐ соматичного здоров’ѐ. Дані розподілу обстежуваних за рівнем 
фізичного здоров’ѐ (РФЗ) дозволѐять констатувати, що 14,7 % 
старшокласниць маять низький РФЗ, 11,6 % – нижчий за середній, у 52,1 % 
дівчат, ѐкі взѐли участь у дослідженні, РФЗ ю середнім. На нашу думку, 
позитивним ю факт, що серед школѐрок було зафіксовано 8,4 %, що маять 
вищий за середній РФЗ і 13,2 % – високий. 

Покращити ці показники можливо шлѐхом упровадженнѐ 
інноваційних заходів оздоровчої спрѐмованості у процес фізичного 
вихованнѐ школѐрів. 

У подальшому плануютьсѐ розробка методики фізичного вихованнѐ, 
спрѐмованої на збереженнѐ, зміцненнѐ фізичного здоров’ѐ школѐрів і 
нормалізації їх ваги з використаннѐм засобів оздоровчого фітнесу. 
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РЕЗЯМЕ 

Павленко Инна. Уровень соматического здоровьѐ и физического развитиѐ 
старшеклассниц.  

В статье определен уровень физического развитиѐ и соматического здоровьѐ 
старшеклассниц в рамках учебно-воспитательного процесса в 
общеобразовательном учебном заведении. 

Полученные нами в ходе исследованиѐ данные показателей физического 
развитиѐ учениц старших классов свидетельствуят о том, что их значениѐ 
соответствуят возрастным нормам. Данные распределениѐ обследуемых по 
уровня физического здоровьѐ (УФР) позволѐят констатировать, что 14,7 % 
старшеклассниц имеят низкий УФР, 11,6 % – ниже среднего, у 52,1 % девушек, 
принѐвших участие в исследовании, УФР ѐвлѐетсѐ средним. По нашему мнения, 
положительным ѐвлѐетсѐ тот факт, что среди школьниц было зафиксировано 
8,4 %, имеящих УФР выше среднего и 13,2 % – высокий. 

Исследование проводилось с целья повышениѐ эффективности процесса 
физического воспитаниѐ. В дальнейшем планируетсѐ разработка методики 
физического воспитаниѐ, направленной на сохранение, укрепление физического 
здоровьѐ школьников и нормализации их веса с использованием средств 
оздоровительного фитнеса. 

Ключевые слова: старшеклассницы, здоровье, антропометрические 
измерениѐ, физическое развитие, возрастные нормы, избыточный вес. 
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SUMMARY 
Pavlenko Inna. The level of somatic health and physical development of the senior 

schoolgirls.  
The article defines the level of physical development and somatic health of the senior 

schoolgirls in the educational process in a general education institution. 
The aim of the article is to determine the level of physical development and somatic 

health of the senior schoolgirls.  
Methods of research are the following: theoretical analysis and generalization of 

scientific and methodological literature, an express assessment of the level of somatic health, 
methods of mathematical statistics. 

Results. During the experiment, the level of physical development and somatic health 
of the schoolgirls of the 10–11 grades has been determined. Analyzing the indicators of the 
mass-growth index of the girls, we have found out that body weight corresponds to an 
increase of 44,21 % of adolescents of the examined contingent, 49,66 % of the schoolgirls are 
at risk of obesity and 6,13 % of senior students have obesity and they need special treatment. 

The indicators of physical development of the girls of the senior classes, obtained by 
us during the study, show that they correspond to the age norms. The data of the distribution 
of the schoolgirls show that 14,7 % of senior schoolgirls have a low level of physical health 
(LPH), 11,6 % of them have lower than the average LPH, 52,1 % of the schoolgirls have 
average LPH. In our opinion, it is positive that 8,4 % of the schoolgirls have a higher LPH than 
the average LPH and 13,2 % of the schoolgirls have a high level of physical health. It is 
possible to improve these indicators by introducing innovative health improvement measures 
into the process of physical education of students. 

Originality. The scientific novelty of this work lies in assessing the level of somatic 
health and physical development of the senior schoolgirls taking into account their age and 
sexual characteristics.  

Conclusion. The study has been conducted in order to improve the efficiency of physical 
education. The obtained results will be basic in the development of favorable conditions for the 
preservation and enhancement of physical health of students both by traditional and innovative 
means of physical culture and sports to meet the requirements and needs of schoolchildren. 

Further development of methods of physical education will be aimed at preserving 
and strengthening the physical health of students and normalization of their weight with the 
use of health and fitness equipment. 

Key words: senior schoolgirls, health, anthropometric measurements, physical 
development, age standards, overweight. 
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ЗМІСТОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННа ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ШКОЛАХ 
ДЛа НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

У 20–30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТа 
 

У статті, за результатами дослідженнѐ архівних матеріалів, з’ѐсовані 
змістово-методичні особливості функціонуваннѐ шкільної мережі длѐ національних 
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меншин Північно-Східної України у 20–30-х роках ХХ століттѐ. Автором визначено 
науково-педагогічні та регіональні особливості запровадженнѐ комплексної системи 
навчаннѐ. Проаналізовано навчальні плани і програми, з’ѐсовано особливості 
реалізації мовної політики в національних школах. Схарактеризовано й визначено 
чинники, що обумовлявали суспільне ставленнѐ до шкіл національних меншин. 

Ключові слова: національні меншини, заклади освіти національних меншин, 
юдина трудова школа, зміст освіти, національна мова, комплексне навчаннѐ, шкільні 
програми, школи національних меншин. 

 
Постановка проблеми. Освіта України сьогоденнѐ перебуваю на етапі 

активного реформуваннѐ та трансформації. Основні напрѐми модернізації 
шкільної освіти України визначені в законі «Про освіту», підписаному 
президентом України 25 вереснѐ 2017 року *13+. У процесі імплементації 
даного документу особливо гостро постало питаннѐ щодо освіти 
національних меншин, що спричинило бурхливе обговореннѐ на всіх 
щабелѐх влади ювропейського співтовариства. З метоя пошуку 
компромісного вирішеннѐ наріжних питань, забезпеченнѐ реалізації 
«Рекомендацій Венеціанської комісії щодо мовних положень закону «Про 
освіту»» *1+ й пошуку оптимальних шлѐхів забезпеченнѐ ѐкісної освіти 
національних меншин важливості набуваю аналіз історичного досвіду 
організації шкільної освіти України. 

Аналіз актуальних досліджень. Особливості функціонуваннѐ шкіл в 
УСРР у 20–30-х рр. досліджували В. Борисов, І. Зайченко, Л. Березівська, 
Л. Рѐбовол, М. Виговський. Проблема діѐльності шкіл длѐ національних 
меншин висвітлена в роботах І. Ніколіної, Л. Гріневич, Л. Якубової, 
Н. Кротік, О. Войналович, С. Шевченко та ін. Вважаюмо, що дослідженнѐ 
змістово-методичного забезпеченнѐ навчального процесу в школах длѐ 
національних меншин Північно-Східної України доповнить існуячі наукові 
доробки з досліджуваної проблеми.  

Мета статті – з’ѐсувати змістово-методичні особливості 
функціонуваннѐ шкільної мережі длѐ національних меншин Північно-
Східної України у 20–30-х роках ХХ століттѐ.  

Методи дослідження: загальнонаукові методи порівнѐннѐ й узагаль-
неннѐ дозволили сформулявати вихідні положеннѐ та висновки наукової 
розвідки; текстологічний і ретроспективний аналіз застосовано при опраця-
ванні наукових та архівних джерел, що дозволило з’ѐсувати особливості 
змістово-методичного забезпеченнѐ навчального процесу у школах длѐ 
національних меншин Північно-Східної України у 20–30-х рр. ХХ століттѐ.  

Виклад основного матеріалу. Післѐ встановленнѐ радѐнської влади на 
території України, з метоя залученнѐ широких мас на бік комуністичного 
урѐду й забезпеченнѐ культурно-освітної розбудови країни, було розгорнуто 
масштабне будівництво шкіл, у тому числі і длѐ національних меншин, що 
проживали на її території. До середини 20-х років на території Північно-
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Східної України була утворена шкільна мережа, ѐка вклячала школи 
національних меншин – юврейські, польські, німецькі, литовські, татарські, 
латвійські. 

Сформувавши нову шкільну мережу, радѐнська влада поспішила 
докорінно змінити й весь зміст освіти, наповнити його соціалістичними 
постулатами, комуністичними принципами, тим самим вщент зруйнувати 
залишки буржуазної системи освіти. Наголошуячи на потребі докорінних 
змін змісту і форм шкільної освіти, заступник наркома освіти Я. Рѐппо 
вказував: «Саме тепер ми тут мало ще досѐгли, але слід добре пам’ѐтати, що 
тут справа не про саму лише реформу, а про цілу револяція в школі» *21+. 
Але власної педагогічної теорії, ѐка б ґрунтуваласѐ на наукових дослідженнѐх 
та була б апробована, нова влада ще не мала. З цього приводу нарком освіти 
О. Шумський зазначав, що не зважаячи на наѐвність і загальновизнаність 
нової системи освiти, «у царинi методичнiй ще не все гаразд». Саме тому, у 
цей період педагоги активно звертаятьсѐ до наукових доробок закордонних 
педагогів Дж. Дьяї, С. Холла, С. Френе, О. Декролі, Е. Меймана, А. Фер‘юра та 
ін. Їх педагогічні концепції почали адаптувати до умов соціалістичного 
суспільства, намагатисѐ «на свій лад» втілити в життѐ радѐнської школи. 

Ставши на шлѐх побудови власної педагогічної концепції, 
перейшовши від теоретичного диспуту до наукового пошуку, вітчизнѐні 
науковці та педагоги почали розробку власних педагогічних теорій. 
Еволяціѐ вітчизнѐної педагогічної методики 20-х років будуваласѐ за 
принципом наукового експерименталізму й характеризуваласѐ широкоя 
диференціаціюя педагогічних напрѐмів. Недаремно видатний український 
дослідник історії педагогіки О. В. Сухомлинська називаю період 1924 по 
1928 роки: «освітнім експериментуваннѐм у СРСР педагогічним 
«робінзуваннѐм»» *24, с. 6+. Як наслідок виникло чимало суто українських 
педагогічних течій, ѐкі знайшли свою відображеннѐ в методиці та формах 
роботи нової трудової школи. 

Пошуки нової системи організації роботи школи тісно були пов’ѐзані 
з питаннѐм раціональної організації процесу навчаннѐ. Замість 
предметного вивченнѐ популѐрності набуваю система комплексного 
навчаннѐ. Комплексний метод (від лат. complexus – зв’ѐзок) визначавсѐ ѐк 
спосіб побудови змісту освіти й організації процесу навчаннѐ на основі 
юдиного об’юднуячого стрижнѐ *19, с. 38+. Спроби використаннѐ 
комплексного навчаннѐ в Україні були відомі і раніше, але активне його 
впровадженнѐ у школах розпочинаютьсѐ з 1923 року, післѐ затвердженнѐ 
юдиного виховно-навчального плану в установах соціального вихованнѐ 
длѐ дітей до 15 років в УРСР та розробці методичного листа Державної 
наукової ради «Про комплексне викладаннѐ» (1924). 

В УСРР ідеѐ комплексності навчаннѐ розвиваласѐ в межах трьох 
авторських напрѐмів: Г. Іваниці, О. Музиченка та І. Соколѐнського.  
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Так, одним із перших українських педагогів, ѐкий почав активно 
опікуватисѐ питаннѐм розробки та впровадженнѐ комплексів був 
Г. Іваницѐ. Він розглѐдав комплекс крізь призму «педагогічного монізму» і 
досліджував комплекси на основі дидактичного підходу. У збірці статей 
«Комплексний метод», опублікованих у 1923 році, педагог визначав 
комплексність ѐк «активно-комплексне навчаннѐ» *18+. На відміну від 
Г. Іваниці, О. Музиченко був переконаним у тому, що комплексність у 
навчанні маю привчати дітей досліджувати і змінявати реальність, сприѐти 
формування світоглѐду. На його думку, саме впровадженнѐ комплексів у 
трудовій школі повинно було прискорити темпи культурної револяції та 
зробити педагогічний процес взаюмозалежним, двостороннім, а отже, і 
справжнім та повним. Досліджуячи німецьку систему освіти, у статті 
«Проблема комплексності в Германії і у нас» він писав: «Длѐ мене 
комплексність – це переживаннѐ дітьми в активному обхваті окремих 
невеликих частин реальної дійсності» *16, с. 103+.  

Описуячи практику впровадженнѐ комплексності в навчальний 
процес, він наголошував, що «комплекс сформуютьсѐ не від того, що ми 
об’юднаюмо різні предмети на одному уроці, а через органічне поюднаннѐ 
різних предметів, що вихідним пунктом навчаннѐ ми оберемо знайомство 
з комплексами з життѐ лядини та природи» *16, с. 99+. Саме такі 
комплекси, на думку автора, сприѐли б формування особистої мотивації 
учнів, розвиткові їх творчості, активності та самостійності. 

У своя чергу, комплексна концепціѐ І. Соколѐнського ґрунтуваласѐ на 
засадах педології й рефлексології. За його переконаннѐм, матеріал длѐ 
комплексів мав об’юднуватисѐ навколо поточних подій комуністичного 
громадсько-класового життѐ. Науковець описував комплексність ѐк 
організація педагогічного процесу, що обумовлена ідеологічноя вимогоя 
дати дітѐм потрібну класово-пролетарську оріюнтація та дія.  

Таким чином, не зважаячи на відмінності в поглѐдах педагогів, 
комплексне навчаннѐ визначалось усіма авторами ѐк новаторське, ѐк таке, 
що потребую масового поширеннѐ у трудових школах.  

Активно пропагувалосѐ використаннѐ комплексного методу 
навчаннѐ і в школах длѐ національних меншин. Як відмічаю С. Бричок, 
відмінноя рисоя школи УСРР, у порівнѐнні зі школами в РСРР, було те, що 
до 1928 року, при розробці програм Наркомос України лише визначав 
шлѐх упровадженнѐ комплексу, не конкретизував і не деталізував його, а 
наповненнѐ комплексів конкретним змістом залежало від особистості 
вчителѐ, позиції місцевих органів управліннѐ *22, с. 131+. Тому в різних 
регіонах зміст комплексів дещо різнивсѐ, мав свої регіональні, національні, 
класові особливості. 

З метоя з’ѐсуваннѐ змістового наповненнѐ комплексів у 
національних школах Північно-Східної України розглѐнемо комплекс 
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«Боротьба за краще життѐ» другої групи Сновської юврейської школи. Тема 
комплексу об’юднувала такі блоки: географіѐ, природа, суспільство, трудові 
процеси, рідна мова, письмо, математика, «слово і діло».  

При вивченні даного комплексу з географії розглѐдалисѐ такі теми: 
Сибір; клімат Сибіру і наш клімат. Блок природи передбачав висвітленнѐ 
таких питань: природа 12–23 січнѐ; життѐ дерев взимку; бережне ставленнѐ 
та лябов до природи. Блок суспільства передбачав обговореннѐ таких тем: 
Ленін ѐк вождь робочих та селѐн; життѐ бідних дітей; життѐ робітників до 
револяції; чи могло б бути це життѐ кращим, ѐкби у влади стоѐла буржуазіѐ 
чи свѐщеники? При вивченні рідної мови читалисѐ оповіданнѐ рідноя 
мовоя, а також російськоя біографіѐ Леніна та вірш «Ленін і діти». Блок 
математики передбачав розв’ѐзаннѐ задач на вирахуваннѐ місѐців, років, 
днів. Предмет «трудові процеси» передбачав: виробництво плакатів, 
малянків, організація червоного кутка, виготовленнѐ рамок длѐ портрету 
Леніна. Блок «слово та діло» вклячав декламуваннѐ віршів, спів 
револяційних пісень, участь у виставах. Даний комплекс ю ѐскравим 
прикладом надмірного насиченнѐ навчального процесу револяційноя та 
ідеологічноя пропагандоя. Навіть назви інших комплексів підтверджуять це: 
«Кровавий тиждень», «Червона арміѐ», «Веснѐна револяціѐ» тощо. На таке 
ѐвище звертав увагу і український педагог та громадський діѐч в еміграції 
С. Сірополко у своїй статті «Шкільна справа на совітській Україні», даячи 
оцінку комплексному навчання, він писав: «що головна увага в програмі 
трудшколи присвѐчуютьсѐ політосвіті, тоді ѐк придбаннѐ знань, навіть 
елементарних, ставитьсѐ на другому плані» *23+. 

При навчанні за комплексноя системоя діти працявали не класом, а 
об’юднувались у підгрупи, комісії, підвідділи. Наприклад, при вивченні 
комплексу «Наш район» діти були розділені на підвідділи: кустарі, службовці, 
робітники. І кожен блок комплексу передбачав різні теми, питаннѐ й 
завданнѐ длѐ кожної групи з урахуваннѐм того чи іншого соціального стану. 
Наприклад, блок «трудові процеси» цього комплексу передбачав длѐ 
«кустарів» виготовленнѐ плану клуба кустарів, виготовленнѐ окремих простих 
виробів; «службовці» займалисѐ виготовленнѐм плакатів, лозунгів «Вітаюмо 
восьмигодинний робочий день!»; робітники виготовлѐли макети пилки, 
сокири, малявали малянки різних виробів тощо. Такий принцип 
забезпечував реалізація класового підходу в навчанні.  

Провідним та об’юднуячим блоком у кожному комплексі вважаласѐ 
працѐ, навколо ѐкої об’юднувались інші предмети. Саме реалізаціѐ 
трудового принципу визначала шлѐх будівництва нової радѐнської школи.  

Сучасний науковець С. Мазуренко, аналізуячи державні документи 
20-х років, дійшла висновку, що при реалізації комплексного навчаннѐ 
«основна увага приділѐласѐ праці ѐк діѐльності, що відповідаю інтересам 
дитини, розвиваю її почуттѐ, творчі здібності, формую важливі риси 
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особистості; трудова школа повинна мати справу з реальними 
предметами, з живоя природоя, повсѐкденним життѐм. Процес трудового 
вихованнѐ розглѐдавсѐ ѐк засіб всебічного розвитку дитини – розумового, 
морального, фізичного й естетичного» *17, с. 11+.  

У своя чергу, вітчизнѐний педагог Г. Іваницѐ, звертаячи увагу на 
роль праці в навчанні школѐрів у своїй книзі «Практична трудова 
педагогіка» так описував процес упровадженнѐ трудового принципу: 
«Треба провадити виховний процес, добре розуміячи ту психологічну і 
навіть фізіологічну основу, що певноя міроя цей процес зумовляю» *14, 
с. 90–91+. Лише в такий спосіб, на думку автора, можливе органічне 
зануреннѐ праці в навчальний процес. 

Але не завжди впровадженнѐ трудового принципу було успішним та 
педагогічно обґрунтованим. Слід відмітити слабкий зв’ѐзок праці з 
теоретичним науковим підґрунтѐм, ѐке учні отримували під час шкільних 
занѐть; установленнѐ штучних зв’ѐзків між темоя та працея, ѐку вони 
виконували. Все це часто призводило до розриву теорії з практикоя та 
зниженнѐ рівнѐ академічних знань учнів.  

Проте, не зважаячи на популѐризація та визначену обов’ѐзковість 
комплексного навчаннѐ, не в усіх школах національних меншин воно 
отримало підтримку вчителів. Через недостатню методичне забезпеченнѐ, 
відсутність докладних роз’ѐснень особливостей застосуваннѐ, небажаннѐ 
самих учителів, комплексне навчаннѐ так і не здобуло популѐрності. У звіті 
юврейського бяро при Чернігівському відділі народної освіти за 1925 рік 
зазначаютьсѐ, що комплексний метод застосовуютьсѐ лише в тих школах, де 
ю спеціалісти длѐ правильного його використаннѐ *10, с. 4+. У 
Городнѐнській школі навчаннѐ за комплексноя системоя проводилосѐ 
лише в першій групі, а у другій і третій лише частково за комплексами *12, 
с. 7+. Небажаннѐ вчителів національних шкіл навчати за комплексноя 
програмоя набуло масового характеру, об’юднуячись, вони колективно 
висували свій супротив комплексам. Так, наприклад, у спільному листі 
польських учителів зазначалосѐ: «Комплексна система неприйнѐтна 
взагалі, а длѐ національних шкіл тим більше» *25, с. 26+. Таким чином, 
реалізаціѐ комплексного методу в школах длѐ національних меншин на 
території Північно-Східної України не була масовоя та системноя. 

Не зважаячи на насадженнѐ комплексних програм, на відміну від 
початкової ланки, навчаннѐ в старших класах, майже в усіх школах длѐ 
національних меншин досліджуваного регіону залишалосѐ предметним. З 
метоя аналізу предметного наповненнѐ у школах длѐ національних 
меншин розглѐнемо план длѐ п’ѐтикомплектних юврейських шкіл по 
Чернігівській губернії. У документі вказано, що в перші два роки навчаннѐ 
(нульова та перша група) діти вивчали юврейську мову – по 10 годин на 
тиждень, математику – по 6 годин, природознавство по 2 години, 
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займались маляваннѐм по 2 години, співами по 3 години, гімнастикоя по 
2 години. З третього року навчаннѐ (друга група) вводилосѐ 5 годин 
російської або української мови в залежності від того, ѐку мову діти краще 
розуміять, 2 години географії, на юврейську мову відводилосѐ 8 годин. На 
четвертому році навчаннѐ (третѐ група) до програми було додатково 
вклячено 4 години історії та по 5 годин на вивченнѐ і російської, і 
української мови, юврейську мову вивчали 6 годин, удвічі збільшиласѐ 
кількість годин на природознавство. На п’ѐтому та шостому році навчаннѐ 
(четверта та п’ѐта групи) кількість годин на вивченнѐ юврейської мови та 
математики зменшиласѐ до 5, російську та українську мови вивчали по 4 
години, були введені по 2 години на політграмоту, ручну праця, гігіюну та 
німецьку мову, 3–4 години вводилисѐ на вивченнѐ фізики *8, с. 26+.  

Як приклад навчальної програми длѐ старших класах (6–7 групи) 
розглѐнемо програму Чернігівської 7-ї юврейської школи. У програмі 
вказано, що математику вивчали по 5 годин у кожній групі; фізику та 
природознавство по 4 години, на географія відводилосѐ по 3 години, 
історіѐ та політграмота були об’юднані в один предмет і на їх вивченнѐ 
відводилосѐ 6 годин (4 години планувалосѐ на історія та 2 години на 
політграмоту); на маляваннѐ, співи та гімнастику планувалосѐ по 2 години; 
вивченнѐ юврейської мови зменшилосѐ до 4 годин на тиждень та 
продовжилосѐ розпочате з четвертої групи вивченнѐ інших мов в обсѐзі 2 
години на тиждень *7, с. 38+. З приводу «інших мов» зазначимо, що у 
школах різних національностей різнивсѐ вибір мови длѐ вивченнѐ: у 
юврейських школах переважала німецька мова, у польських та вірменських 
школах вивчали французьку й німецьку мови. Наведені дані свідчать про 
пріоритетність вивченнѐ мов, на викладаннѐ ѐких відводилосѐ майже 38 % 
від загальної кількості шкільних годин. У цілому проведений аналіз 
навчальних програм дозволѐю зробити висновок про загальноосвітній 
характер освітнього процесу у школах длѐ національних меншин. 

Характеризуячи регіонально-національні особливості організації 
навчального процесу на території Північно-Східної України, слід відмітити 
питаннѐ обов’ѐзкового вивченнѐ у школах длѐ національних меншин 
української мови. Це питаннѐ детально й бурхливо обговорявалосѐ на 
з’їзді юврейських культробітників, де все ж було прийнѐто рішеннѐ з 
третього року навчаннѐ ввести українську мову ѐк предмет *10, с. 4+. Проте, 
не скрізь таке рішеннѐ було реалізовано. Так, у Конотопській окрузі часто 
години, відведені на українську мову, витрачалисѐ на інші предмети *3+, а в 
Чернігівській окрузі у вересні 1925 року інспектор із питань національних 
меншин окружного відділу народної освіти тов. Рейблат звертав увагу на 
те, що переважна більшість дітей юврейських шкіл взагалі не знаю 
української мови *11, с. 9+. Така сама ситуаціѐ була в Харківських німецьких 
та вірменських школах. 
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Щодо питаннѐ основної мови викладаннѐ, то в центральних та 
губернських звітах національних секцій завжди підкреслявалосѐ, що 
навчаннѐ повністя проходило мовоя національних меншин. Але аналіз звітів 
окружних національних відділів, протоколів шкільних засідань демонструю 
дещо іншу картину. У зв’ѐзку з нестачея вчителів та їх непідготовленістя до 
викладаннѐ загальноосвітніх дисциплін мовоя національних меншин, 
зазвичай лише в молодших групах навчаннѐ здійснявалосѐ рідноя мовоя, у 
старших групах переважало навчаннѐ російськоя мовоя *6, с. 11; 9, с. 3+. 
Отже, реальний стан щодо мови навчаннѐ у школах національних меншин 
суперечив державній національній політиці, ѐка гарантувала навчаннѐ 
мовами національних меншин. 

У процесі розгортаннѐ мережі шкіл національних меншин радѐнська 
влада зіштовхнуласѐ з опором батьків віддавати своїх дітей до шкіл 
національних меншин. Особливо це стосувалосѐ юврейського населеннѐ. 
Харківськоя секціюя народної освіти неодноразово зверталась увага на те, 
що російські школи переповнені представниками національних меншин, 
зокрема юврейськими дітьми. Поширеними були факти, коли батьки 
відправлѐли дітей до російських шкіл, навіть у тому випадку, коли діти не 
володіли жодноя мовоя, крім юврейської *11, с. 9+. Так, у вересні 1925 року в 
м. Конотоп за ініціативи інспектури національних меншин було зроблено 
спробу перевести юврейських дітей, ѐкі володіли юврейськоя мовоя, з 
російськомовних та україномовних шкіл до юврейських шкіл, але батьки 
висловилисѐ проти і завадили переведення *2+. З метоя запобіганнѐ таких 
випадків Чернігівська окружна інспектура народної освіти запропонувала 
всім школам округи при прийомі дітей на навчаннѐ попередньо 
встановлявати їх розмовну мову. З ціюя метоя складаласѐ комісіѐ, до складу 
ѐкої входили по одному представнику з органів соціального вихованнѐ, 
національних меншин та педради. Було прийнѐто рішеннѐ не приймати дітей 
з юврейських шкіл без офіційного дозволеного школоя переводу *11, с. 9+. На 
пленумі секції національних меншин Харківської міськради від 15 квітнѐ 
1931 року було визнано недоречним відкриттѐ груп із викладаннѐм мовами 
національних меншин у загальних школах, і дозволено робити це лише в 
надзвичайних випадках, тобто або при великій віддаленості національної 
школи від компактного проживаннѐ дитѐчого населеннѐ національних 
меншин, чи у випадку необхідності поступового переходу загальної школи на 
одну з мов національних меншин *5, с. 85]. 

Аналізуячи причини негативного ставленнѐ батьків до навчаннѐ їх 
дітей у школах длѐ національних меншин, ми виділили такі чинники: 
1. Гірший матеріальний стан та оснащеннѐ шкіл національних меншин у 
порівнѐнні з іншими школами соціального вихованнѐ. 2. Негативне 
ставленнѐ юврейського населеннѐ до мови ідиш, прагненнѐ до 
відродженнѐ древньої юврейської мови іврит. 3. Фактор асимілѐції 
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населеннѐ, ѐкий виѐвивсѐ в тому, що частина ювреїв втратили своя мовну 
ідентичність. 4. Тѐготіннѐ юврейських дітей до штучно створеної 
«престижності російських шкіл». 5. Катастрофічна нестача вчителів, ѐкі б 
володіли мовами національних меншин. 6. Відсутність достатньої кількості 
закладів професійної та вищої освіти длѐ національних меншин, де учні 
могли би продовжити навчаннѐ. 

Слід відмітити, що проблема недоукомплектуваннѐ учнѐми шкіл 
національних меншин була актуальноя до середини 30-х років. З метоя 
популѐризації набору до шкіл національних меншин перед веснѐними та 
осінніми прийомами розгорталисѐ цілі кампанії зі збільшеннѐ контингенту 
учнів із числа національних меншин. Особлива увага приділѐлась агітаційно-
роз’ѐснявальній роботі. Так, на всіх підприюмствах м. Харкова читалисѐ 
доповіді, промови, випускалисѐ стіннівки, плакати, була мобілізована преса, 
скрізь висвітлявали питаннѐ комплектуваннѐ шкіл національних меншин. 
Проте, навіть такі заходи не змогли покращити ситуація з набором у школи, 
не дивлѐчись на збільшеннѐ представників національних меншин серед 
працяячого населеннѐ. У протоколах засідань Харківської міської ради часто 
зустрічаюмо резоляції такого змісту: «Констатувати, що компаніѐ 
укомплектуваннѐ перших груп шкіл національних меншин минулого року не 
дала бажаних результатів» *5, с. 137+, «Визнати, що масова робота навколо 
популѐризації набору у школи національних меншин до нового навчального 
року була недостатньоя» *5, с. 85+ тощо. Як наслідок, станом на 1930 рік 
школи національних меншин Харківщини мали п’ѐтдесѐтивідсотковий 
комплект, що на пленумі комісії національних меншин було оцінено ѐк 
неприпустима і вкрай жахлива ситуаціѐ *4, с. 32+. 

Секціюя національних меншин Харківської міської ради визначалосѐ, 
що важливим фактором, ѐкий негативно позначивсѐ на проведенні 
прийому учнів та популѐризації шкіл національних меншин, порѐд із 
недостатньоя роз’ѐснявальноя роботоя, були надзвичайно несприѐтливі 
умови длѐ внутрішнього розвитку шкіл (погані приміщеннѐ, старе зношене 
устаткуваннѐ, відсутність робочих кімнат і майстерень, підручників.) У часи 
повоюнної розрухи гостро відчуваласѐ нестача шкільних приміщень. На 
засіданні комісії національних меншин Харківської міської ради «Про стан 
роботи та перспективи шкіл національних меншин» відмічалосѐ, що школи 
національних меншин були установами післѐжовтневими і ніѐкої 
«спадщини» (матеріальної) від старої школи не одержали *4, с. 16+.  

Згодом активізувавсѐ процес передачі колишніх релігійних будівель у 
користуваннѐ школоя. У такий спосіб, наприклад, Харківська юврейська 
школа № 13 зайнѐла приміщеннѐ синагоги по вул. Чоботарській та окремі 
школи Чернігівської губернії отримали свої будівлі. Проте такі кроки не 
змогли вирішити проблему забезпеченнѐ приміщеннѐм шкіл національних 
меншин. Почасти в одному будинку розміщувалосѐ по дві школи (прикладом 
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може бути ситуаціѐ з конотопськими юврейськими школами *3+, або школа 
вимушена була ділили будівля з іншими організаціѐми. У поѐснявальній 
записці до оперплану НКО на 1926–1927 рік указувалосѐ, що за відомостѐми, 
ѐкі надходили до ради національних меншин, школи національних меншин, 
особливо польські та юврейські, майже на 25 % були зовсім не забезпечені 
будинками, а 20 % шкіл потребували капітального ремонту *26, с. 3+. Будівлі 
шкіл національних меншин знаходилисѐ завжди в гіршому стані в порівнѐнні 
з будівлѐми інших шкіл. Через це занѐттѐ у школах проводились у дві, а то й у 
три зміни. Кепськоя була справа з устаткуваннѐм трудшкіл національних 
меншин інвентарем та шкільним приладдѐм. 

Висновки. Отже, у 20–30-х рр. ХХ ст. на території Північно-Східної 
України відбувалось оновленнѐ змістово-методичного забезпеченнѐ 
шкільної освіти національних меншин. Вітчизнѐними педагогами було 
створено наукове підгрунттѐ організації освітньої діѐльності. В основі 
освітнього реформуваннѐ знаходилась ідеѐ будівництва юдиної трудової 
школи. З метоя інтеграції навчального матеріалу й наближеннѐ школи до 
життѐ на зміну предметному викладання прийшла комплексна система 
навчаннѐ, однак через низький кваліфікаційний рівень учителів та 
недостатня методичну підтримку комплексне навчаннѐ в школах длѐ 
національних меншин Північно-Східної України не мало масового 
характеру. У досліджуваний період були оновлені державні програми, у 
ѐких особлива увага була приділена вивчення мов. Аналіз архівних 
матеріалів засвідчив, що головний акцент у змісті освіти переносивсѐ в бік 
трудової підготовки учнів, формуваннѐ їх комуністичного світоглѐду й 
підготовки до активної суспільної діѐльності в розбудові країни. Таким 
чином, ураховуячи низку негативних соціально-політичних, економічних 
та адміністративних факторів, що позначилисѐ на шкільній діѐльності, 
можемо зробити висновок, що проведені освітні реформи радѐнського 
урѐду й оновленнѐ змісту освіти забезпечили можливість оволодіннѐ 
загальноосвітніми знаннѐми представниками національних меншин 
регіону та сприѐли розвиткові національної школи. 
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РЕЗЯМЕ 

Сидоренко Наталья. Содержательно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в школах длѐ национальных меньшинств на территории 
Северо-Восточной Украины в 20–30-х годах ХХ века. 

В статье, по результатам исследованиѐ архивных материалов, выѐснены 
содержательно-методические особенности функционированиѐ школьной сети длѐ 
национальных меньшинств Северо-Восточной Украины в 20–30-х годах ХХ века. 
Автором определены научно-педагогические и региональные особенности внедрениѐ 
комплексной системы обучениѐ. Проанализированы учебные планы и программы, 
выѐснены особенности реализации ѐзыковой политики в национальных школах. 
Определены факторы, которые обуславливали общественное отношение к школам 
длѐ национальных меньшинств. 

Ключевые слова: национальные меньшинства, учебные заведениѐ 
национальных меньшинств, единаѐ трудоваѐ школа, содержание образованиѐ, 
национальный ѐзик, комплексное обучение, школьные программы, школы 
национальных меньшинств. 

 
SUMMARY 

Sydorenko Nataliia. Content-methodological provision of the educational process in 
schools for national minorities in the North-Eastern Ukraine in the 20–30’s of the XX century. 

The aim of the article is to find out content-methodological peculiarities of functioning 
of the school network for national minorities of the North-Eastern Ukraine in the 20–30th 
years of the 20th century. 

On the basis of analysis of archival and scientific sources it has been found out that in 
the 20–30’s of the XX century on the territory of North-Eastern Ukraine took place 
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modernization of the content-methodological provision of school education for national 
minorities. Native educators created a scientific basis for organization of learning. At the 
heart of the educational reform was the idea of building a united labor school. With the aim 
of integration of the educational materials and drawing school closer to life, a 
comprehensive system of learning replaced the subject teaching, but due to the low 
qualifications of teachers and lack of methodological support, comprehensive schooling for 
the national minorities of North-Eastern Ukraine was not of a mass character. 

During the period under investigation, state programs were updated, in which 
particular attention was paid to the study of languages. The analysis of archival materials 
has shown that the main emphasis in the content of education was transferred to the 
training of students, formation of their communist outlook and preparation for active social 
activities in the development of the country. 

Thus, taking into account a number of negative socio-political, economic and 
administrative factors that had affected school activities, we can conclude that educational 
reforms of the Soviet government and updating of the content of education provided the 
opportunity to master general knowledge of the representatives of national minorities in the 
region and promoted development of the national school. 

Key words: national minorities, educational institutions of national minorities, united 
labor school, content of education, national language, comprehensive training, school 
programs, schools of national minorities. 
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ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВА ОСВІТА ГАЛИЧИНИ КІНЦа ХІХ –  
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТа: ПЕРІОДИЗАЦІа РОЗВИТКУ 

 
У статті висвітлено періодизація розвитку художньо-промислової освіти 

Галичини кінцѐ ХІХ – першої половини ХХ століттѐ. Авторська концепціѐ періодизації 
означеного історико-культурного й педагогічного феномена розроблена на 
методологічних підходах сучасних українських учених. На засадах принципу 
інтердисциплінарності, за критеріюм гармонізації етнокультурних традицій, інтеграції 
художньої та промислової складових, зростаннѐ мережі художньо-промислових шкіл 
виокремлено два періоди та етапи в них; висвітлено особливості поступу художньо-
промислової освіти Галичини у визначених хронологічних межах; розкрито внесок 
педагогів, громадських діѐчів у розвиток художньо-промислових шкіл. 

Ключові слова: художньо-промислова освіта, географічні межі, хронологічні 
межі, художні школи, художньо-промислові школи, чинники, народні школи, 
художньо-промисловий рух, промислова школа, періодизаціѐ. 

 
Постановка проблеми. В умовах розбудови нової української школи 

актуальним у теорії і практиці ю пошук шлѐхів, оновленнѐ змісту й 
організації підготовки фахівців у галузі мистецтва. То ж на часі – вивченнѐ 
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досвіду попередніх історико-педагогічних періодів задлѐ виокремленнѐ 
цікавих ідей, що можуть бути адаптовані в сучасний освітній простір 
закладів вищої освіти. Вивченнѐ регіональних практик підготовки таких 
фахівців даю підстави вважати, що на теренах Галичини в кінці ХІХ – 
у першій половині ХХ століттѐ склаласѐ своюрідна й продуктивна система 
художньо-промислової освіти, що зумовлено ѐк політико-економічними, 
так і культурно-естетичними чинниками. Попри численні праці, що 
висвітляять окремі аспекти художньо-промислової освіти Галичини в 
різних хронологічних межах, проблема періодизації художньо-
промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століттѐ) ю 
малодослідженоя в контексті історико-педагогічного розвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. Розвідка з означеної теми ґрунтуютьсѐ 
на методологічних підходах, що обґрунтовані сучасними українськими 
істориками педагогіки (Л. Березівська (Березівська, 2013), Н. Гупан (Гупан, 
2013), Н. Дічек (Дічек, 2001), Л. Зашкільнѐк (Зашкільнѐк, 2011), Г. Іваняк 
(Іваняк, 2014), Я. Калакура (Калакура, 2004), О. Сухомлинська (Сухомлинська, 
2002), Є. Хриков (Хриков, 2017)). Ми спираюмосѐ на тлумаченнѐ понѐттѐ 
«періодизаціѐ», подане Л. Зашкільнѐком, що розглѐдаютьсѐ ѐк метод і 
«передбачаю систему процедур, прийомів і способів, спрѐмованих на 
виокремленнѐ в історико-педагогічному процесі найбільш важливих 
відтинків часу за спільними ознаками і критеріѐми: епоха (доба), період, 
етап» (Зашкільнѐк, 2011, с. 153). 

Длѐ уточненнѐ періодів розвитку означеного вище педагогічного 
ѐвища ми спираюмосѐ на думку сучасного українського історіографа 
Я. Калакури, що характеризую понѐттѐ «період» ѐк «умовно окремий 
відрізок часу в історичному процесі, що маю спільні ознаки або відмінності, 
особливості; свій витік і завершеність (Калакура, 2004, с. 36). 

Мета статті – виокремити хронологічні межі періодів і 
охарактеризувати особливості художньо-промислової освіти Галичини в 
історико-педагогічному онтогенезі.  

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ окресленої мети наукової 
розвідки використано методи, що уможливили з’ѐсувати: хронологічні 
межі (хронологічний, предметно-хронологічний метод); длѐ історико-
педагогічної реконструкції в межах періодів – історико-ретроспективний, 
історико-генетичний; длѐ з’ѐсуваннѐ подібностей та відмінностей розвитку 
досліджуваного педагогічного ѐвища – порівнѐльно-історичний; длѐ 
з’ѐсуваннѐ чинників впливу на розвиток художньо-промислової освіти в 
означених територіальних та хронологічних межах – причинно-
наслідковий аналіз, періодизації. 

Виклад основного матеріалу. Ми поділѐюмо думку сучасного 
українського вченого Н. Гупана про виокремленнѐ особливостей періодів, 
що становлѐть їх характеристику в історико-педагогічному розвиткові. Длѐ 
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визначеннѐ періодів важливо розглѐдати їх окремість у часовому вимірі та 
змінах, що характеризуять певний відтинок часу (Гупан, 2013, с. 54). 

Періодизація художньо-промислової освіти Галичини розглѐдаюмо в 
територіальних і хронологічних межах дослідженнѐ та території, що в 
умовах адміністративного поділу Австро-Угорської імперії та реформ кінцѐ 
ХVІІІ століттѐ королівство Галичина й Льодометріѐ на правах губернії, а 
пізніше коронного края входило до складу Австро-Угорської імперії. 
Галичина знаходиласѐ на пограниччі імперії. Державна влада намагаласѐ 
піднѐти нову провінція до рівнѐ таких провінцій, ѐк: Верхнѐ і Нижнѐ 
Австріѐ, Тіроль, Швабські землі, Каринтії і Крайне (слов’ѐномовні), Чехії, 
Моравії, Селезії, частини Угорського королівства. Адміністративним 
центром губернаторства Галичини був Львів (губернатором і намісником 
цісарѐ призначено графа Пергена). Новий австрійський урѐд Галичини 
проводив реформи в галузі економіки, соціального та політичного устроя; 
значна увага приділѐласѐ народній освіті; започатковано роботу 
парафіѐльних шкіл із українськоя мовоя навчаннѐ. 

Відміна кріпацтва, політична й адміністративна реформа, сприѐннѐ 
торгівлі (за часів Марії Терезії) сприѐли розвиткові дрібного виробництва; 
длѐ купців й ремісників були надані пільги; зростали міста, зокрема на 
теренах Східної Галичини, а ремісники звільнѐлисѐ від податків (їхні діти – 
від військової служби).  

З’ѐсовано, що на розвиток художньо-промислової освіти Галичини 
(кінець ХІХ – перша половина ХХ століттѐ) впливали такі передумови, ѐк: 
соціально-економічні, організаційно-педагогічні, етнокультурні (Синишин, 
2015, с. 207–217). Вивченнѐ цих передумов дало змогу виокремити критерії 
періодизації, а саме: гармонізація етнокультурних традицій у тогочасному 
культурному просторі (Австро-Угорської імперії); інтеграції художньої та 
промислової складових; зростаннѐ мережі художньо-промислових шкіл. 
Періодизація розвитку художньо-промислової освіти Галичини у 
хронологічних межах кінцѐ ХІХ – першої половини ХХ століттѐ розроблено з 
урахуваннѐм методологічних напрацявань сучасних українських учених 
(Н. Гупан, Н. Дічек, Г. Іваняк, Я. Калакура, О. Сухомлинська). 

Зауважимо, що періодизаціѐ історико-педагогічного ѐвища, що розглѐ-
даюмо у змінах відповідно до виокремлених критеріїв, ю дещо умовноя, а 
хронологічні межі початку та кінцѐ періодів, етапів не завжди співпадаять із 
вихідними документами, тому що соціально-економічна ситуаціѐ часто 
зміняютьсѐ швидше й випереджаю розробленнѐ нормативно-правової бази. 

Перший період (70-ті рр. ХІХ століттѐ – 1918 р.). – становленнѐ та 
розвиток художньо-промислової освіти Галичини в умовах Австро-
Угорської держави. У цьому періоді виокремляюмо два етапи: перший 
(1878–1891) – культурно-традиційний етап; другий (1891–1918) – 
становленнѐ системи художньо-промислової освіти. 
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Дослідженнѐ розвитку художньо-промислової освіти Галичини в 
означених хронологічних межах даю підстави стверджувати, що художньо-
промислова освіта на цих землѐх започаткована на підготовленому ґрунті 
народними школами. На той час, приюднаннѐ Галичини до Австрії дало 
поштовх до започаткуваннѐ п’ѐти гімназій – (середніх шкіл), зокрема 1987 
року розпочала діѐльність українська гімназіѐ в Перемишлі (Коломиї 
(1893), Тернополі (1898). Осередки освіти часто діѐли під орудоя греко-
католицької анархії (Станіславів, Коломиѐ), а також функціонували при 
польських католицьких костьолах, синагогах. 

У другій половині 70-х років ХІХ століттѐ достатньо чітко 
простежуятьсѐ подані вище критерії періодизації. Насамперед, у цей час 
швидкими темпами розвивалосѐ будівництво в містах. Відповідно, місто 
мало потребу в підготовлених робітниках, що і стимулявало ріст мережі 
шкіл, зокрема початкових. Р. Шмагало в монографії зауважую про існуваннѐ 
взаюмозв’ѐзку між зростаннѐм мережі фахової художньо-промислової 
освіти Галичини в кінці 70-х років ХІХ століттѐ та західноювропейським 
рухом «Мистецтво і ремесло». Під впливом цього руху у Відні Міністерство 
освіти утвердило постанову щодо започаткуваннѐ діѐльності фахової 
художньо-промислової школи у Львові. (7 березнѐ 1876 року відбулосѐ 
перше засіданнѐ наглѐдової ради Львівського художнього музея, що 
розглѐнуло питаннѐ про започаткуваннѐ ціюї інституції). Значний внесок у 
художньо-промислову освіту Галичини зроблено школоя рисунку і 
моделяваннѐ при міському промисловому музеї у Львові, що розпочала 
роботу 8–9 вереснѐ 1877 р. (Шмагало, 2005). 

Організаційно-педагогічна діѐльність у Школі рисунку і моделяваннѐ 
здійсняваласѐ з урахуваннѐм інтеграції художньої та промислової 
підготовки. У Школі навчалисѐ учні гімназій, народних та інших шкіл того 
часу, що виѐвили здібності до рисунку та моделяваннѐ, а також бажаннѐ 
навчатисѐ у вищих мистецьких школах. Поюднаннѐ художньої підготовки з 
промисловоя становило особливість діѐльності та розвитку всього закладу 
фахової освіти. 1882 року Школа, що переоріюнтуваласѐ на розвиток 
художніх промислів, була перейменована на Школу художнього промислу 
(у Львові). Вона розвиваласѐ в руслі соціально-економічних змін і 
користуваласѐ значним визнаннѐм серед державних службовців і 
громадськості. Цьому сприѐли значні зрушеннѐ в будівництві. Школа 
художнього промислу забезпечувала фахову підготовку за будівельним і 
художнім промислами. Длѐ будівельної галузі того часу характерним було 
художню оформленнѐ, що зумовило інтеграція змісту художньо-
промислової освіти, адаптації її до кращих зразків ювропейських шкіл. 

Значному піднесення Художньої промислової школи сприѐв 
цісарський указ (5.12.1890) і розпорѐдженнѐ Міністерства освіти 
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(23.05.1891) започаткуваннѐ діѐльності Державної промислової школи у 
Львові (Шмагало, 2005, с. 114–115). 

Художньо-промислова освіта Галичини в окреслених хронологічних 
межах дослідженнѐ розвиваласѐ відповідно до соціально-економічних і 
політичних потреб. Тому ми розглѐдаюмо цей процес у контексті широкого 
спектру, а саме: розвиток освіти загалом; вплив політичної та економічної 
ситуації на розвиток художньо-промислової освіти Галичини в умовах Австро-
Угорської імперії та Речі Посполитої. Насамперед, очевидноя ю тенденціѐ до 
загальнокультурного розвитку галицького края в 70–90-х роках ХІХ століттѐ. 
Так, значного розквіту в ці роки набула Коломийська гімназіѐ. Тут свого часу 
навчалисѐ відомі українські культурні та політичні діѐчі – Михайло Павлик, 
Василь Стефаник, Марко Черемшина, Остап Терлецький, Лев Бачинський. У 
цій гімназії навчалисѐ діти громадѐн Австро-Угорської імперії.  

Економічні зрушеннѐ (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХІХ століттѐ) 
зумовили заснуваннѐ приватних майстерень і фабрик. Значним попитом у 
різних землѐх Австро-Угорської імперії користувалисѐ килими, ткані 
прикарпатським традиційним візерунком, вони відзначалисѐ художнім 
рівнем виготовленнѐ і становили продукт експорту. На базі таких 
приватних майстерень створявалисѐ школи длѐ підготовки майстрів, що 
збагачувало професійну палітру края.  

Значний вплив на розвиток художньо-промислової освіти Галичини 
справлѐла державна політика. Окремі школи отримували статус 
державних. Так, 1895 року, Косівській ткацькій школі було надано статус 
державної «Крайова професійно-промислова школа длѐ науки ткацтва в 
Косові» (Krajourgo warstatu zawodowego dla nauki thactwa w Kosowje). 
Статут крайової професійно-промислової школи длѐ науки ткацтва в 
Косові, затверджений Крайовоя комісіюя длѐ справ промислових, 
унормував мету і завданнѐ, організаційні та професійні вимоги до 
підготовки фахівців, відповідно до існуячих на той час стандартів 
художньо-промислової освіти.  

Художньо-промислові школи Галичини (90-ті рр. ХІХ століттѐ – перше 
десѐтиріччѐ ХХ століттѐ) розвивалисѐ під впливом регіональних та 
загальноювропейських естетичних традицій, тому поступ художньо-
промислової освіти цього часу характеризуютьсѐ активізаціюя 
організаційно-господарської та навчально-методичної діѐльності. У ці роки 
відбуваютьсѐ перехід закладів художньо-промислової освіти від 
ремісничого промислу до мистецького закладу. 

На тлі економічного зростаннѐ в краї й розвитку громадських 
організацій, що належали до різних ремісничих цехів, художньо-промислові 
школи забезпечували фахову підготовку в різних галузѐх, а саме: обробки 
деревини, ткацтва, гончарства, килимарства. Активізаціѐ виставкової справи 
стимулявала до розвитку художньої компоненти виробів. З метоя вивченнѐ 
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регіональних художніх традицій і реалізації певних ідей у промисловому 
виробництві вагому роль відіграли виставки художньо-промислових 
продуктів ѐк в Австро-Угорській імперії, так і за її межами. У знавців 
мистецтва користувалисѐ популѐрністя вироби, що несли в собі ознаки 
регіональних ремісничих традицій. Значного поширеннѐ набули приватні 
збірки з надбаннѐми народних художніх промислів Галичини. 
Започатковуятьсѐ й перші дослідженнѐ регіональних художньо-промислових 
традицій. Кращі зразки з музеїв і збірок вивчалисѐ учнѐми художніх училищ і 
художньо-ремісничих шкіл. Тому художньо-промислова освіта того часу 
носила достатньо системний характер, оскільки мистецтво розглѐдалосѐ в 
контексті української національної культури. 

У контексті періодизації розвитку художньо-промислової освіти 
Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століттѐ) 1891 рік ми характери-
зуюмо початком другого етапу (1891–1918) – становленнѐ державної 
промислової освіти на землѐх Галичини в умовах Австро-Угорської держави. 

Длѐ цього етапу характерним ю утвердженнѐ громадських товариств 
художньо-промислового спрѐмуваннѐ. Зазвичай вони утворявалисѐ на 
базі домашніх промислів (ткацьких, килимарських) тощо. 

Вивченнѐ наукових джерел, тогочасних документів про освіту дало 
можливість з’ѐсувати, що громадсько-культурні товариства сприѐли 
розвиткові професійних художньо-промислових шкіл. Вони забезпечували 
нижчу художньо-промислову освіту. «Гуцульське об’юднаннѐ кустарних 
промислів» у Коломиї (1888 рік) заснувало діѐльність школи народного 
промислу (1885 рік). 

Вивченнѐ особливостей розвитку художньо-промислової освіти Гали-
чини на етапі становленнѐ державної промислової освіти в 1891–1918 ро-
ках (перший період) засвідчую значний вплив громадських товариств, 
об’юднань на вибудовуваннѐ осередків: традиційний народний промисел – 
громадсько-культурне товариство (об’юднаннѐ), школа длѐ підготовки 
майстрів, фабрики, художньо-промислові виробничі об’юднаннѐ. 

Художньо-промислова освіта в означених географічних межах 
дослідженнѐ в перший період (80-ті роки ХІХ століттѐ – 1918 р.) 
розвивалосѐ в умовах становленнѐ та розвитку художньо-промислових 
шкіл на теренах Галичини, що входили до Австро-Угорської держави, мала 
ознаки ѐк регіонально-традиційного характеру, що простежувавсѐ в 
народних промислах, громадського подвижництва й державного 
регуляваннѐ діѐльності закладів художньо-промислової освіти в краї. 

Організаціѐ діѐльності художньо-промислових шкіл у Галичині в 
означених вище хронологічних межах здійсняваласѐ з одного боку, 
регуляваннѐ державоя процесу, що визначав художня та промислову 
складові, а з іншого, ураховувалисѐ культурно-просвітницькі потреби 
населеннѐ края. Зокрема, значна роль у цьому контексті належала 
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Народній Раді у Львові. У листі ціюї політичної організації (за визначеннѐм, 
що міститьсѐ в листах до Міністерства освіти), 1894 року висловлявалисѐ 
пропозиції щодо викладаннѐ «русинськоя» мовоя в державній школі 
промисловій (длѐ промислу деревообробного) в Коломиї. Цѐ громадська 
організаціѐ виступила противником того, що мова викладаннѐ в цій школі 
мала бути польська. У листі подано такі аргументи: в околицѐх Коломиї 
проживало 4/5 русинів (українців). Зокрема: в Коломиї – 96592 особи 
(73,86 %), в Косівському повіті – 64311 осіб (82,74 %), Надвірнѐнському 
повіті – 56373 особи (79,01 %), Снѐтинському повіті – 62031 осіб (81,55 %), 
Городенцівському повіті – 71520 осіб (83,12 %). 

У цьому листі наведено статистичні дані щодо населеннѐ, ѐке 
розмовлѐло на той час польськоя мовоя (враховано й представників 
інших національних меншин), а саме, співвідношеннѐ їх було таке: 1/20 до 
1/5 (русинів – українців). Найбільше польськомовних лядей проживало в 
Коломийському повіті – 24933 (19,07 %); Косівському повіті – 3784 (4,87 %), 
Надвірнѐнському повіті – 9146 (12,82 %), Снѐтиському повіті – 
5108 (6,82 %), Городенцівському повіті – 14218 (16,61 %) [17, арк. 76–77]. 

Автори вищенаведеного листа звертаять увагу керівників освіти на 
те, що державна школа промислова (длѐ промислу деревообробного) 
буде розвиватисѐ на базі приватної школи фахової длѐ промислу 
деревообробного, що започаткована раніше «Гуцульськоя Спілкоя». 
Тому, важливо, щоб мова навчаннѐ була русинська (українська). 
Розвиваласѐ зокрема й ідеѐ про те, що викладаннѐ маю здійсняватисѐ 
зрозумілоя мовоя длѐ учнів *17, арк. 76–77]. 

Державна підтримка урѐду Австро-Угорщини мережі художньо-
промислових шкіл простежуютьсѐ ѐк на нормативно-правовому рівні, так і 
розгорнутоя системоя фінансуваннѐ закладів, а також системними 
зрушеннѐми щодо поюднаннѐ здобутків побуту й народного мистецтва 
етнічних груп, що населѐли Галичину. Значна увага приділѐласѐ 
популѐризації гуцульського народного мистецтва. З ціюя метоя 
проводилисѐ господарсько-промислові художні виставки. На них чільне 
місце відводилосѐ народним промислам Гуцульщини: Коломиѐ (1880, 
1912), Станіславів (1879), Львів (1877, 1894), Косів (1904) [17, арк. 76–77]. 
Поширеннѐ художньо-промислових ідей сприѐли активізації діѐльності 
громадських товариств. Державне громадське управліннѐ художньо-
промисловими школами сприѐло поширення ідей народних майстрів та їх 
розвиток у мистецько-ремісничих школах. 

Прийнѐттѐ урѐдом Австро-Угорщини положеннѐ «Про художньо-
промислові установи» (1902) актуалізую значеннѐ длѐ Галичини художньо-
промислової освіти, що поюднувало в собі ѐк мистецьку, так і промислову 
складові.  
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У роки Першої світової війни простежуюмо закриттѐ художньо-
промислових шкіл, що супроводжувалосѐ відтоком майстрів і педагогів, а 
також учнів. Культурні й політико-економічні зміни, що відбувалисѐ в 
Галичині післѐ розпаду Австро-Угорської імперії, торкнулисѐ й художньо-
промислової освіти. 

У хронологічних межах другого періоду (1919–1939) – розвиток 
художньо-промислової освіти Галичини в умовах Польської республіки 
(Речі Посполитої) характеризуютьсѐ адаптаціюя системи художньо-
промислової освіти (попереднього періоду) до мети і завдань, естетичних 
ідеалів, що становили актуальність на той час. Менша увага приділѐласѐ 
художній компоненті. На першому місці була підготовка робітників длѐ 
промислово-ремісничого виробництва. 

У 1919 році було відновлено функціонуваннѐ художньо-промислових 
шкіл на теренах Галичини. На початку 20-х років ХХ століттѐ художньо-
промислові школи Галичини здебільшого реорганізовано в технічні 
заклади освіти, зокрема Львівська промислова школа отримала статус 
державної технічної школи, що носила ім’ѐ одного із засновників – 
Станіслава Щепановського (1929). Реструктуризаціѐ цього закладу 
професійної освіти здійсняваласѐ з урахуваннѐм двох ступенів – 
гімназійного та ліцейного. В умовах соціально-економічної системи Речі-
Посполитої Львівська школа декоративного мистецтва й художнього 
промислу перейшла на державний бяджет фінансуваннѐ, а її назва 
відповідно зазнала змін – Львівська художнѐ промислова школа. Реформа 
фахової освіти Галичини, зокрема й художньо-промислової, здійсняваласѐ 
в руслі трансформаційних процесів, що відбувалисѐ в освіті Західної 
Європи (Коренець, 1937, с. 15–16). 

Длѐ другого періоду розвитку художньо-промислової освіти 
Галичини характерноя особливістя було державне керівництво такими 
закладами освіти та вдосконаленнѐ структури й змісту підготовки. 
Зокрема, на першому рівні художньо-промислової освіти «загальної 
школи» упродовж трьох років вивчаласѐ композиціѐ, різноманітні 
орнаменти, натура (жива і мертва). 

На третьому році навчаннѐ фахова підготовка здійсняваласѐ 
відповідно до спеціалізацій, а саме: ужиткової графіки, оздобленнѐ 
приміщень (Jackowowa, 1932, с. 25–26). 

На першому етапі другого періоду (1919–1932) суттювих ознак набуваю 
розвиток змістово-методичного забезпеченнѐ діѐльності художньо-
промислових шкіл. Значна увага приділѐласѐ декоративній композиції, 
малѐрству, скульптурі та текстиля. Створявалисѐ умови длѐ реалізації 
творчої індивідуальності ѐк майстрів, так і учнів (робота над проектами, 
урізноманітненнѐ живописних і графічних технік) (Шмагало, 2005, с. 25). 
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У порівнѐнні з першим періодом розвитку художньо-промислової 
освіти Галичини (80-ті рр. ХІХ – 1918 р.), – виставки різних рівнів також 
мали місце. Вивченнѐ матеріалів із Центрального державного історичного 
архіву України (м. Львів) даю підстави длѐ ствердженнѐ про державну опіку 
художньо-промислових шкіл. Матеріали з фонду 179 (Кураторіѐ 
Львівського шкільного округу, м. Львів) містѐть інформація про участь 
викладів та учнів шкіл у різних виставках *14, 14 арк.+. 

Вивченнѐ протоколів, звітів, листуваннѐ з Міністерством 
віросповідань і освіти даю підстави вважати, що в ці роки пріоритетом була 
промислова складова у структурі художньо-промислової освіти *16; 15; 18+. 
Документи із фондів Кураторії Львівського шкільного округу м. Львова 
(листуваннѐ з державними школами деревообробного промислу в 
м. Коломиї, Станіславові та Яворові про виконаннѐ замовлень і моделей 
меблів, кресленнѐ моделі) підтверджуять висловлену вище думку про те, 
що в 20-х роках ХХ століттѐ художньо-промислова освіта Галичини була 
спрѐмована на підготовку фахівців промислового виробництва.  

Порівнѐно з попереднім періодом знизиласѐ увага до естетичної 
складової в художньому сенсі. Увага приділѐласѐ промисловому вироб-
ництву на естетичних еталонах, що були вироблені в попередній період.  

Особливістя розвитку художньо-промислової освіти в означених 
хронологічних і територіальних межах дослідженнѐ була державна 
підтримка художньо-ремісничих традицій. Зокрема, брались до уваги 
наѐвні поклади сировини (глини), різноманіттѐ деревини, наѐвність шкіри 
сільськогосподарської худоби длѐ виробництва.  

Як засвідчуять результати інвентаризації державної школи лісової 
промисловості в м. Коломиѐ від 20 квітнѐ 1920 року, – вона працявала в 
приміщеннѐх, що не відповідали вже потребам тогочасних технологій. 
Цінністя ціюї школи були зібрані колекції художньо-промислових 
виробів *13, арк. 56]. 

Художньо-промислова освіта розвиваласѐ з урахуваннѐм вироблених 
народних традицій. Заклади художньо-промислової освіти здійснявали 
підготовку фахівців до виробничих процесів. Протоколи звітів та 
листуваннѐ з Міністерством віросповідань і освіти про результати 
перевірки крайової школи деревообробної промислової в м. Коломиї та 
ремісничої школи при сирітському закладі в с. Драговиже даять підстави 
стверджувати, що метоя і завданнѐми закладів художньо-промислової 
освіти було забезпеченнѐ фахової підготовки учнів длѐ деревообробної 
промисловості того часу *16, 18 арк.+. 

На початку ХХ століттѐ на теренах Галичини значними темпами 
розвиваютьсѐ гончарна й кахельна справа. Центрами гончарно-кахельного 
виробництва стали такі містечка, ѐк: Коломиѐ, Косів. Зокрема в меморандумі 
міністерства освіти того часу зазначаютьсѐ про залученнѐ цеху гончарів і 
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кахельників у м. Коломиї до оформленнѐ цеху із такого виробництва. 
Держава підтримувала цех гончарів і кахельників. Зокрема, школа 
артистичної промисловості в Кракові брала участь в оновленні інвентаря, що 
відповідав би вимогам того часу длѐ роботи цеху *13, арк. 43–44].  

У 20-ті роки ХХ століттѐ розвиток художньо-промислової освіти 
характеризуютьсѐ підвищеноя увагоя до продуктивного виробництва. Так, 
1923 року у Вижниці, за підтримки Львівського товариства «Достава», 
започаткувала діѐльність професійна школа столѐрства та різьбѐрства. Вона 
була заснована на матеріальному фундаменті столѐрсько-різьбѐрської 
робітні. Індикатором розвитку художньо-промислової освіти в ці роки була 
популѐризаціѐ галицького ремісничого мистецтва. Значну підтримку в 
розвиткові художньо-промислової освіти галицького края надавало 
товариство «Рідна школа». З його ініціативи на Гуцульщині, а саме в Косові, 
започатковано роботу фахових курсів та ремісничо-промислової школи. У 
перебігу подій, що стверджуять зміни щодо художньо-промислової освіти, 
значну роль відігравали виставки художніх виробів, що в попередні роки 
були популѐрними і проводилисѐ у великих культурних центрах ѐк 
Галичини, так і зарубіжжѐ (Париж, Відень, Варшава). 1930 року у Львові 
проходила виставка виробів килимарів і вишивальниць. Метоя цього 
дійства було вивченнѐ й відродженнѐ народних художніх традицій.  

Загалом розвиток художньо-промислової освіти Галичини у 30-х 
роках ХХ століттѐ характеризуютьсѐ, з одного боку, державноя підтримкоя 
шкіл, що входили під нормативно-правову ярисдикція, так і 
вихолощеннѐм здобутих у попередній період досѐгнень, а саме: вартість 
товарів залежала від збиту, що знецінявало естетико-художня складову. 
Домінувальна мета фахової підготовки у школах різних рівнів полѐгала в 
забезпеченні формуваннѐ практичних умінь і навичок роботи, що не 
відповідало художнім і мистецьким еталонами більш ранньої доби. 
Здебільшого така професійна підготовка більше відповідала тогочасним 
промисловим потребам. 

Наміри влади щодо реформуваннѐ державної системи художньо-
промислової освіти не завершувалисѐ успіхом. 1938 року створено 
Державний інститут пластичних мистецтв у Львові. У ньому плануваласѐ 
п’ѐтирічна підготовка. 1939 року цей державний заклад припинив своя 
діѐльність у зв’ѐзку з початком Другої світової війни і зміноя політичної карти. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Періодизаціѐ розвитку художньо-промислової освіти Галичини у 
хронологічних межах кінцѐ ХІХ – першої половини ХХ століттѐ ю умовноя. 
Ми не ставили за мету підкріплявати хронологічні межі нормативними 
джерелами, оскільки значний вплив на розвиток художньо-промислової 
освіти здійснявали товариства. Відтак, художньо-промислова освіта ѐк 
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інтегроване історико-педагогічне ѐвище розглѐдаютьсѐ в поступі 
політичного, економічного, соціально-культурного осереддѐ. 
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РЕЗЯМЕ 

Сынышын Лилия. Художественно-промышленное образование Галиции 
конца XIX – первой половины ХХ века: периодизациѐ развитиѐ. 

В статье освещена периодизациѐ развитиѐ художественно-промышленного 
образованиѐ Галиции конца XIX – первой половины ХХ века. Авторскаѐ концепциѐ 
периодизации указанного историко-культурного и педагогического феномена 
разработана на методологических подходах современных украинских ученых. На основе 
принципа интердисциплинарности, с учетом критериѐ гармонизации этнокультурных 
традиций, интеграции художественной и промышленной составлѐящих, роста сети 
художественно-промышленных школ выделены два периода и этапа в них. В 
определенных хронологических рамках освещены особенности развитиѐ 
художественно-промышленного образованиѐ Галиции, раскрыт вклад педагогов, 
общественных деѐтелей в развитие художественно-промышленных школ. 

Ключевые слова: художественно-промышленное образование, географические 
границы, хронологические рамки, художественные школы, художественно-
промышленные школы, факторы, народные школы, художественно-промышленное 
движение, промышленнаѐ школа, периодизациѐ. 

 
SUMMARY 

Synyshyn Lilia. Artistic-industrial education of Galicia of the late XIX and first half of 
the XX century: periodization of development. 

The article highlights the results of historical-pedagogical study of periodization of 
development of the artistic-industrial education of Galicia in the chronological boundaries of the 
late XIX and first half of the XX century. The author’s conception of periodization of the 
mentioned historical, cultural and pedagogical phenomenon is developed on the methodological 
approaches of modern Ukrainian scientists. On the principles of interdisciplinarity, according to 
the criterion of harmonization of ethno-cultural traditions, the integration of artistic-industrial 
components, the growth of the network of arts and industrial schools, two periods and stages 
therein are distinguished. Features of the progress of artistic-industrial education of Galicia in 
certain chronological limits are highlighted. The contribution of teachers, public figures to the 
development of artistic-industrial schools is revealed. 

Formation and development of the artistic-industrial education of Galicia was 
influenced by political-economic, cultural and aesthetic factors (regional craft traditions, in 
conjunction with the fact that they were produced by European artistic schools). 

In the author’s conception of the periodization of artistic-industrial education in the 
defined geographical and chronological boundaries of the further development the 
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methodological approaches, which are substantiated by modern Ukrainian scholars 
(L. Berezivska, N. Hupan, N. Dichek, H. Ivaniuk, J. Kalakura, L. Zashkiliak, Ye. Khrykov, 
O. Sukhomlynska). 

According to the results of source study analysis, the chronological boundaries of 
periods are distinguished: the 70’s of the XIX century – 1918) – formation and development 
of artistic-industrial education in Galicia under the conditions of the Austro-Hungarian 
Empire; 1919–1939 – adaptation of the achievements of the previous period in the state art-
industrial schools (in the conditions of the Rzecz Pospolita). In each of the aforementioned 
periods, the stages that are decisive for the progress of artistic-industrial education are 
identified and characterized, namely: state strategy, organizational and methodological 
support, training of professional teachers for artistic-industrial schools; contribution of public 
art and trade unions to the development of the school network and the material and 
financial support of the activities of schools; development of artistic-industrial centers. 

Key words: artistic-industrial education, geographical boundaries, chronological 
boundaries, art schools, artistic-industrial schools, factors, folk schools, artistic-industrial 
movement, industrial school, periodization. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАа ФУНКЦИа аЗЫКА И ФОРМИРОВАНИЕ аЗЫКОВОГО 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА 

 
В статье рассматриваетсѐ специфика проѐвлениѐ основных функций русского 

ѐзыка в Украине (когнитивной, лингвокогнитивной, коммуникативной, эстетической), 
однако основнуя часть содержаниѐ составлѐет рассмотрение роли эстетической 
функции в становлении ѐзыкового эстетического идеала личности, описание 
возможностей формированиѐ ѐзыкового эстетического идеала в учебном процессе.  

Ключевые слова: функции ѐзыка, эстетическаѐ функциѐ ѐзыка, ѐзыковой 
эстетический идеал, система работы по формирования ѐзыкового эстетического 
идеала. 

 
Постановка проблемы и анализ актуальных ислледований. Язык как 

ѐвление социальное обладает комплексом функций в социуме. Во второй 
половине ХХ и в начале ХХI веков особенно активно исследовалсѐ ѐзык в 
коммуникативной функции, что и привело к создания нового направлениѐ в 
ѐзыкознании – коммуникативной лингвистики, в состав которой вошли 
теориѐ коммуникации, педагогическое общение (педагогическаѐ риторика), 
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теориѐ и практика речевого общениѐ, культура делового общениѐ. Эта 
проблематика с достаточной глубиной освещена в монографиѐх 
В. И. Аннушкина, Л. И. Мацько, В. А. Масловой, И. А. Стернина и др. Язык в 
этой функции продолжает исследоватьсѐ и открываятсѐ новые аспекты в 
теории коммуникации, особенно в свѐзи с преподаванием русского ѐзыка 
иностранным студентам, например, коммуникативное поле звучащей 
речи [2], синтаксическое поле типового значениѐ в концепции 
коммуникативно-функциональной грамматики [9]. Не менее активно и 
плодотворно изучаетсѐ ѐзык в когнитивной функции, о чем свидетельствует 
возникновение и развитие когнитивной лингвистики, теории концептов в 
ѐзыкознании, и в этом немалаѐ заслуга таких лингвистов, как Л. П. Иванова, 
В. А. Маслова, М. В. Пименова, Ю. И. Прохоров, Ю. Степанов и др. Развитие 
этнолингвистики, лингвокультурологии, психолингвистики осуществлѐлось в 
результате исследованиѐ комплекса функций ѐзыка на стыке наук: 
лингвистики и культурологии, психологии, этики и этники. Однако внимание 
ученых к эстетической функции ѐзыка заметно ослаблено и находит 
отражение главным образом в исследованиѐх ѐзыка художественных 
произведений [3; 4; 17]. В работах ученых-методистов, которые должны бы 
дать преподавателя материал длѐ формированиѐ ѐзыкового эстетического 
идеала, в последние годы эта функциѐ ѐзыка остаетсѐ вне полѐ зрениѐ, 
кроме отдельных работ [7; 3].  

Внимание к эстетической функции русского ѐзыка особенно значимо 
в Украине, так как ѐзык функционирует в отрыве от страны-метрополии, а 
поэтому важно анализировать, слышать, чувствовать прекрасные образцы 
речи, чтобы сохранить ее прелесть и умело реализовать прагматическуя 
функция ѐзыка. 

Говорѐ о функциѐх русского ѐзыка в Украине, нельзѐ не заметить, что 
те же функции (коммуникативнаѐ, когнитивнаѐ, эстетическаѐ и др.) имеят 
несколько иное преломление, чем в стране-метрополии ѐзыка. 
Попытаемсѐ аргументировать тезис конкретным примером: 29 декабрѐ 
2017 года в Ланьчжоуском университете (КНР) состоѐлась научно-
популѐрнаѐ лекциѐ профессора В. И. Стативки на тему «Украина на карте 
мира». Она читалась длѐ студентов и преподавателей специальности 
«русский ѐзык и литература», и понимать профессора могли только при 
условии, что лекциѐ будет звучать на русском или китайском ѐзыке.  

Лектор говорил на русском ѐзыке о своей родине Украине, 
ѐвлѐящейсѐ географическим центром Европы, о прекрасном ландшафте 
страны, вклячаящем зеленые Карпаты и сказочные Крымские горы, о 
богатых украинских степѐх, воспетых поэтами и художниками 
(Н. В. Гоголем, А. И. Куинджи, Т. Н. Яблонской и др.), о плавных и 
величественных реках Украины – Днепре, Дунае, Десне, Южном Буге, 
Сейме и др., о талантливых произведениѐх искусства, посвѐщенных им – 
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картинах Н. Бурачека, А. Куинджи, о гимне Днепру «Реве та стогне Дніпр 
широкий...» (слова Т. Г. Шевченко, музыка Л. Ревуцкого), ставшими 
шедеврами мирового искусства. 

Из уст лектора посредством русского ѐзыка многие слушатели 
впервые узнали о том, что Украина подарила миру таких величайших 
ученых, как основоположники космической области науки С. Королев и 
В. Глушко, как физик Б. Патон, авиаконструкторы О. Антонов и 
И. Сикорский и др. Удивление охватывало лядей, когда они узнавали, 
насколько талантлив украинский народ, знакомѐсь с картинами 
художников-самородков, в том числе с работами Катерины Белокур, 
простой полтавской крестьѐнки, чьими работами восхищалсѐ сам Пикассо. 
Посредством русского ѐзыка были представлены замечательные 
украинские поэты И. Франко, Л. Украинка, Т. Шевченко. Именно через 
русское слово автор познакомил китайских слушателей с красивейшим и 
богатейшим украинским ѐзыком: показал отличие в фонетике и графике, 
познакомил с правилами чтениѐ в украинском ѐзыке и даже поупражнѐл в 
чтении на украинском ѐзыке, что вызвало восторг у публики: оказываетсѐ, 
украинскому ѐзыку можно легко научитьсѐ, если ты знаешь русский ѐзык.  

Далее лектор рассказал об особенностѐх национального характера 
украинцев и отражении этих четр в паремиѐх. При этом в таблице на 
экране демонстрировались записанные пословицы на русском и 
украинском ѐзыках, что давало возможность потренироватьсѐ в чтении на 
украинском ѐзыке, а благодарѐ русским эквивалентам быстрее понѐть их 
смысл. И когда речь дошла до величайшего украинского поэта, 
основоположника современного украинского литературного ѐзыка, то 
изображенные на экране и прочитанные лектором в оригинале 
прецедентные тексты Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати...», 
«Заповіт» воспринимались аудиторией визуально и на слух и были понѐты, 
прочувствованы публикой уже без посредства русского ѐзыка. 

О чем еще говорилось в лекции, пересказывать здесь не наша 
задача. Все сказанное выше демонстрирует особенности проѐвлениѐ 
функций русского ѐзыка в Украине – популѐризациѐ знаний об Украине, об 
украинском ѐзыке в мире, который пока еще (в силу исторически 
сложившихсѐ обстоѐтельств) недостаточно знает украинский ѐзык. 

Знакомство с Украиной и украинским ѐзыком посредством русского 
помогло китайским студентам не только больше узнать о стране и ее народе, 
но и убедитьсѐ в том, что основы украинского ѐзыка можно быстро выучить 
на базе знаниѐ русского. А стать полиѐзыковой личностья в современном 
мире с его глобализационными процессами не только престижно, но и 
важно длѐ карьерного роста. Сейчас в Китае и во всем мире популѐрна 
программа, выдвинутаѐ китайским правительством, – «Один поѐс – один 
путь», согласно которой происходит интенсивное экономическое 
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взаимодействие Китаѐ и стран Среднеазиатского региона, Европейского 
континента (Белорусь, Польша и другие страны). В рамках этой программы 
предусматриваетсѐ изучение ѐзыков стран-контактеров. В перспективных 
планах некоторых учебных заведений КНР есть изучение украинского ѐзыка, 
но еще в перспективе (только четыре вуза Китаѐ делаят первые попытки 
изучать украинский ѐзык). А пока посредством русского ѐзыка формируетсѐ 
сознание необходимости изучениѐ украинского. Таким образом, мы 
наблядаем в Украине специфическое преломление основных функций 
русского ѐзыка: познавательной – в популѐризации знаний в мире об 
Украине; коммуникативной – контактоустанавливаящей в сфере 
международного сотрудничества; лингвокогнитивной – ускорение процесса 
изучениѐ украинского ѐзыка на основе сопоставлениѐ с близкородственным 
русским ѐзыком, популѐризациѐ знаний об украинском ѐзыке. А вот 
эстетическаѐ функциѐ ѐзыка не преломлѐетсѐ: красота лябого ѐзыка – 
в самом ѐзыке, умело использованном личностья. 

Мы уверены, что названные функции русского ѐзыка в Украине 
временны: когда украинский ѐзык получит широкое распространение в 
мире, он сам будет выполнѐть эти функции. А пока, чтобы нас могли 
понимать в КНР, в Австралии и в лябом другом уголке мира, мы используем 
русский ѐзык. Однако, пользуѐсь ѐзыком как орудием убеждениѐ, 
воздействиѐ, хорошо бы умело владеть этим инструментом, использовать 
все его свойства и возможности в комплексе: овладеваѐ системой ѐзыка, 
прийти к правильности употреблениѐ его в речи; изучаѐ стилистические 
свойства – уместно использовать ѐзыковые единицы, отбирать самые 
сильные по воздействуящим свойствам; понимаѐ эстетические параметры 
речи, создавать такие речевые произведениѐ, которые могли бы доставить 
эстетическое наслаждение. Все эти свойства ѐзыка в умелых устах 
говорѐщего приводѐт к достижения коммуникативной цели.  

Целью нашей статьи ѐвлѐетсѐ рассмотрение роли одной из функций 
ѐзыка, а именно эстетической, в становлении ѐзыкового эстетического 
идеала личности, описание возможностей формированиѐ ѐзыкового 
эстетического идеала в учебном процессе.  

Основные методы исследования – теоретический анализ научной 
литературы, соотносимой с проблемой определениѐ сущности понѐтий 
ѐзыковой эстетический идеал, эстетическаѐ функциѐ ѐзыка; наблядение 
над использованием ѐзыка в различных сферах человеческой деѐтельности и 
анализ речевого материала; анкетирование будущих филологов по вопросам 
эстетики ѐзыка; обобщение и систематизациѐ полученных результатов. 

Изложение основного материала. Уточним содержание основных 
понѐтий темы статьи. Понѐтиѐ эстетическаѐ функциѐ ѐзыка и ѐзыковой 
эстетический идеал нетождественны. Образно выражаѐсь, их можно 
соотнести как орудие труда и результат его использованиѐ. Эстетическаѐ 
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функциѐ проѐвлѐетсѐ в эстетике слова: в гармонии звуков, образов, 
стройности композиции, ѐсности и такой выразительности речи, котораѐ не 
может не очаровать своей красотой. Многие ученые эстетическуя функция 
ѐзыка усматриваят прежде всего в художественной речи, ее образности, 
выразительности. «Эстетическаѐ функциѐ слова, ѐзыка в художественной 
литературе <...> это прежде всего образно-художественнаѐ функциѐ», – 
отмечает Н. М. Шанский [16, с. 18]. В словаре лингвистических терминов 
Т. В. Жеребило тоже акцентируетсѐ внимание на этом: «Эстетическаѐ 
функциѐ – предназначение ѐзыка быть выразителем художественной 
творческой потенции, реализуемой в художественной литературе» [5]. 
Бесспорно, эстетическаѐ функциѐ слова в художественном тексте наиболее 
заметна. На примере таких текстов легко продемонстрировать удачно и 
красиво использованные ѐзыковые единицы даже неискушенному читателя. 
Поэтические строки С. Есенина «Руки милой, пара лебедей, в золоте волос 
моих нырѐят...» воспринимаятсѐ каждым читателем как прекрасные, 
потому что создан образ, точный, красивый, гармоничный; звуковаѐ 
организациѐ речи безупречна. Однако эстетической функцией обладаят 
тексты не только художественного стилѐ. Речь лябого стилѐ может быть 
красивой, но проѐвлѐетсѐ красота в разных качествах речи. Например, 
научнаѐ речь прекрасна, если она логически выстроена, если удачно выбран 
способ аргументации, если речи свойственны такие качества, как ѐсность, 
убедительность, если в ней уместно и эффективно использован 
иллястративный материал. В зависимости от жанра речи (например, лекциѐ) 
красота может возникать в результате умеренного проѐвлении личностного 
характера изложениѐ, в эмоциональности, экспрессивности речи. Не 
случайно в некоторых странах, например, в КНР, студенты аплодируят 
лектору в момент, когда он красиво преподносит информация.  

Назначение эстетической функции ѐзыка в том и состоит, чтобы в 
процессе коммуникации открыть слушателя или читателя прекрасное в 
самом ѐзыке. Акцент на удачно использованное слово, фразеологизм, на 
метафору или элемент звукописи, усиливаящий смысл, на уместнуя 
синтаксическуя конструкция, создание ситуации, когда можно совместно 
с преподавателем лябоватьсѐ текстом, и формирует понимание красоты 
ѐзыка. Работа над словом «с целья открыть читателя и слушателя 
прекрасное в самом слове» – вот в чем видитсѐ сущность эстетической 
функции ѐзыка. В словаре литературоведческих терминов отмечаетсѐ, что 
«сущность эстетической функции ѐзыка в пробуждении и развитии 
эстетического чувства, умениѐ воспринимать действительность по законам 
красоты, мыслить художественными образами, в формировании у 
личности и общества эстетического идеала» *13, с. 345+. 

Остановимсѐ более подробно на сущности понѐтиѐ ѐзыковой 
эстетический идеал. Это понѐтие соотноситсѐ с разными науками 
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(эстетикой, психологией, литературоведением, лингвистикой и др.) и 
поэтому получило многоаспектное освещение, но мы будем отталкиватьсѐ 
от тех, которые напрѐмуя соотносѐтсѐ с заѐвленной целья статьи – 
эстетика, ѐзыкознание, методика. В эстетике понѐтие определѐетсѐ как 
«обобщенное представление о должной, совершенной, желаемой 
эстетической ценности в природе, человеке, искусстве» [17, с. 12]. 
Я. Мукаржовский добавлѐет к этим существенным признакам еще один – 
это «высший критерий эстетической оценки» [8, с. 129+. Говорѐ об 
эстетическом идеале, соотносѐщемсѐ с ѐзыком, Г. М. Кулаева определѐет 
его как совокупность представлений ѐзыковой личности о высшей 
эстетической ценности ѐзыка, т.е. о совершенной (идеальной) речи. 
Языковой эстетический идеал ѐвлѐетсѐ критерием ѐзыкового 
эстетического вкуса и эстетических оценок и реализуетсѐ в виде 
требований к образцовой речи... По мнения ученого, существенными 
признаками этого понѐтиѐ ѐвлѐятсѐ следуящие: 1) совокупность 
представлений о совершенной (идеальной, недостижимой) речи, которые 
основываятсѐ на принципах гармонии и лексически совпадаят с такими 
чертами русского ѐзыка и речи, как благозвучие, мелодичность, 
выразительность (экспрессивность, образность), уместность употреблениѐ 
ѐзыковых средств и т.д.; 2) представление об эстетической норме, котораѐ 
существует в виде требований к образцовой речи (эстетические оценки 
ѐзыка и речи); 3) историческаѐ и социокультурнаѐ обусловленность 
представлений, их зависимость от «ѐзыкового вкуса эпохи». [7, с. 17]. 
Проанализировав основные толкованиѐ понѐтиѐ, мы приходим к выводу о 
том, что ѐзыковой эстетический идеал личности – это сложившеесѐ в 
сознании личности на основе пониманиѐ нормы и чувства ѐзыка 
представление об идеально красивой речи, об идеальной организации ее 
звуковой, лексической, синтаксической, образной сторон. Это 
представление формируемое. О его сформированности может говорить 
«поѐвление в личности эстетического чувства, которое проѐвлѐетсѐ в 
восхищении, наслаждении прекрасным в ѐзыке, ощущении бескорыстной 
радости, желаниѐ сделатьсѐ лучше» [1, с. 10].  Языковой эстетический 
идеал общества и ѐзыковой эстетический идеал личности тесно 
взаимосвѐзаны, но могут и не совпадать полностья, что уже неоднократно 
демонстрировали стилисты при анализе, например, оценки эстетических 
свойств звуков разными писателѐми (М. В. Ломоносов, И. Б. Голуб [4], 
А. П. Журавлев *6] и др.: представление об эстетических свойствах 
звуков [Ы], [Ш], [Щ], к примеру, разное у В. В. Маѐковского и у 
К. Н. Батяшкова.  

Основные характеристики описываемого феномена сводѐтсѐ к 
следуящим:  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

366 

 ѐзыковой эстетический идеал общества составлѐет высшие ду-
ховные ценности народа, потому что отражает представлениѐ лядей о кра-
соте, гармонии и совершенстве мира, родной природы, человека и его речи; 

 ѐзыковой эстетический идеал – исторически изменчиваѐ 
категориѐ: изменениѐ в общественной жизни часто влекут за собой 
изменениѐ ѐзыкового эстетического вкуса носителей ѐзыка и смене 
ѐзыкового эстетического идеала; 

 формирование национального ѐзыкового художественно-
эстетического идеала осуществлѐетсѐ на протѐжении веков усилиѐми 
выдаящихсѐ личностей, поэтов и писателей, благодарѐ восприѐтия и оценке 
ими эстетической природы народного ѐзыка как совершенной, идеальной; 

 ѐзыковой эстетический идеал имеет специфический 
национальный компонент, который определѐетсѐ не только его тесной 
свѐзья с нравственным идеалом, но и с особенностѐми звуковой системы 
(привычной артикулѐцией), особенностѐми лексической и грамматической 
систем. Например, длѐ русского человека эстетические понѐтиѐ всегда 
неразрывно свѐзывались с нравственными представлениѐми. Теснаѐ свѐзь 
нравственной нормы (почитание отца и матери) обусловила характерное 
речевое взаимодействие с ними детей. На Руси считалось 
неуважительным и недопустимым ответить на зов отца репликой «Что?» 
или «Чего?» Принѐто было говорить: «Чего изволите, батяшка?»; 

 ѐзыковой эстетический идеал – формируемаѐ категориѐ: 
сформированное в обществе представление о ѐзыковом эстетическом 
идеале влиѐет на личностный эстетический вкус носителей ѐзыка.  

На современном этапе развитиѐ общества проблема формированиѐ 
у студентов и школьников ѐзыкового эстетического идеала стала особенно 
актуальной. Ее остро ощущаят не только филологи, но и родители, 
педагоги, всѐ интеллигенциѐ. И породило эту проблему (а именно, 
игнорирование эстетической функции ѐзыка во всех сферах человеческого 
общениѐ) множество причин, уже неоднократно называемых учеными 
(Л. Н. Синельникова [11], Л. И. Скворцов [12] и др.). На наш взглѐд, 
проблема обострилась и почти вышла из-под контролѐ еще и под 
влиѐнием интернет-текстов всех жанров: безграмотных, порой 
необоснованно категоричных реплик в блогах; привычных сокращений 
высказываниѐ в интернет-общении, переносимых в реальное общение; 
неконтролируемых (с точки зрениѐ грамматической правильности) эссе на 
различные темы, особенно на интересуящие подростков и т.д. Следуящаѐ 
причина – этическаѐ. Каждый из нас проводит значительнуя часть 
времени в маршрутных такси, где помимо нашей воли (никто не 
интересуетсѐ мнением пассажиров) водитель навѐзывает пустопорожняя 
и безграмотнуя болтовня ведущих развлекательных передач, воздействуѐ 
на подсознание неискушенного подростка низкопробной речья и 
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подрываѐ представление о лексической норме и эстетике слова. А чего 
стоѐт утренние телепередачи развлекательного характера (в одной из 
таких передач за 20 минут мы насчитали употребление тридцати 
жаргонных и табуированных выражений). Нельзѐ игнорировать и влиѐние 
текстов современных песен, с выхолощенным содержанием и бесконечно 
повторѐящимсѐ одним предложением или словосочетанием. Это влиѐние 
имеет зомбируящий характер: невольно услышав повтор сорок раз, уже 
трудно избавитьсѐ от него – имеешь в подсознании. И такаѐ речь, 
звучащаѐ по радио, телевидения, может восприниматьсѐ нефилологом 
как правильнаѐ, которой следует подражать...  

С умилением читаем статья М. Т. Баранова, написаннуя в 70-е годы: 
«Немалуя роль в развитиии ѐзыкового эстетического вкуса играят 
художественнаѐ литература, научные и публицистические статьи, радио, 
телевидение, кино и театр. Преподавателя русского ѐзыка необходимо 
учитывать их влиѐние на школьников и опиратьсѐ на них в своей 
работе» [1, с. 13]. А вот в современных условиѐх М. Т. Баранов, наверное, 
не стал бы говорить о ведущей роли радио и телевидениѐ в 
формировании ѐзыкового эстетического идеала.  

Еще одна причина «растлениѐ» общественного ѐзыкового идеала – 
художественнаѐ литература, котораѐ на протѐжении веков, благодарѐ 
творческим усилиѐм выдаящихсѐ личностей, поэтов и писателей, делала 
огранку народного ѐзыка, представлѐѐ эстетический образец 
литературного ѐзыка, но котораѐ на стыке тысѐчелетий, обремененнаѐ 
коммерческими интересами авторов и издателей, стала изменѐть своему 
предназначения. Мы имеем в виду не вся художественнуя литературу, а 
поток чтива с замусоренным ѐзыком и трудно улавливаемым смыслом, 
который хлынул на общество одновременно с изменениѐми в социуме. 

Вот почему мы считаем необходимым заострить внимание ученых, 
педагогов, писателей на ценности эстетических свойств речи и на 
необходимости формированиѐ ѐзыкового эстетического идеала у 
личности. При этом отчаиватьсѐ не следует. Как было сказано, ѐзыковой 
эстетический идеал – понѐтие не только формируемое, но и имеящее 
исторический характер. Эпоха и социум с его идеалами 
взаимообусловлены. Так было всегда, начинаѐ с времени становлениѐ 
национального ѐзыка. Вспомним, к примеру, исторические времена, 
характеризуящиесѐ сменой ѐзыкового эстетического идеала: времена 
«плетениѐ словес»; теория «трех штилей» М. В. Ломоносова и ее роль в 
распределении ѐзыковых пластов с учетом эстетических критериев 
(«высокие», «низкие»); «новый слог» Н. М. Карамзина и ѐзыковуя 
полемику «карамзинистов» и «шишковистов»; роль А. С. Пушкина в 
утверждении «принципов истинного вкуса» и в выработке национального 
ѐзыкового художественно-эстетического идеала и др. Период, в который 
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особенно ощутимо происходило изменение ѐзыкового вкуса общества – 
это послереволяционное времѐ (после 1917 года), которое, с одной 
стороны, формировало почву длѐ широкого употреблениѐ 
нормированного литературного ѐзыка путем введениѐ всеобщего 
образованиѐ, а с другой стороны, вело к смене и утрате устоѐвшихсѐ 
художественно-эстетических идеалов. Язык этого периода исследован 
учеными, одним из первых среди которых был А. М. Селищев. Он описал, 
как происходила ломка одного эстетического идеала и формировалсѐ 
новый. А. М. Селищев был свидетелем этого процесса и поэтому в его 
работе – самые существенные признаки ѐзыка 20-х годов ХХ века: «Весьма 
энергичное распространение ѐзыковых черт авторитетных представителей 
командных высот... Произносѐтсѐ речи, ведутсѐ беседы и разговоры на 
темы по текущим вопросам, – ведутсѐ в духе выставленных центром 
тезисов и его лозунгов, с употреблением некоторых одинаковых слогов и 
словесных сочетаний» [10, с. 24]. Говорѐ об изменении ѐзыка деревни, 
автор, не без ямора, приводит примеры из газет и журналов, отражаящих 
всеобщий процесс изменениѐ в ѐзыке: «Да только ведь парнѐм верить 
нельзѐ, они о лябви такие версии поят, а как до дела дойдет, так они 
говорѐт: «Мы с такими никакого контакта не имеем»; или: «Польку, 
кадриль (кадрель) и лансье (ланчу) давно уже танцуят парни и девушки в 
деревне. Но теперь, говорѐт, проникает туда и модный современный 
танец, что «хвост в рот» называетсѐ (фокст-рот)» [10, с. 24]. Но сам факт 
изменениѐ общественного эстетического идеала хорошо прослеживаетсѐ 
на примере творчества некоторых поэтов, например, Д. Бедного. 
Крестьѐнский поэт Д. Бедный в стихотворении «Лябимому» пишет: 

Живые, думаем с волненьем о живом 
И верим, хоть исход опасности неведом, 
Что снова на посту ты станешь боевом, 
Чтоб к новым нас вести победам. 
В опасности тесней смыкаѐ фронт стальной,  
Завещанное нам тобой хранѐ упорство,  
Мы возбуждённо ждём победы основной,  
Которой кончишь ты, лябимый наш, родной, 
С недугом злым единоборство! Апрель, 1923 
Разительное противоречие между названием, предполагаящем что-

то личное, даже интимное, и суконным ѐзыком политпропаганды (на 
посту боевом, завещанное нам, фронт стальной), сочетание 
несочетаемого, необоснованное нарушение порѐдка слов и т.д. А как 
иначе – лябимому, родному вождя от пролетарского поэта письмо! 
Важно и преданность, и лябовь продемонстрировать. А вот еще один 
пример из времени активного становлениѐ нового эстетического 
ѐзыкового идеала в обществе: В. Хлебников в порыве за светлым 
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будущим: «Все за свободой – туда. Ляди с крылом лебединым Знамѐ 
проносѐт труда. Жгучи свободы глаза, Пламѐ в сравнении – холод, Пусть на 
земле образа! Новых напишет их голод... Двинемсѐ вместе к огненным 
песнѐм, Все за свободу – вперед!» (1918). Вот такие стихи должны были 
вытеснить творчество А. С. Пушкина, которому футуристы не отводили 
места на пароходе современности. Но был в это времѐ и С. Есенин,  
крестьѐнский поэт, были и другие, оставившие навсегда в литературе 
образцы совершенной поэтической и прозаической речи. О них помнѐт, их 
читаят, получаѐ эстетическое наслаждение. Следовательно, ѐзыковой вкус 
эпохи формируетсѐ и побеждает здравый смысл, ѐзыковаѐ норма и 
формируемое эстетическое чувство. 

Характер социального уклада не может не отражатьсѐ на ѐзыковом 
«идеале». В советском обществе постепенно устанавливаетсѐ ѐзык, 
устраиваящий тоталитарное государство – «тоталитарный ѐзык» советской 
эпохи: в каждой передовой статье партийных газет, в каждом докладе на 
съезде – штампы с обобщенным до пустоты содержанием, 
неопределенность адресата, мнимый потенциальный враг или противник, 
с которым ѐкобы полемизируят и которому постоѐнно угрожаят 
уничтожением, а победа коммунистических идеалов восторжествует и т. д. 
Все это формирует в сознании человека, преданного советским идеалам, 
восприѐтие «суконного» ѐзыка как вполне приемлемого длѐ 
обслуживаниѐ сферы массовой коммуникации.  

Во времѐ, или точнее в безвременье, на стыке двух тысѐчелетий, 
наблядаетсѐ полнаѐ ѐзыковаѐ распущенность: попираятсѐ все нормы не 
только диджеѐми, ведущими популѐрных программ (а именно они были 
кумирами в молодежной среде и оказывали наибольшее влиѐние на 
ѐзыковое сознание молодого поколениѐ), но и писателѐми, от которых 
общество всегда ожидает речевой образец. Но в эпоху ломки социальных 
отношений и общественных идеалов происходит «ломка» и в 
художественной литературе. Поѐвлѐятсѐ «наркоманы» от писательства, 
продукцией которых ѐвлѐетсѐ чтиво на час, с замусоренным ѐзыком и 
бредовым содержанием, рассчитанным на ѐкобы «особого» читателѐ, 
способного вся эту мозаику сложить в одну картину и что-то глубокое 
понѐть. Литературоведы называят этот поток новым направлением – 
постмодернизмом. Но от этого сущность не менѐетсѐ. Произведениѐ таких 
писателей продержатсѐ 2-3 десѐтилетиѐ (вспомним 20-е годы ХХ столетиѐ 
и новые направлениѐ в литературе этого периода, из которых доказали 
своя жизненность лишь некоторые, не изменившие эстетике слова), их 
будут вспоминать лишь в исследованиѐх ѐзыка как источник негативных 
примеров. Уже сейчас все менее популѐрны книги Э. Лимонова, 
В. Сорокина (правда, в одной из последних повестей писателѐ «Метель» 
уже не более десѐти таких слов) и др. Но в свое времѐ их произведениѐ, 
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насыщенные табуированной лексикой и гиперболизированно-
извращенным содержанием, были очень популѐрны и, конечно же, на 
уровне подсознаниѐ оказывали влиѐние на формирование у читателѐ 
стереотипа: если писатель в художественном произведении через слово 
употреблѐет мат, то значит это уже норма. Но ѐзык обладает таким 
богатством нетабуированных экспрессивных средств, что писатель может 
прекрасно обходитьсѐ без табу. Если уж стал на писательскуя стезя, то, 
как медик, всегда помнѐщий о клѐтве Гиппократа, помни о роли 
художественной литературы в формировании национального ѐзыка, в 
формировании личности читателѐ, его эстетических вкусов и 
предпочтений. Именно такуя «преданность» истинной литературе 
наблядаем в произведениѐх замечательных писателей Л. Улицкой, 
Л. Петрушевской, В. Токаревой, Д. Рубиной и др. А. С. Пушкина все-таки не 
удалось «сбросить с парохода современности» ни в 20-е годы прошлого 
столетиѐ, не удастсѐ и в 20-е ХХI столетиѐ. А вот В. Хлебникова, Д. Бедного 
вспоминаят ученые как представителей определенной смутной эпохи, в 
творчестве и ѐзыке которых она нашла отражение.  

И все же вернемсѐ к вопросу о том, каков же современный ѐзыковой 
эстетический идеал? Обращаемсѐ с этим вопросом к носителѐм 
нормированного литературного ѐзыка – будущим учителѐм-словесникам, 
студентам третьего курса. Какаѐ речь им кажетсѐ красивой, способной 
доставить эстетическое наслаждение? В результате сложилсѐ такой ответ: 
будущие филологи считаят эстетическими категориѐми в ѐзыке 
выразительность, правильность, богатство, уместность. Отрадно, что их 
позициѐ совпадает с мнениѐми ученых (И. Р. Гальперина, М. Т. Баранова), 
считаящих, что эстетическое отношение к ѐзыку вызываетсѐ такими 
качествами литературного ѐзыка, как богатство средств выражениѐ, его 
звучность и мелодичность, экспрессивность единиц ѐзыка, уместность 
употреблениѐ ѐзыковых единиц в разных стилѐх ѐзыка. Именно эти 
компоненты считаятсѐ составлѐящими ѐзыкового эстетического чувства, 
но именно они развиваятсѐ лишь частично без специального воздействиѐ 
учителѐ. Вот почему возникает необходимость целенаправленной системы 
работы по формирования ѐзыкового эстетического чувства. 

Обращаемсѐ с другим вопросом к тем же студентам: кто ѐвлѐетсѐ 
длѐ вас (или был в детстве) носителем идеального ѐзыка? В ответах 
указываетсѐ – учитель, родители, дикторы и ведущие информационных 
передач, писатели. Идеальные ответы. Но ведь отвечаят-то почти зрелые 
филологи. А что бы сказали подростки, молодое поколение нефилологов? 
Кто длѐ них ѐвлѐетсѐ носителем идеального ѐзыка?  

В начале ХХI века профессор Л. Н. Синельникова написала статья об 
идеалах и ѐзыковых предпочтениѐх молодежи «Как мы портим русский 
ѐзык», и с ее мыслѐми нельзѐ не согласитьсѐ: «Уставшее от пафоса и 
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монументальности общество откликнулось на простоту естественного 
живого слова. Но выросло новое поколение, не имеящее опыта сравнениѐ 
и оценки и воспринимаящее речевое поведение популѐрных диджеев как 
«продвинутуя» культурно-речевуя норму» [11, с. 4]. Далее мы позволим 
себе представить несколько выписок из статьи, которые как нельзѐ лучше 
иллястрируят мысль о том, кто формировал ѐзыковой «эстетический» 
идеал на стыке двух тысѐчелетий:  

«Диджей, а не школьный учитель формирует ѐзыковое сознание 
молодежи. Некий новый тип маргинала-яродивого, речевой имидж 
которого строитсѐ на искусственной невозмутимой бодрости независимо 
от темы и предмета речи, на беспредельном праве «мусолить» тему, 
упрощать смыслы, на речевой инфантильности в сочетании с 
амбициозностья… Беспрерывное и безответственное радиоговорение 
подрывает представление о смысловых категориѐх текста – свѐзности, 
цельности, целостности, завершенности и др. «Текучее» сознание 
носителѐ спонтанного радиоэфирного говорениѐ может отрыватьсѐ от 
предмета разговора на лябое расстоѐние, зона ассоциаций при этом 
беспредельно расширѐетсѐ, согласованность мыслей исчезает. Нормой 
становитсѐ «невыносимаѐ легкость» интерпретации чужих мыслей, цитат, 
афоризмов. Модель диалога «ѐ и другие» превращаетсѐ в псевдодиалог, 
так как организуетсѐ в варианте «ѐ, ѐ, ѐ». Тематическаѐ целостность как 
свойство диалогического реплицированиѐ не соблядаетсѐ. 
Текстообразуящие свѐзи рвутсѐ... 

Не согласованный по смыслу комментарий объединѐет 
функционально разнородные массы радиотекста… в однородное ничто, 
бессмыслицу, уничтожаящуя смысл лябого текста. После песни «Никого 
не будет в доме» из кинофильма «Ирониѐ судьбы» следует комментарий: 
«Если в доме никого нет, зачем вам там оставатьсѐ, отправлѐйтесь в 
путешествие» (далее идет реклама турбяро). После песенной строки «Ах, 
если б можно было жизнь изменить» диджей говорит: «Но если нельзѐ 
изменить жизнь, то давайте изменим хотѐ бы зубы» (идет реклама фирмы 
«Престиж»). После слов, окрашенных тональностья песенной лирики 
прошлых времен, «И лишь тебѐ не хватает чуть-чуть» не обремененный 
хронотопической памѐтья диджей переводит смысл на уровень 
простейшего рефлекса: «А у нас всего хватает, у нас, как говоритсѐ, все 
дома»… Окончательно подрываят представление о лексической норме и 
эстетике слова тексты современных песен, имеящих высокий рейтинг в 
радио хит-парадах: «Повеселимсѐ, блин», «Бей на поражение длѐ 
достижениѐ хип-хоп решениѐ», «Ты ляби и брось понты», «Эй, ветер, 
ветер, корефан, ѐ ведь такой же бывший хулиган», «С слезой на реснице и 
с младшей сестрицей менѐ в дальний путь провожала», «Зарастут твои 
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ноженьки, проживешь как-нибудь», «Вот пройдет чернуха, и начнетсѐ 
пруха, и пойду в пивнуху к Таньке» и под.» [11, с. 10–11]. 

Прошло еще 10 лет. Перешла ли роль личности, формируящей 
ѐзыковой эстетический идеал, от диджеѐ к учителя, родителѐм, к 
образованным интеллигентным лядѐм? На этот вопрос даст ответ времѐ. 
Но тот факт, что теле-, радиоэфир, художественнаѐ литература стали 
активно очищатьсѐ от словесной грѐзи, это бесспорно. Красота слова в 
совокупности с другими его свойствами ѐвлѐетсѐ великой силой, котораѐ 
приподнимает над грѐзья литературное произведение. Такое 
произведение ощищает и лечит душу. Именно такие произведениѐ нужны 
человеку. Хотелось бы напомнить об этом молодым писателѐм и дешевым 
популистам: вы несете ответственность перед своим народом и зависите 
не от коммерческих интересов издателѐ, а от своей совести.  

Литература избавлѐетсѐ от мусора, потому что веками 
формировавшийсѐ национальный ѐзыковой эстетический идеал в основе 
своей всегда сохранѐл красоту как духовнуя ценность. И это не может быть 
разрушенным в течение десѐтилетий. Талантливый писатель также способен 
«чистить» свой ѐзыковой стиль, совершенствовать его. Возьмем, к примеру, 
первое большое литературное произведение молодого писателѐ Саши 
Филипенко «Бывший сын». Произведение сразу продемонстрировало 
незаурѐдный талант писателѐ, за что и было отмечено в 2014 году «Премией 
России». Но прочитаем эпизод из этого произведениѐ (а оно изобилует 
подобными эпизодами). Времѐ, отраженное в эпизоде – 90-е годы ХХ века; 
учащиесѐ столичного музыкального лицеѐ ведут споры в туалете о 
«высоком» – возможности говорить и учитьсѐ на родном белорусском ѐзыке: 
«Передаваѐ по кругу сигарету, друзьѐ продолжали обсуждать только что 
закончившуясѐ встречу: 

– Нават нѐверыцца. Гэта сапрауднае самагубства! 
– Так! Немагчыма паверыць! Дай паперу, – попросил Циск. 
– Фу! Як шманіць ад цѐбе! – констатировал Стас. 
– Ад дзеда твайго шманіць! 
– Да заткнитесь вы оба! – встрѐл Кобрин, которого с самого утра 

мучил понос. – Какого хера вы опѐть ѐзык поменѐли? 
– А чаму у сваей краіне мы не можам размаулѐць на роднай мове? Ці 

нам трюба у цѐбе, бздуна, пытаць? 
– Отец твой бздун! Разговаривайте, но определитесь... Вы ѐзык, как 

баб, менѐете. Вчера один, сегоднѐ другой, завтра вы на каком будете 
разговаривать? 

– Что же в этом плохого?– выглѐдываѐ из-за бетонной перегородки, 
с добродушной улыбкой спросил Франциск. 

– Смотри в штаны не наложи! 
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– Не волнуйсѐ, ѐ в отличие от тебѐ, дрысты, своя личинку уже 
отложил...» *15, c. 17]. 

На следуящей странице через фразу сыплятсѐ «Х... ты умничаешь», 
«Мне пох....», «Да идите вы в ж...», «Мы же младшие братьѐ, б...» и так 
далее. Без отвращениѐ нормальный человек не может воспринимать 
подобного в художественном произведении. Натурализм все-таки должен 
сдерживатьсѐ нормой. И если это произведение, за которое присуждаетсѐ 
«Премиѐ России», оно должно быть доступно восприѐтия всего общества 
и, конечно же, не развивать у читателѐ извращенного рефлексированиѐ. 

И вот этот же писатель в следуящей книге «Травлѐ», изданной через 
два года, в 2016 году. Язык неузнаваем: нет табуированной лексики, нет 
вульгарности, но при этом ѐзык стал еще более выразительным и богатым. 
Индивидуальный авторский стиль, который у талантливого писателѐ 
определѐетсѐ сразу, от этого не пострадал: осталсѐ таким же 
захватываящим и выжигаящим из сознаниѐ читателѐ все, оставлѐѐ только 
мироощущение литературных персонажей. И в этом немаловажнаѐ роль 
хорошего, богатого ѐзыка писателѐ. Один из персонажей этого 
произведениѐ, пишущий другу за границу о своих наблядениѐх за 
изменениѐми, происходѐщими в русском обществе, не без досады 
отмечает: «Кажетсѐ, местное население использует возможности 
собственного ѐзыка процента на три. Какой-то невообразимый культ 
Эллочки-лядоедки (это такой литературный персонаж, олицетворѐящий 
собой глупость, вульгарность и пошлость). Я много лет разговаривал по-
руссски только в семье, но здесь впервые почувствовал себѐ профессором 
славистики». В этой, казалось бы, незначительной ремарке в канве всего 
произведениѐ прочитываетсѐ отношение автора к ѐзыку. И это прекрасно: 
писатель растет и совершенствует свой индивидуальный стиль, 
предоставлѐѐ обществу доброкачественный продукт своего труда.  

Есть надежда, что все вместе: учителѐ, преподаватели вузов, 
достойные теле и радиожурналисты (а они все чаще вытеснѐят из эфира 
безграмотных словоблудливых лябителей), писатели и образованные 
интеллигентные родители – смогут решить сформулированные 
М. Т. Барановым задачи: 

1. Познакомить детей с прекрасным в ѐзыке и речи (эстетическое 
познание ѐзыка и речи). 

2. Развивать все компоненты, входѐщие в структуру ѐзыкового 
эстетического чувства. 

3. Развивать ѐзыковой эстетический вкус (формировать ѐзыковой 
эстетический идеал). 

4. Формировать у школьников потребность в эстетическом 
совершенствовании своей речи. 
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Эти задачи всегда стоѐли перед обществом. Проблема эстетического 
идеала всегда была предметом вниманиѐ у теоретиков методики 
преподаваниѐ отечественного ѐзыка и словесности Ф. И. Буслаева, 
В. И. Водовозова, И. И. Срезневского, К. Д. Ушинского, В. Я. Стоянина, 
В. П. Острогорского, А. Я. Острогорского, В. П. Шереметевского, 
Е. Н. Тихеевой, Н. С. Державина, М. А. Рыбниковой, К. Б. Бархина, 
Е. И. Тихеевой и др. Так, например, И. И. Срезневский писал о том, что 
учитель должен заботитьсѐ, чтобы «дитѐ усвоило выразительность 
родного ѐзыка» [14, с. 24]. В процессе изучениѐ ѐзыковых единиц важно 
показать те их свойства, которые вызываят чувство прекрасного 
(в фонетике – звучность и мелодичность звуковой системы ѐзыка, в 
которой на сто звуков приходитсѐ 80 с голосом – гласных и звонких 
согласных, благозвучие и мотивированное неблагозвучие); в лексике – 
неисчерпаемый запас слов, богатство и разнообразие синонимов, 
антонимов, слов с экспрессивным и переносным значением; в 
словообразовании богатство форм при словоизменении, в синтаксисе – 
разнообразие синтаксичесих средств выражениѐ одной и той же мысли 
(богатство снтаксических синонимов). При изучении стилистики 
необходимо показать выразительные возможности ѐзыковых средств, 
уместность употреблениѐ, красоту речи без ошибок и речевых недочетов. 

Еще в 70-е годы М. Т. Баранов в статье «Эстетическое воспитание 
школьников на уроках русского ѐзыка в 4–8 классах» [1] описал систему 
работы по развития эстетического ѐзыкового чувства (и после него в 
работах ученых лишь углублѐлись, конкретизировались отдельные 
аспекты этой системы – в докторской диссертации Г. М. Кулаевой [7], 
в статьѐх, посвѐщенных работе над ошибками, лингвистическому анализу 
художественного текста, обучения чтения и слушания, работе над 
выразительностья ѐзыковых единиц, например, М. А. Бондаренко [3] и др. 

Проанализировав работы ученых, мы пришли к выводу о том, что 
работа по формирования ѐзыкового эстетического идеала личности 
должна строитьсѐ на таких концептуальных положениѐх: 

 осмысление высказываний выдаящихсѐ писателей, общественных 
деѐтелей о богатстве и выразительности ѐзыка как способ осознаниѐ его 
безграничных возможностей;  

 опора на неисчерпаемость ресурсов ѐзыка. Владение ими рождает 
богатуя, выразительнуя, способнуя вызвать эстетическое наслаждение речь;  

 формирование чувства нормы как основы ѐзыкового 
эстетического вкуса. 

Систему упражнений длѐ формированиѐ ѐзыкового эстетического 
идеала целесообразно выстраивать в таких направлениѐх и 
последовательности: 
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 чтение и анализ словарных статей в словарѐх разных типов и 
обращение внимание на количество синонимов, многозначных слов, 
наличие в слове эмоциональных и экспрессивных окрасок и т.п.;  

 подбор грамматических синонимов и выѐвление их отличий; 
выражение обстоѐтельственных значений разными ѐзыковыми 
средствами); 

 анализ образцовых текстов разных стилей, в том числе 
сопоставление ѐзыка образцовых текстов с детскими текстами, поиски 
возможностей обогащениѐ детских текстов; переработка текстов 
ученических изложений и сочинений и др.; 

 формирование чувства ѐзыковой нормы: выбор нормативного из 
данных вариантов (например, как следует произносить тире или тирэ, 
свитер или свитэр); сравнение одних и тех же текстов с лексическими и 
грамматическими ошибками и без них (учащиесѐ отвечаят на вопросы: 
какой из текстов приѐтнее слушать, он не вызывает неудовольствиѐ?); 
нахождение в тексте ошибок разных видов и исправление их; 

 анализ выразительных средств образцового прозаического и 
поэтического текста (в сопровождении вопросами: какие ѐзыковые 
средства придаят образность, восхищаят, поражаят?); 

 выѐвление роли диалектизмов, профессионализмов, 
просторечных слов; 

 сравнение окончательных и черновых редакций произведений 
известных писателей (выѐснѐетсѐ, что в ѐзыковом оформлении изменил 
автор, чтобы добитьсѐ большей выразительности); 

 чувство уместности употреблениѐ ѐзыковых средств формируетсѐ 
методами анализа текстов разных функциональных стилей; нахождениѐ 
стилистических ошибок; нахождениѐ в тексте нарочито вкляченных 
иностилевых элементов, придаящих ему выразительность; методом 
стилистического эксперимента; нахождениѐ в детском тексте излишних 
красивостей. 

В работе по формирования ѐзыкового эстетического идеала 
ведущуя роль играет способность учителѐ замечать красивое в ѐзыке, 
восхищатьсѐ им; кратко, но точно комментировать, вызываѐ у детей то же 
ощущение красоты, тот же восторг от удачно использованного слова, 
который испытывает сам учитель.  

Выводы. Развитие ѐзыкового эстетического идеала, то есть 
способности эстетической оценки ѐзыка и речи – важнейшаѐ задача на 
уроках изучениѐ ѐзыка. Развитый эстетический идеал позволѐет правильно 
оценить речь окружаящих и отличить зерна от плевел; позволѐет 
наслаждатьсѐ прекрасной речья актеров, писателей; вызывает потребность в 
эстетическом совершенствовании собственной речи; создает базу длѐ 
пониманиѐ эстетики ѐзыка изучаемых художественных произведений.  
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Можно с уверенностья говорить, что личность, у которой сформирован 
ѐзыковой эстетический идеал, – это интеллектуальнаѐ личность, потому что 
красота речи понимаетсѐ и оцениваетсѐ на основе сформированной 
интеллектуальной платформы; такаѐ личность желаема в обществе и 
способна принести больше пользы обществу не только потому, что не 
осквернѐет коммуникативное пространство, но и потому, что обладает 
большей силой воздействиѐ (увлечениѐ, убеждениѐ) на коммуникантов.  

Овладение русским ѐзыком в такой степени, чтобы уметь 
реализовать все его функции, это задача не из простых, задача трудно 
разрешаемаѐ, но стремитьсѐ к ее разрешения следует, чтобы не 
уподобитьсѐ персонажам из фельетона М. Зощенко «Обезьѐний ѐзык». 
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РЕЗЯМЕ 
Статівка Валентина, Лі Фаюань. Естетична функціѐ мови і формуваннѐ мовного 

естетичного ідеалу.  
У статті розглѐдаютьсѐ специфіка проѐву основних функцій російської мови в 

Україні (когнітивної, лінгвокогнітивної, комунікативної, естетичної), однак основну 
частину змісту становить розглѐд ролі естетичної функції у становленні мовного 
естетичного ідеалу особистості, опис можливостей формуваннѐ мовного 
естетичного ідеалу в навчальному процесі.  

Ключові слова: функції мови, естетична функціѐ мови, мовний, естетичний 
ідеал, система роботи з формуваннѐ мовного естетичного ідеалу. 

 
SUMMARY 

Stativka Valentyna, Lee Fayuan. Aesthetic function of language and formation of 
linguistic aesthetic ideal.  

The article deals with the specificity of the manifestation of the most important 
functions of the Russian language in Ukraine (cognitive, linguo-cognitive, communicative, 
aesthetic). The main attention is paid to the aesthetic function of language as such, which is 
manifested in the aesthetics of the word: in the harmony of sounds, images, harmony of 
composition, richness, clarity and expressiveness of speech. The author substantiates the 
existence of this function not only in the texts of fiction, but also in the texts of 
communicative styles. In the work of the two notions, the aesthetic function of language and 
the language of aesthetic ideal.  

The essence of the aesthetic function of language is seen in the awakening and 
development of aesthetic sense, the ability to perceive reality according to the laws of beauty, 
think in artistic images, in the formation of aesthetic ideal of the personality and society. 
Linguistic aesthetic ideal is formed in the consciousness of the individual on the basis of 
understanding the norms and feelings of the language idea of perfectly beautiful speech, the 
ideal organization of its sound, lexical, syntactic, figurative sides. Linguistic aesthetic ideal – 
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historically changing, nationally specific phenomenon that can be formed, that is why the article 
describes the conceptual provisions that determine organization of work on the formation of 
linguistic aesthetic ideal: understanding the statements of prominent writers, public figures 
about the richness and expressiveness of the language as a way of understanding its boundless 
possibilities; reliance on inexhaustible resources of the language, knowledge of which gives rise 
to a rich, expressive, capable of causing aesthetic pleasure speech; formation of a sense of norm 
as the basis of linguistic aesthetic taste. The text of the article schematically presents the 
sequence of formation of the language aesthetic ideal and named the main methods of work, 
which together constitute the practical significance of the results of the study.  

Key words: language functions, language aesthetic function, language aesthetic 
ideal, system of work on the formation of language aesthetic ideal. 
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«ЕКОЛОГІа І ДІАЛЕКТИКА»: до 30-РІЧЧа ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Освіта – це індустрія, спрямована в майбутнє.  

С. П. Капіца 

 
Мета статті полѐгаю в аналізі інноваційної педагогічної технології «Екологіѐ і 

діалектика» (в Україні – «Екологіѐ і розвиток»). Методами дослідженнѐ ю аналіз робіт 
авторської групи технології та діагностичні дослідженнѐ психічного розвитку учнів. 
Результати дослідженнѐ свідчать, що психолого-педагогічна ідеѐ технології полѐгаю в 
організації навчаннѐ ѐк спільної продуктивної діѐльності вчителѐ і учнів у зонах їх 
найближчого розвитку завдѐки використання навчальної літератури нового типу, що 
сприѐю прогресивному психічному розвиткові учнів і професійному зростання вчителів. 
Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю у виділенні актуальних психолого-педагогічних 
ідей технології, а перспективи подальших наукових розвідок передбачаять їх 
адаптація до завдань удосконаленнѐ освітнього процесу в Україні. 

Ключові слова: педагогічна технологіѐ, «Екологіѐ і діалектика», педагогічна 
інноваціѐ, навчально-виховний процес, загальноосвітнѐ школа, принципи навчаннѐ, 
учителі, учні, психічний розвиток учнів, професійне зростаннѐ вчителів. 

 

Постановка проблеми. На межі століть виникла об’юктивна 
необхідність кардинальної модернізації існуячої системи освіти, що 
стосувалосѐ не лише ще існуячого тоді СРСР, а значно більше – незалежних 
держав на пострадѐнському просторі. У педагогічній психології та педагогіці 
розгорнуласѐ активна розробка нових теоретичних підходів і практичних 
рішень ціюї проблеми. Одним із таких рішень стала експериментальна 
педагогічна технологіѐ «Екологіѐ і діалектика» (спочатку іменуваласѐ ѐк 
модель), що була запропонована в 1988 році професором Л. В. Тарасовим. 
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Упродовж 20 років технологіѐ розроблѐласѐ групоя педагогів і апробуваласѐ 
у школах Росії, України та Казахстану, проте нестабільна соціальна ситуаціѐ й 
нечіткість освітніх оріюнтирів на пострадѐнському просторі не дозволили 
привести технологія до досконалого виглѐду. У наш час, коли українська 
освіта активно оріюнтуютьсѐ на цінності та принципи ювропейського освітнього 
простору, доцільно проаналізувати наѐвний досвід педагогічної інноватики 
минулого, й педагогічної технології «Екологіѐ і діалектика» зокрема, та 
встановити перспективні її складові, ѐкі можуть стати ефективними в освітній 
системі, що оновляютьсѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Активний розвиток педагогічних 
технологій пов’ѐзуять із реформуваннѐм спочатку американської, а потім і 
ювропейської школи. До найбільш відомих авторів педагогічних технологій за 
кордоном відносѐтьсѐ Дж. Керолл, Б. Блум, Д. Брунер, М. Монтессорі, 
Д. Дьяї, Г. Кершенштейнер, Д. Хамблін, А. Ромішовскі та інші. Вітчизнѐна 
теоріѐ і практика застосуваннѐ технологічних підходів в освіті відображена в 
наукових працѐх П. Я. Гальперіна, Н. Ф. Тализіної, Т. О. Ільїної, О. Г. Рівіна, 
В. А. Кан-Каліка, Е. С. Полат, Ю. К. Бабанського, П. М. Ердніева, Г. К. Селевко, 
І. П. Раченко, В. П. Беспалько, М. В. Кларіна, Н. Е. Щурковой, В. В. Пікан, 
А. І. Умана та інших учених *2; 3+. 

Сучасні науковці педагогічні технології розглѐдаять ѐк один із видів 
лядинознавчих технологій, що базуятьсѐ на теоріѐх педагогічної й соціальної 
психології, психодидактики, педагогіки, кібернетики, управліннѐ та 
менеджменту *2+. Складність і багатогранність педагогічної технології вельми 
успішно розкрив Г. К. Селевко, ѐкий визначив її ѐк змістовне узагальненнѐ 
трьох взаюмопов’ѐзаних компонентів: наукового, формалізовано-описового 
та процесуально-діѐльнісного. Тому педагогічна технологіѐ функціоную і ѐк 
наука, що досліджую найбільш раціональні шлѐхи навчаннѐ; і в ѐкості системи 
способів, принципів і регулѐтивів, застосовуваних у навчанні; і в ѐкості 
реального процесу навчаннѐ *3, c. 32+. 

Мета статті полѐгаю в аналізі причин виникненнѐ, історії створеннѐ, 
психолого-педагогічних принципів, змісту, методики реалізації та результатів 
експериментальної апробації інноваційної педагогічної технології «Екологіѐ і 
діалектика» та її варіанту «Екологіѐ і розвиток», оріюнтованого на національні 
й регіональні особливості України. 

Методами дослідження стали аналіз основних психолого-педагогічних 
робіт і експериментальної навчальної літератури, розроблених авторськоя 
групоя педагогічної технології «Екологіѐ і діалектика» під керівництвом 
Л. В. Тарасова та психодіагностичні дослідженнѐ, проведені групоя 
психологічного супроводу регіонального експерименту з апробації 
інноваційної педагогічної технології «Екологіѐ і розвиток», що проводивсѐ у 
2002–2011 роках у Сумській області. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

380 

Виклад основного матеріалу. Вихідними теоретичними позиціѐми 
технології «Екологіѐ і діалектика» ю понѐттѐ, що утвердилисѐ у психології, 
про підвищеннѐ розвивального ефекту навчаннѐ за рахунок активізації 
зони найближчого розвитку (Л. С. Виготський) і про закономірності та 
напрѐми психічного розвитку і формуваннѐ особистості дитини 
(О. М. Леонтьев, Г. С. Костяк, С. Д. Максименко). Технологіѐ будуваласѐ й 
реалізовуваласѐ на основі творчої інтеграції і продуктивного розвитку 
більшості актуальних та перспективних психолого-педагогічних ідей та 
методичних рішень тих часів. До таких ідей слід віднести: системи 
розвивального навчаннѐ (Л. В. Занков, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін), 
теорія поетапного формуваннѐ розумових дій (П. Я. Гальперін, 
Н. Ф. Тализіна), проблемне навчаннѐ (О. В. Брушлинский, О. М. Матяшкін, 
М. І. Махмутов, О. В. Хуторський, І. О. Ільницька), особистісно-зоріюнтоване 
розвивальне навчаннѐ (І. З. Якиманська, Е. В. Бондаревська, В. П. Сюріков), 
гуманно-особистісна технологіѐ (В. О. Сухомлинський, Ш. О. Амонашвили), 
технології диференційованого та індивідуалізованого навчаннѐ (І. Е. Унт, 
Л. Ю. Образцова, Т. І. Кутова), інтерактивні методи навчаннѐ (І. П. Підласий, 
Н. Є. Щуркова, Г. К. Селевко, Є. В. Коротаюва). 

Відповідності до класифікаційних параметрів педагогічних технології за 
Г. К. Селевком, педагогічна технологіѐ «Екологіѐ і діалектика» може бути 
описана таким чином *3, c. 269+.  

 Рівень і характер застосуваннѐ: загальнопедагогічний. 
 Філософська основа: діалектична + природовідповідна. 
 Методологічний підхід: системний, комплексний, дослідницький. 
 Провідні чинники розвитку: соціогенні + психогенні. 
 Наукова концепціѐ освоюннѐ досвіду: розвивальна. 
 Оріюнтаціѐ на особистісні структури: способи розумових дій + знаннѐ-

уміннѐ-навички + сфера етичних і моральних ѐкостей особистості. 
 Характер змісту: навчальний+виховний, світський, загальноосвітній, 

гуманістичний. 
 Вид соціально-педагогічної діѐльності: навчальна, виховна, підтримки. 
 Тип управліннѐ навчально-виховним процесом: сучасне. 
 Переважаячі методи: проблемні + діалогічні + розвивальні + 

саморозвивальні. 
 Організаційні форми: класно-урочна, академічна. 
 Переважаячі засоби: наочні + відео + практичні + електронні. 
 Підхід до дитини й характер виховних взаюмодій: особистісно-

оріюнтований + педагогіка співробітництва. 
 Напрѐм модернізації: цілісна технологіѐ авторської моделі. 
 Категоріѐ об’юктів: масова. 

Уперше назва «Екологіѐ і діалектика» була офіційно озвучена 
автором ціюї моделі професором Л. В. Тарасовим у квітні 1988 р., а 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

381 

психолого-педагогічна концепціѐ технології в її початковому варіанті була 
викладена вже в 1992 р. [8]. Тоді ж почалосѐ практичне відпрацяваннѐ 
технології в пошуковому педагогічному експерименті, до ѐкого 
добровільно вклячилисѐ 10 шкіл міста Москва. Дуже скоро цей 
експеримент вийшов за межі міста, до нього долучилисѐ школи з різних 
регіонів Росії, а також низка шкіл України, Казахстану, Киргизстану. У 1991 
р. число шкіл-учасниць досѐгло 70, а в 1997 р. на Третя Конференція 
«Школа «Екологіѐ і діалектика»: теоріѐ і практика» приїхали представники 
150 шкіл із різних регіонів. Природно, що науковим керівником 
експерименту з відпрацяваннѐ інноваційної педагогічної технології 
«Екологіѐ і діалектика» став її автор, ѐкий об’юднав навколо себе групу 
педагогів-ентузіастів різних спеціальностей (Є. М. Філатов, О. М. Мітін, 
О. Г. Мордкович, В. А. Гусюв, Г. Г. Дѐдченко, Л. Г. Петерсон, 
Т. О. Пушкарьова, Н. В. Кочубей, О. Т. Поглазова, Т. Б. Баранова, 
Н. В. Зімнухова, О. Б. Серьогіна та інші) [8; 21].  

У 1993 р. Л. В. Тарасов переїхав на проживаннѐ до України і 
приступив до розробки українського варіанту технології, оріюнтованого на 
національні та регіональні особливості України. Цей варіант, ѐкий отримав 
і особливу назву – «Екологіѐ і розвиток», із 1993 по 2011 рік у режимі 
регіональних експериментів відпрацьовувавсѐ в 32 школах України (міста 
Київ, Харків, Миколаїв, Суми, Севастополь та інші). Важливо підкреслити, 
що навчальний план, навчальні програми, перші варіанти підручників 
технології «Екологіѐ і діалектика» («Екологіѐ і розвиток») – це не 
«кабінетне відкриттѐ», вони відпрацьовувалисѐ й апробовувалисѐ на 
практиці – у ході досить широких педагогічних експериментів.  

Технологіѐ «Екологіѐ і діалектика» – далеко не юдина інноваційна 
педагогічна система, ѐка виникла в останню десѐтиріччѐ минулого століттѐ, 
що було пов’ѐзано з усвідомленнѐм недоліків існуячої системи освіти. 
Технологіѐ «Екологіѐ і діалектика» замисляваласѐ ѐк така освітнѐ 
інноваціѐ, що передбачаю істотну, принципову перебудову цілісної системи 
освіти. Педагогічна технологіѐ «Екологіѐ і діалектика» виникла й 
розвиваласѐ ѐк своюрідна відповідь на соціальні запити, викликані 
глобальними соціальними процесами в кінці минулого століттѐ. 

Автори технології оріюнтувалисѐ на три актуальних глобальних 
процеси. Перший глобальний процес – інтенсифікаціѐ пізнаннѐ світу 
лядиноя, ѐка призвела до того, що подвоюннѐ обсѐгу всього наукового 
знаннѐ, ѐке маю лядство, відбуваютьсѐ менш ніж за десѐть років. У зв’ѐзку з 
цим набуваю особливої гостроти завданнѐ навчити лядину самостійно 
вчитисѐ. Другий глобальний процес – інтеграціѐ наукового знаннѐ, коли в 
пізнанні світу лядиноя відбуваютьсѐ не тільки просуваннѐ «вглиб», але й 
одночасно рух «вшир», що вимагаю від освіти поюднаннѐ «вузького» 
професіоналізму з широкоя ерудованістя, уміннѐм «бачити картину 
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цілісно», з урахуваннѐм численних процесів, що відбуваятьсѐ в ній. Третій 
глобальний процес полѐгаю у зміні природничої традиції, що полѐгаю в 
переході від багатовікової звички розглѐданнѐ природи з позиції 
«стороннього спостерігача» на позиція визнаннѐ органічної юдності 
природи і лядини. У зв’ѐзку з цим постаю завданнѐ гуманітаризації 
навчаннѐ – коли на передній план висуваятьсѐ не обмежено-наукові, 
вузько-предметні цінності, а цінності гуманітарні, загальнолядські [6; 7]. 

Автори технології «Екологіѐ і діалектика» бачили стратегічний шлѐх і 
тактичні можливості задоволеннѐ такого соціального запиту через 
кардинальну зміні освітніх парадигм, ѐкі, природно, відбиваять загальні 
соціальні парадигми. Традиційна школа кінцѐ ХХ сторіччѐ оріюнтуваласѐ на 
чотири найбільш принципові парадигми [7; 8; 9; 21]. 

1. Порѐдок народжуютьсѐ тільки від порѐдку, з жорстко визначених 
алгоритмів, що перетворяятьсѐ на практиці в систему заборон, ѐку слід 
приймати, поважати та дотримуватисѐ. 

2. Фундаментальними, первинними слід розглѐдати певні чіткі й 
однозначні причинно-наслідкові зв’ѐзки, а імовірнісні зв’ѐзки породжені 
неповнотоя лядських знань. 

3. Перевагу треба віддавати замкненим системам, оскільки вони 
захищені від випадкових впливів із боку навколишнього середовища. 

4. Системами обов’ѐзково треба постійно і жорстко керувати, інакше 
матимемо дезорганізація й безлад. 

Ясно, що традиційна школа, побудована на таких парадигмах, формую 
лядину-виконавцѐ, ѐка привчена жити і працявати в системі заборон і 
наказів, а тому проѐвлѐю безальтернативне мисленнѐ. Звідси основне 
завданнѐ традиційної школи гранично ѐсне: треба «вкласти» в голови учнів 
певний набір готових істин, ѐкі не підлѐгаять будь-ѐкій ревізії. А основна 
функціѐ вчителѐ полѐгаю в передачі учнѐм зазначеного набору істин і пере-
вірці того, ѐк все це засвоюно і прийнѐто до дії. Звідси випливаю, що основноя 
в навчальному процесі повинна бути репродуктивна діѐльність учнів.  

Опора головним чином на репродуктивну навчальну діѐльність по-
роджую в дітей два небезпечних синдроми: страх помилитисѐ і страх забути. 
Оріюнтуваннѐ учнів на репродуктивну навчальну діѐльність передбачаю, що 
альтернатив просто немаю, всѐкий раз ю юдина істина, юдине трактуваннѐ тих 
чи інших фактів, однозначно правильна відповідь. Коротше кажучи, істинно 
тільки те, що говорить учитель і про що написано в підручнику. Всѐ інша 
інформаціѐ може хіба лише доповнявати вчителѐ і підручник, але ні в ѐкому 
разі не вступати з ними в полеміку. А тому власна думка учнѐ, його особиста 
точка зору, його сумніви або оригінальні версії й судженнѐ у принципі не 
потрібні. Його думка зобов’ѐзана обов’ѐзково збігатисѐ з думкоя вчителѐ і з 
текстом підручника. У результаті в учнів перевантажуютьсѐ пам’ѐть, тоді ѐк 
інші пізнавальні процеси тіюя чи іншоя міроя блокуятьсѐ. Це призводить до 
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підвищеннѐ стомляваності і до втрати інтересу до навчаннѐ. Дитина не вмію і 
не хоче приймати самостійні рішеннѐ; вона звикаю «жити чужим розумом», 
оріюнтуячись на накази, правила, заборони. 

При опорі на репродуктивну діѐльність і вчителя живетьсѐ не легше, 
ніж учнѐм. У нього теж розвиваятьсѐ певні побояваннѐ. По-перше, він 
боїтьсѐ не встигнути реалізувати план уроку, пройти програму навчальної 
чверті, півріччѐ, року. По-друге, учитель боїтьсѐ, що раптом він викладе 
учнѐм «неточні» істини, дасть не ті трактуваннѐ. По-третю, учитель боїтьсѐ, 
що учні не сприймуть істини, ѐкі він їм підносить. Цілком зрозуміло, що в 
описаних умовах учитель змушений, так само ѐк і учні, здійснявати своя 
професійну діѐльність на репродуктивному рівні, поступово втрачаячи 
інтерес до неї. Неважко зробити висновок: процес навчаннѐ, оріюнтований 
на репродуктивну діѐльність, стаю дійсно нецікавим і виснажливим длѐ 
обох сторін – і длѐ тих, хто навчаютьсѐ і длѐ тих, хто навчаю. 

Виходѐчи зі сказаного, автори інноваційної педагогічної технології 
«Екологіѐ і діалектика» стверджували, що всі перераховані вище 
традиційні парадигми безнадійно застаріли й потребуять зміни. Розвиток 
науки у ХХ столітті показав, що адекватними дійсності ю інші парадигми, ѐкі 
слід сформулявати так [8; 9; 13; 21]. 

1. Порѐдок народжуютьсѐ аж ніѐк не тільки від порѐдку. За жорстким 
алгоритмам створяютьсѐ штучний, нежиттюздатний порѐдок, ѐкий вимагаю 
постійного управліннѐ. А природний, життюздатний порѐдок народжуютьсѐ в 
хаосі, що підкорѐютьсѐ законам теорії ймовірностей, тому хаос – внутрішньо 
конструктивний. Буденне уѐвленнѐ про хаос, ѐк про «суцільний безлад 
випадковостей», ю примітивним і застарілим. Ми живемо у світі, побудо-
ваному на ймовірності, а в цьому світі випадок не тільки руйную, а й творить. 

2. Фундаментальними ю зовсім не однозначні, а імовірнісні 
причинно-наслідкові зв’ѐзки. Природа не тільки не виклячаю альтернатив, 
вона завжди і в усьому вибираю між безліччя альтернатив. І тільки так вона 
реалізую себе. Вона весь час демонструю істину: без альтернатив 
саморозвиток неможливий. 

3. Замкнені системи не можуть мати перевагу, оскільки вони 
нежиттюздатні. Життюздатні, а тому і кращі системи відкриті, ѐкі здатні до 
самоорганізації і, відповідно, до саморозвитку. 

4. Слід відмовитисѐ від думки про необхідність керувати системами і 
прийнѐти парадигму самоврѐдуваннѐ та саморозвитку систем. 
Саморозвиток йде через вибір із безлічі альтернатив, тому длѐ 
самоврѐдуваннѐ системам необхідно надати можливість вибору. Це аж 
ніѐк не означаю відмови від управліннѐ взагалі. Просто треба управлѐти не 
самими системами, а тими процесами, у ѐких беруть участь ці системи, 
надавши системам можливість альтернативної поведінки. 
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Відповідно до нових парадигм, школа повинна випускати зі своїх стін 
не просто виконавців, а лядей, ѐкі бажаять і вміять приймати власні 
рішеннѐ, пропонувати власні варіанти, брати на себе відповідальність. Звідси 
випливаю, що основне завданнѐ школи полѐгаю в такому розвиткові 
особистості дитини, ѐке дозволѐло б їй самостійно здобувати знаннѐ і творчо 
застосовувати їх длѐ вирішеннѐ конкретних завдань. Очевидно, що в цьому 
випадку основноя стаю не репродуктивна, а продуктивна діѐльність ѐк 
учителѐ, так і учнѐ. У цих умовах створяятьсѐ зовсім інші взаюмини між 
учителем і учнѐми і учнѐми між собоя. Учитель перестаю бути просто 
«доповненнѐм» до підручника й виконавцем чужих програм. Тепер він – 
організатор процесу пошуку та відкриттѐ учнѐми нової інформації, і важливо 
не тільки те, що говорить учитель, тепер не менш важливо, що думаять і 
говорѐть учні. У дітей зникаю страх помилитисѐ. Адже тепер немаю установки 
вважати неправильним все, що не збігаютьсѐ з ѐкоясь юдино правильноя 
відповіддя. Просто тепер ю різні версії, а тому зникаю й інший страх – страх 
забути. Адже те, що пізнаютьсѐ з бажаннѐм, інтересом, а не з обов’ѐзку або 
примусу, легше запам’ѐтовуютьсѐ й довше пам’ѐтаютьсѐ [8; 9; 19; 21]. 

Учитель тепер теж звільнѐютьсѐ від своїх страхів (хоча і не так швидко, 
ѐк діти, бо дорослі важче й довше розлучаятьсѐ зі старими стереотипами). 
Він перестаю боѐтисѐ не встигнути «пройти програму», оскільки починаю 
розуміти, що справа не у формальному проходженні програми. Учитель 
починаю поступово звикати до того, що він маю право імпровізувати на уроці – 
у залежності від того, ѐк пішов на даному уроці процес навчаннѐ. Тепер 
учитель уже не боїтьсѐ зізнатисѐ в тому, що чогось і сам не розумію або просто 
не знаю. Як і учні, він теж маю право на своя власну версія і він може 
сумніватисѐ й помилѐтисѐ. Правда, саме тепер йому особливо хочетьсѐ «бути 
на висоті». Організаціѐ процесу навчаннѐ за технологіюя «Екологіѐ і 
діалектика» створяю можливість природного професійного зростаннѐ 
вчителѐ: учитель працяю на розвиток учнів і одночасно розвиваютьсѐ сам у 
процесі спільної з ними продуктивної діѐльності. Істотно, що продуктивна 
діѐльність учителѐ виникаю тут не під чиїмось тиском, а у зв’ѐзку з 
продуктивноя діѐльністя учнів, спільно з ними. Якось під час проведеннѐ 
чергової конференції вчителѐми на підставі відповідного практичного досвіду 
була висловлена думка, що технологіѐ «Екологіѐ і діалектика» працяю на 
50 % на розвиток дитини і на 50 % на розвиток учителѐ. 

З викладених психолого-педагогічних теоретичних позицій випливаю 
основна формула технології «Екологіѐ і діалектика»: розвивальний ефект 
навчаннѐ впевнено зростаю за умови спільної продуктивної діѐльності 
вчителѐ і учнів у зонах їх найближчого розвитку, вирішальноя умовоя 
виникненнѐ й саморозвитку ѐкої ю використаннѐ підручників (джерел 
навчальної інформації) нового типу, оріюнтованих насамперед на 
особистість учнѐ, а вчитель використовую їх ѐк основу длѐ розробки власної 
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системи уроків, ѐка найкращим чином ураховую конкретні особливості 
навчально-виховного процесу [1; 7; 8; 9; 21]. Суттюво, що тут йдетьсѐ не 
просто про продуктивну діѐльності учнів, а про спільну продуктивну 
діѐльність учителѐ та учнів, ѐка маю здатність самопідтримуватисѐ, длѐ чого 
повинні використовуватисѐ підручники (джерела навчальної інформації) 
нового типу [14; 17; 18]. 

Відповідно до традиційних освітніх парадигм, підручники пишутьсѐ 
«під вчителѐ» і тому стаять значноя міроя своюрідними «сценаріѐми» 
уроків, що проводѐтьсѐ вчителем у класі. Підручники ж нового типу, що 
оріюнтуятьсѐ на сучасні освітні парадигми, повинні писатисѐ «під учнѐ» і 
ставати своюрідними «самовчителѐми» длѐ учнів. Такий підручник 
характеризуять епітети «особистісно-оріюнтований», «особистісно-
значущий», «проблемно-пошуковий». 

Якщо компоненти процесу навчаннѐ умовно уѐвити у виглѐді тріади 
учитель–учень–підручник то у традиційній освітній парадигмі, де 
спонукальним чинником процесу навчаннѐ ю вчитель, а діѐльність і 
вчителѐ, і учнів переважно репродуктивна, послідовність взаюмодії між 
цими компонентами вибудовуютьсѐ ѐк: учитель→підручник→учень. У новій 
же парадигмі навчаннѐ, де спонукальним чинником процесу навчаннѐ ю 
підручник, а пріоритетноя виступаю спільна продуктивна діѐльність 
вчителѐ і учнів, послідовність кардинально зміняютьсѐ: 
підручник→учень→учитель. При цьому роль учителѐ тут не тільки не 
зменшуютьсѐ, але навпаки, зростаю й ускладняютьсѐ. Нова парадигма 
переоріюнтую вчителѐ з завданнѐ транслѐції готової інформації на завданнѐ 
управліннѐ діѐльністя учнів із пошуку нової інформації. У такій ситуації 
вчитель перетворяютьсѐ на високоефективного тьятора: організатора, 
консультанта, експерта по відношення до навчальної діѐльності учнѐ. Таке 
суттюве зростаннѐ ролі вчителѐ можливо саме за умови поступового 
переходу школи на підручники нового типу – ті самі, ѐкі пишутьсѐ не «під 
учителѐ», а «під учнѐ». 

Якими ж вони повинні бути, ці підручники? Особливості підручника 
нового типу найкраще представити, порівняячи цей підручник із 
традиційним шкільним підручником. Виділимо три моменти [14; 17; 18]. 

1. Традиційний підручник – це зібраннѐ незаперечних істин, 
необхідних знань, розкладених «по поличках». Все це потрібно 
засвоявати, знати, виконувати. Весь пропонований підручником матеріал 
учня треба «пройти» і бути готовим до відтвореннѐ. Підручник 
декларативний, повчальний, монологічний. 

Підручник нового типу повідомлѐю досить значний обсѐг інформації, 
але при цьому не передбачаю її засвоюннѐ та відтвореннѐ всіма учнѐми і в 
повному обсѐзі. Підручник оріюнтований не стільки на засвоюннѐ готової 
інформації, скільки на її пошук та відкриттѐ. Декларативність і повчальність 
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тут виклячені, але посилено увагу до доказів, поѐснень, обговорень, такий 
підручник діалогічний. 

2. Традиційний підручник не тільки суворий, але й вельми 
лаконічний. У ньому немаю нічого, що відволікало б від транслѐції учнѐм 
необхідної інформації, викликало б ѐкісь сумніви, ініціявало б 
«непотрібні» асоціації. 

Підручник нового типу, навпаки, досить багатослівний і аж ніѐк не 
женетьсѐ за строгістя викладу. Широко використовуятьсѐ різні асоціації, 
питаннѐ, сумніви, відступи (у тому числі історичні та ліричні), оскільки це даю 
учнѐм основу длѐ роздумів, узагальнень, народженнѐ гіпотез. Незвично 
великий обсѐг підручників нового типу не тільки не загрожую переванта-
женнѐми учнів, але, навпаки, у чималому ступені його запобігаю. Відомо, що 
розгорненнѐ тексту помітно полегшую його засвоюннѐ (ѐкщо, звичайно, не 
заучувати цей текст); саме стислий текст ю джерелом перевантаженнѐ. 

3. Традиційний підручник, ѐк правило, обминаю «гострі кути», 
замовчую реальні життюві ситуації, обмежуютьсѐ «мертвими» схемами. Тут 
переслідуютьсѐ мета – створити в учнѐ відчуттѐ завершеності процесу 
пізнаннѐ відповідної науки в цілому або ѐкогось її розділу. Тут відповіді на 
питаннѐ важливіше самих питань. 

Підручник нового типу «гострих кутів» намагаютьсѐ не обминати, а 
практикую чесні дискусії. Він звертаю увагу учнів на життюві колізії, не 
обмежуютьсѐ схемами, а виходить на діалектику реальних ситуацій. Тут 
важливіше саме питаннѐ, ніж відповіді. Незавершеність процесу пізнаннѐ 
розглѐдаютьсѐ ѐк нормальний факт. 

В основу і змісту підручників нового типу, і методики роботи з ними 
закладені чотири психолого-педагогічних принципи технології «Екологіѐ і 
діалектика»: принцип інтеграції, принцип гуманітаризації, принцип 
нелінійності, принцип розведеннѐ рівнів. 

Принцип інтеграції передбачаю, що зміст навчального матеріалу та 
форма, у ѐкій він пропонуютьсѐ учнѐм, повинні бути такими, щоб формувати 
цілісне баченнѐ світу, де все взаюмопов’ѐзано, всі розмежуваннѐ умовні й 
рухливі. Кожен навчальний предмет розглѐдаютьсѐ ѐк особливе «вікно» в 
реальний світ, ѐкий оточую і вклячаю в себе учнѐ. Принципово важливу роль 
відіграять інтегративні предмети, або предмети-комплекси, кожен із ѐких 
охопляю кілька наукових областей. Відповідно до принципу інтеграції, 
необхідно домагатисѐ, щоб учень усвідомлявав світ не ѐк набір формальних 
схем, що функціонуять за певними жорсткими правилам, а ѐк сукупність 
безлічі діалектично взаюмопов’ѐзаних процесів, ѐкі розвиваятьсѐ і згасаять 
за імовірнісними законами. 

Принцип гуманітаризації стверджую, що зміст навчального матеріалу та 
форма, у ѐкій він пропонуютьсѐ учнѐм, повинні бути такими, щоб формувати в 
учнѐ позиція не байдужого стороннього спостерігача, а активної та 
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відповідальної особистості, ѐка усвідомляю себе частиноя природного й 
соціального світу і з зацікавленістя вивчаю цей світ «зсередини». Важливо, 
щоб одержувана учнѐми інформаціѐ ставала длѐ нього особистісно-
значущоя і сприѐла ѐк екологізації («зараз» може відгукнутисѐ «потім»), так і 
планетаризації («тут» може відгукнутисѐ «там») їхньої свідомості. Відповідно 
до цього принципу, необхідно домагатисѐ, щоб учень відчув себе живоя 
частинкоя різноманітного і в той самий час юдиного світу, учасником 
процесів, що відбуваятьсѐ у світі, наступником тих, хто жив раніше, предком 
по відношення до майбутніх поколінь. Аналізуячи принцип гуманітаризації, 
можна умовно виділити в ньому кілька граней: грань особистісного 
сприйнѐттѐ (це стосуютьсѐ особисто мене), грань причетності (цього досѐгли 
ляди, значить, це доступно й мені), грань глобального сприйнѐттѐ 
(це потрібно знати всім, а значить і мені), грань оріюнтації на консенсус 
(ѐ можу поставити себе на місце інших і не повинен вважати своя точку зору 
юдиноя й повністя правильноя), грань особистої відповідальності 
(ѐ відповідая за наслідки своїх дій длѐ лядей і длѐ природи). 

Принцип нелінійності полѐгаю в тому, що процес вивченнѐ певного 
розділу програми повинен передбачати також попередню ознайомленнѐ з 
такими розділами і більш глибоке засвоюннѐ попередніх розділів. При 
вивченні ѐкогось кола уѐвлень (понѐть) слід у порѐдку далекої 
пропедевтики виходити «вперед» (на навчальний матеріал, ѐкий підлѐгаю 
вивчення пізніше) й одночасно необхідно повертатисѐ «назад», до 
навчального матеріалу, ѐкий розглѐдавсѐ раніше, щоб засвоїти його на 
більш узагальненому рівні. Принцип нелінійності протистоїть традиційному 
вибудовування процесу навчаннѐ у виглѐді «драбини», на кожній 
«сходинці» ѐкої пізнавальний процес щоразу досѐгаю завершеності. Даний 
принцип відображаю діалектику переходу від простого до складного – коли 
складне починаю формуватисѐ вже на рівні простого, а просте набуваю 
більш глибокого сенсу при розглѐданні з позиції складного. 

Принцип розведеннѐ рівнів оріюнтую на те, що в навчальному процесі 
доцільно розвести рівень представленнѐ навчального матеріалу учнѐм і 
рівень відтвореннѐ цього матеріалу учнѐми. Рівень представленнѐ матеріалу 
повинен перевищувати рівень його відтвореннѐ й бути однаковим длѐ всіх, 
тоді ѐк рівень відтвореннѐ повинен бути диференційованим із урахуваннѐм 
індивідуальних особливостей особистісного й інтелектуального розвитку 
учнѐ. Відповідно до цього принципу, усім учнѐм пропонуютьсѐ багато й 
різного (реалізуятьсѐ рівні стартові можливості длѐ всіх), а кожному учневі 
даять можливість взѐти із запропонованого стільки, скільки він сьогодні в 
змозі засвоїти, взѐти в першу чергу те, що йому сьогодні більше зрозуміло й 
цікаво. Проблема з виконаннѐм вимог держстандартів при цьому не виникаю, 
оскільки вони, ѐк правило, представлѐять мінімально необхідний рівень 
досѐгнутих навчальних результатів. 
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Розглѐнуті вище принципові позиції педагогічної технології «Екологіѐ 
і діалектика» знайшли своя реалізація і в загальній стратегії побудови 
навчального плану [4; 5; 8; 9; 10; 21]. Слід, однак, відзначити, що в силу 
певних обставин авторам технології в більш-менш завершеному виглѐді 
вдалосѐ відпрацявати лише природничо-математичну лінія навчального 
плану. Відносно лінії історико-гуманітарної робота виѐвиласѐ 
незавершеноя. Основна ідеѐ навчального плану – у його «циклічності». На 
початковій і старших щаблѐх навчаннѐ представлені інтегративні навчальні 
дисципліни, а в середній ланці вивчаютьсѐ кілька базових навчальних 
дисциплін. Відбуваютьсѐ своюрідний «рух по спіралі»: від загальної картини 
світу (інтегративні навчальні дисципліни початкової ланки) до її деталей 
(базові навчальні дисципліни середньої ланки) і знову – до загальної 
картини світу, але вже на більш високому, філософському рівні їх 
усвідомленнѐ, а також із оріюнтаціюя на вирішеннѐ завданнѐ профілізації 
навчаннѐ (інтегративні навчальні дисципліни старшої ланки).  

 
Рис. 1. Схема загальної структури природничо-математичної лінії 

навчаннѐ в технології «Екологіѐ і діалектика» 
 
Як видно з рис. 1, математична складова в навчальному плані маю 

три послідовні етапи: 1) оригінальний, істотно осучаснений, інтегративний 
курс початкової математики («Моѐ перша математика»); 2) інтегративні 
предмети «Геометріѐ навколишнього світу» і «Число і функціѐ в 
навколишньому світі» (у 5 та 6 класах); 3) базові курси алгебри і геометрії 
(в 7–9 класах). 

Природознавча складова на початковому ступені навчаннѐ 
представлена інтегративним предметом «Навколишній світ», ѐкий у 
кожному класі маю свій уточняячий підзаголовок. У 1 класі він маю 
підзаголовок «Краса і симетріѐ», у 2 класі – «Пори року», у 3 класі – 
«Рідний край», а в 4 класі – «Рідна планета». Предмет «Навколишній світ» 
завершуютьсѐ не на початковому ступені, а на першому етапі середнього 
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ступеня навчаннѐ. У 5 класі він маю підзаголовок «Мікросвіт і Всесвіт», а в 6 
класі – «Природа Землі: минуле, сучасне, майбутню». Даний інтегративний 
предмет готую учнів до вивченнѐ базових природничих предметів. На 
другому етапі середнього ступеня навчаннѐ (7–10 класи) вивчаятьсѐ 
чотири базових курси: фізики з астрономіюя, хімії, біології, географії з 
екологіюя. Вони вивчаятьсѐ синхронно, що створяю сприѐтливі умови длѐ 
різноманітних міжпредметних зв’ѐзків, а також длѐ різнобічної і творчої 
взаюмодії вчителів. У старших класах природничий цикл знаходить 
відображеннѐ у двох предметах – «Екологіѐ» і інтегративному 
узагальнявальному предметі «Лядина і природа». 

Відразу по завершення вивченнѐ «Навколишнього світу» паралельно 
з природничими базовими курсами вивчаютьсѐ інтегративний предмет 
«Закономірності навколишнього світу», ѐкий поглибляю математичну лінія 
в навчальному плані технології, оскільки знайомить учнів із ідеѐми та 
методами теорії ймовірностей. Це абсолятно унікальний навчальний 
предмет, ѐкий не маю аналогів у жодній педагогічній системі. Його 
завданнѐ: закласти основи імовірнісного мисленнѐ учнів, показати, що 
імовірнісні закономірності ю фундаментальними закономірностѐми у 
природі і спостерігаятьсѐ всяди в лядській практиці. Вивчаячи даний 
предмет, учні пройдуть через три етапи ознайомленнѐ з «працяячоя 
ймовірністя». Перший етап – ймовірність в іграх і розвагах (випадкові 
числа, випадкові події, дискретні випадкові величини, їх розподіл, 
випадкові процеси). Другий етап – ймовірність у лядській практиці 
(системи масового обслуговуваннѐ, черги, статистичні випробуваннѐ, ігри і 
прийнѐттѐ рішеннѐ в умовах невизначеності, управліннѐ, інформаціѐ, 
кібернетичні системи, відбір інформації з шуму). Третій етап – ймовірнісні 
закономірності в природознавстві: фізиці, хімії, біології. Відповідно, цей 
навчальний предмет у 7 класі маю підзаголовок «Необхідність і 
випадковість», у 8 класі – «Імовірність у сучасному світі», у 9 класі – 
«Еволяціѐ природничо-наукової картини світу». 

У технології «Екологіѐ і діалектика» виділѐютьсѐ й особлива лініѐ 
навчаннѐ, присвѐчена власне лядині. Це: 1) на початковому ступені 
предмет «Я – лядина», де розкриваютьсѐ краса зовнішнього виглѐду 
лядини, її внутрішнього світу, представлені елементарні знаннѐ з анатомії, 
фізіології, гігіюни лядини, закладаятьсѐ основи психологічних знань, 
стверджуютьсѐ значущість творінь лядських рук і розуму; 2) у 8 класі 
біологічний предмет «Анатоміѐ і фізіологіѐ лядини»; 3) у 9 і 10 класах – 
спеціальний предмет «Лядинознавство», що маю психолого-філософський 
характер (розглѐдаятьсѐ властивості особистості, особливості пізнавальних 
процесів, емоційно-вольової сфери, спілкуваннѐ, а також питаннѐ про 
життюві цінності, сенс життѐ тощо). У старших класах «лініѐ лядини» 
завершуютьсѐ інтегративним предметом «Всесвіт Лядини» (тут 
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піднімаятьсѐ історико-філософські проблеми, пов’ѐзані з еволяціюя 
уѐвлень лядини про її місце і роль у світі, розглѐдаятьсѐ наукове й 
релігійне сприйнѐттѐ та усвідомленнѐ лядиноя світу, у ѐкому вона живе). 

У 2002–2010 роках у Сумській області пройшов педагогічний 
експеримент регіонального рівнѐ «Інноваційна освітнѐ технологіѐ 
«Екологіѐ і розвиток» у початковій та базовій школі» [11; 15; 20]. З вереснѐ 
2005 року у 10 школах м. Севастополь також розпочато аналогічний 
експеримент (10 шкіл). За ці роки були проведені різноманітні навчально-
методичні заходи длѐ вчителів: навчальні курси, семінари, науково-
практичні конференції; регулѐрно відбувалисѐ зустрічі керівників 
експерименту з батьками учнів експериментальних класів; видано 42 
навчальні книги, ѐкі отримали гриф МОН України ѐк посібники длѐ 
студентів та вчителів початкової школи, 7 методичних посібників, 
електронній диск із методичними матеріалами *1+; авторами моделі та 
творчими вчителѐми надруковано 46 статей у наукових журналах. Робота 
експериментальних шкіл була представлена на трьох Всеукраїнських 
науково-практичних конференціѐх.  

У межах експерименту «Екологіѐ і розвиток» працявали групи 
психологічного супроводу, ѐкі постійно контролявали його перебіг та 
результати. Отримані наступні досить переконливі показники психічного 
розвитку й формуваннѐ особистості учнів: 1) навчальної мотивації; 2) 
пізнавальної діѐльності; 3) адаптаційних процесів; 4) поведінки та 
спілкуваннѐ [12; 15; 16]. 

1. В експериментальних класах кількість учнів із високим рівнем 
навчальної мотивації впродовж навчального року зростаю (жовтень – 
37,2 %, травень – 44,8 %), а в контрольних зменшуютьсѐ (жовтень – 26,5 %, 
травень – 19,1 %). Кількість учнів із нормальним рівнем навчальної 
мотивації в експериментальних класах упевнено зростаю, а в контрольних 
класах позитивні зміни спостерігалисѐ лише на першому році навчаннѐ, 
тоді ѐк на другому році проѐвлѐютьсѐ негативна динаміка. 

За методикоя М. Р. Бітѐнової (де бал 3 ю максимальним), 
спостерігалосѐ впевнене зростаннѐ навчальної мотивації в 
експериментальних класах (на 0,2 бали на першому році навчаннѐ і на 0,3 
бали на другому). У контрольних класах динаміка навчальної мотивації 
неоднакова: на другому році навчаннѐ спостерігалосѐ певне її зростаннѐ 
(на 0,1 бали), тоді ѐк на першому році навчаннѐ – зниженнѐ (на 0,1 бали). 
Дослідженнѐ виѐвили, що пізнавальна мотиваціѐ зростаю від третього року 
навчаннѐ до четвертого в експериментальних класах з 24,7 % до 31,7 %, 
тоді ѐк у контрольних вона знижуютьсѐ з 27,2 % до 23,0 %. Широка 
соціальна мотиваціѐ (одержати професія) більш виражена в 
експериментальних класах і зростаю в них інтенсивніше (з 18,9 % до 
30,0 %), ніж у контрольних (з 16,3 % до 20,0 %). На фоні загального 
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зниженнѐ офіційного авторитету вчителѐ із наближеннѐм до підліткового 
віку, в експериментальних класах навчальний мотив «подобаютьсѐ 
вчитель» помітно вище, ніж у контрольних (19,3 % і 10,7 %).  

Важливими компонентами навчальної мотивації ю загальне 
ставленнѐ до школи і ставленнѐ до навчальних предметів. Як в 
експериментальних, так і в контрольних класах учнѐм ѐкнайбільше в школі 
подобаятьсѐ уроки (73 % і 68,0 %), проте перерви значно більше 
подобаятьсѐ школѐрам контрольних класів, що відзначили 26,3 % 
(в експериментальних класах 12,6 %). При уѐвленні можливості вибору 
ходити в школу або не ходити, більшість учнів і в експериментальних, і в 
контрольних класах все ж таки ходили би (79,9 % і 76,0 %), проте неохочих 
йти більше в контрольних класах – 7,5 % (в експериментальних класах 
4,2 %). Відповідати на уроках лябить більшість учнів (60,6 % і 60,0 %), що 
вчатьсѐ і в експериментальних, і в контрольних класах, але школѐрів, ѐким 
не подобаютьсѐ відповідати, в експериментальних класах все ж таки 
помітно менше (0,6%), ніж у контрольних (3,8%).  

Серед уляблених навчальних предметів в експериментальних класах 
на першому місці виѐвиласѐ математика (50,0 %), а в контрольних класах – 
маляваннѐ (34,9 %). «Природознавство» (в експериментальних класах 
«Навколишній світ») у контрольних класах до уляблених предметів взагалі не 
потрапило, тоді ѐк в експериментальних до уляблених його віднесли 23,1 % 
опитаних. Серед «нудних» навчальних предметів у контрольних класах 
перше місце зайнѐло «Природознавство» (18,0 %), а в експериментальних – 
на першому місті відповідь про відсутність таких (18,0 %).  

2. Показники по пізнавальній сфері учнів (за М. Р. Бітѐновоя) 
говорѐть про те, що в експериментальних класах позитивні зміни більш 
істотні (показники зростаять на 0,2 бали на першому році навчаннѐ і на 0,4 
бали на другому). У контрольних же класах упродовж першого року 
навчаннѐ зростаннѐ показників пізнавальної діѐльності відсутню, а на 
другому році навчаннѐ воно складаю лише 0,1 бали. Учителі 
експериментальних класів підкресляять, що в учнів поліпшуютьсѐ вміннѐ 
мислити, робити висновки (74,4 %), уміннѐ поѐснити вибір дії й порѐдок 
виконаннѐ завдань (45,7 %), підвищуютьсѐ зацікавленість і активність 
пізнавальної діѐльності (37,8 %). На думку батьків, навчаннѐ їх дітей за 
технологіюя «Екологіѐ та розвиток» сприѐю всебічному розвиткові дитини 
(45,1 %), розвиваю логічне мисленнѐ (26,5 %), стимуляю зацікавленість 
дитини (12,5 %), формую дбайливе ставленнѐ до природи (12,5 %). 

3. Технологіѐ «Екологіѐ і розвиток» передбачаю підвищеннѐ 
розвивального ефекту навчаннѐ в різних сферах психологічних 
особливостей особистості, у тому числі і в особливостѐх поведінки та 
спілкуваннѐ, що пов’ѐзане з її значним виховним потенціалом. Показники 
по сфері поведінки та спілкуваннѐ учнів (за М. Р. Бітѐновоя) демонструять 
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упевнене їх поліпшеннѐ в експериментальних класах (на першому році 
навчаннѐ вони зросли на 0,2 бали, а на другому – на 0,3 бали). У 
контрольних класах спостерігаютьсѐ неоднозначна динаміка: в учнів 
першого року навчаннѐ показники поведінки і спілкуваннѐ погіршуятьсѐ 
(на 0,1 бали), а в учнів другого року навчаннѐ – поліпшуятьсѐ (на 0,1 бали). 

4. Досліджувалисѐ особливості адаптації першокласників до 
навчаннѐ в школі. Виѐвлено, що основну і практично однакову кількість 
обстежених першокласників (60 %) у контрольних і експериментальних 
класах складаять учні з низьким рівнем дезадаптації. Середній і високий 
рівень дезадаптації знаходѐть невеликі розбіжності (в межах всього 3 %) в 
експериментальних і контрольних класах. Такі дані свідчать про практично 
однаковий і цілком успішний перебіг адаптаційних процесів в 
експериментальних і контрольних класах і переконливо показуять, що 
навчаннѐ за інноваційноя технологіюя «Екологіѐ і розвиток» не ускладняю 
процесу адаптації учнів до умов шкільного життѐ.  

Важливоя умовоя успішної адаптації учнів до навчаннѐ у школі 
другого ступенѐ ю рівень сформованості теоретичного мисленнѐ у 
випускників початкової школи. За методикоя А. Зака «Логічні задачі», 
виѐвлено, що в учнів експериментальних класів по всіх інтелектуальних діѐх 
показники ю вищими, ніж у контрольних, що особливо ѐскраво проѐвлѐютьсѐ 
щодо вміннѐ учнів виділѐти структурну юдність із попередніми завданнѐми 
(експериментальні класи 53,0 %, контрольні 38,3 %). 

З метоя виѐвленнѐ рівнѐ тривожності була проведена діагностика за 
тестом шкільної тривожності Б. Філіпса. Середню значеннѐ всіх синдромів 
тривожності серед учнів експериментальних класів нижче 50 %, що 
свідчить про відсутність підвищеної тривожності за кожним із чинників. 
Серед учнів контрольних класів середню значеннѐ за чинником «страх 
ситуації перевірки знань» перевищую 50 %. Це свідчить про негативні 
переживаннѐ тривоги в ситуаціѐх перевірки (особливо публічної) знань, 
досѐгнень, можливостей в учнів контрольних класів. Деѐкі показники 
тривожності в експериментальних класах ю істотно нижчими, ніж у 
контрольних. Наприклад, переживаннѐ тривоги в ситуаціѐх перевірки 
результатів навчаннѐ показали 68,9 % учнів контрольних класів, а 
експериментальних класів – 45,6 %. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, ѐк доводѐть результати роботи в умовах регіональних 
експериментів, навчально-виховний процес, побудований за принципами 
педагогічної технології «Екологіѐ і розвиток» і, у першу чергу, використаннѐ 
навчальної літератури нового типу, сприѐю прогресивному психічному 
розвиткові учнів, професійному зростання вчителів, поліпшення 
сімейного спілкуваннѐ. Показано, що навчальна мотиваціѐ, пізнавальна 
діѐльність, поведінка і спілкуваннѐ, а також адаптаційні процеси учнів 
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початкової школи в умовах експериментального навчаннѐ маять 
тенденція до більш активного розвитку, ніж у контрольних класах. 
Досвід експериментальних шкіл свідчить, що в сучасних умовах української 
освіти педагогічну технологія «Екологіѐ і розвиток» доцільно 
використовувати в додатковій, позакласній, гуртковій, факультативній 
навчально-виховній роботі. 
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РЕЗЯМЕ 
Тарасова Татьяна. «Экологиѐ и диалектика»: к 30-летия педагогической 

технологии.  
Цель статьи заклячаетсѐ в анализе инновационной педагогической 

технологии «Экологиѐ и диалектика» (на Украине – «Экологиѐ и развитие»). 
Методами исследованиѐ ѐвлѐетсѐ анализ работ авторской группы технологии и 
психодиагностические исследованиѐ психического развитиѐ учеников. Результаты 
исследованиѐ свидетельствуят, что психолого-педагогическаѐ идеѐ технологии 
заклячаетсѐ в организации обучениѐ как совместной продуктивной деѐтельности 
учителѐ и учащихсѐ в зонах их ближайшего развитиѐ, при использовании учебной 
литературы нового типа. Это способствует прогрессивному психическому 
развития учащихсѐ и профессиональному росту учителей. Практическое значение 
исследованиѐ заклячаетсѐ в выделении актуальных психолого-педагогических идей 
технологии, а перспективы дальнейших научных поисков состоѐт в их адаптации к 
задачам совершенствованиѐ образовательного процесса в Украине. 

Ключевые слова: педагогическаѐ технологиѐ, «Экологиѐ и диалектика», 
педагогическаѐ инновациѐ, учебно-воспитательный процесс, общеобразовательнаѐ 
школа, принципы обучениѐ, учителѐ, ученики, психическое развитие учеников, 
профессиональный рост учителей. 

 
SUMMARY 

Tarasova Tatiana. “Ecology and dialectic”, devoted to 30th anniversary of pedagogical 
technique. 

A purpose of this publication is analysis of beginnings reasons, history of creation of 
historical-pedagogical principles, content, realization technique and results of experimental 
approbation of innovative technique “Ecology and dialectic” and its variant “Ecology and 
development”, oriented at national and regional peculiarities in Ukraine. This technique was 
proposed in 1988 by a professor Lev Tarasov and within 20 years it was being developed by 
group of teachers, and it was approbated in Russian, Ukrainian and Kazakhstan schools. 

The methods of research are analysis of basic psychological-pedagogical works and 
sets of experimental studying literature, developed by group of authors in charge of Lev 
Tarasov. Moreover, the results of implemented psychological research carried out by group 
of psychological maintenance of regional experiment by approbation of innovative 
pedagogical technique “Ecology and development” that was being carried out during 2002–
2011 in Sumy region. 

The results of research. They prove, that innovative pedagogical technique “Ecology 
and development” has appeared as response to raised necessity of radical change in 
secondary education system in last century. The main psychological-pedagogical idea of 
innovative technique “Ecology and development” is to study organization as effective 
collaborative activity of the teacher and students in the closest zones of their development, 
the decisive condition of beginnings and self-development is using studying literature of new 
generation, oriented at student personality. 

The results of psychological-diagnostic studies in terms of regional experiments prove, 
that studying-educational process, that is formed according to educational technique 
“Ecology and development”, and first of all usage of studying literature of new generation, 
facilitate progressive psychological development of students, professional growth of 
teachers, improve family communication. 
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Practical value of research is specifying actual and perspective ideas of “Ecology and 
dialectic” technique, which realization can be successful in modern stage of education 
development in Ukraine. 

Conclusions and perspectives of further research. The analyzed technique “Ecology 
and dialectic” has significant potential of rising of development effect in studying. The further 
problem research has to consist in adaptation of psychological-pedagogical ideas of 
technique to the tasks of improving the education process in Ukraine. 

Key words: pedagogical technology, “Ecology and dialectics”, pedagogical innovation, 
teaching and educational process, general education school, principles of teaching, teachers, 
pupils, mental development of pupils, professional growth of teachers. 
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PECULIARITIES OF AGGRESSION STATE OF THE JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

WITH SPEECH DEVELOPMENT DISORDERS 
 
According to the results of the study with the help of the research methods three types 

and six subtypes of aggression and also their symptoms have been found out: self-controlled 
types of aggression includes controlled and competitive subtypes of aggression; hidden type – 
defense and depressive; behavioral type – demonstrative and physical. There have been 
discoveries of sides of aggression and a level of aggression shown in kids with normal physical 
and psychological development and also in kids with phonetic underdeveloped speech (we use 
abbreviation: phonetic underdeveloped speech – PhUS), phonetic-phonemic underdeveloped 
speech (we use abbreviation: phonetic-phonemic underdeveloped speech – Ph-PhUS) and 
unsharply manifested general speech underdevelopment (we use abbreviation: unsharply 
manifested general speech underdevelopment – UGSU). 

The aim of our research is to study the unconscious aggression of the junior 
schoolchildren with SDD, as a state which is directed to oneself – “I am a Personality” by the 
methodology of M. Druzkevych “The picture of a non-existing animal”; to family members – 
“I am in the family” by the methodology of R. Berns and S. Kaufman “The picture of my 
family”; to the collective – “I am in the society” by means of the picture methodology, which 
is based on the studies of R. Berns, J. Buk, Wulf, M. Druzkevych, S. Kaufman, L. Korman, 
M. Lusher, K. Makhover, B. Hjulsa and others – “The picture of my class”. 

Key words: aggressive state, types of aggression, subtypes of aggression, controlled 
aggression, competitive aggression, defense aggression, depressive aggression, 
demonstrative aggression, physical aggression. 

 
Introdution. The theoretical analysis of the problem of teaching and 

bringing-up children with speech development disorder (SDD) proves, that 
underdeveloped speech makes negative influence on the development of their 
cognitive processes and psycho-emotional sphere. 

The aim of the research is to state theoretically and to check 
experimentally the state of aggression, which is experienced by the junior 
schoolchildren with speech development disorder. Theoretical and 
methodological basis of research are fundamental positions of Psychology, 
Pedagogies, Physiology, Speech Therapy. 

Analysis of relevant research. Generalized analysis of major scientists’ 
studies in the branch of logopedia by L. Andrusyshena, N. Havrylova, 
E. Daniliavichute, S. Konopliasta, R. Levina, I. Martynova, I. Marchenko, 
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O. Mastukova, M. Savchenko, E. Sobotovych, V. Tarasun, V. Tyshchenko, 
T. Filichova, N. Cherednichenko, M. Sheremet and others, have proved that 
among children with speech disorders the underdevelopment of mental 
processes, motivation, will, emotional-personal sphere can be observed *2, 3+. 

The detailed analysis of the views on the problem of aggression in the 
psychoanalytical (O. Kernberg, Z. Freud and others), behavioral (R. Kratchfield, 
N. Levinson, A. Bandura and others), cognitive (J. Dollard, A. Miller, L. Berkovits 
and others), evolutional (K. Lorents, M. Derjahina, M. Butovska and others), 
humanistic (A. Maslou, R. Mej, E. Fromm and others) approaches and modern 
psychologists (O. Bovt, K. Butner, O. Isaienko, A. Kireichev, O. Mizerna, I. Fedukh 
and others) and pedagogs (O. Demko, C. Zavrazhyn, M. Quadrytsius, 
N. Malikova, V. Nykitenko, S. Syrotkin, N. Pavlova, N. Platonova and others) 
proves that aggression is an integral part of life of a person and society. The 
majority of scientists consider aggression as the negative action, aimed to harm 
another person or oneself. But a lot of scientists (N. Levitov, K. Lorents, 
T. Levkova, O. Zakharov, R. Mej, O. Shestokova and others) represent it as a 
positive one, aimed to overcome the obstructions without intention to harm 
another person and which is possibly to use as means towards the end. It gives 
us opportunity to examine not only negative manifestations of aggression 
among children with SDD, but to study its positive components *1+. 

The analysis of the theoretical sources on the problem of the research 
proves that aggression exists in conscious (A. Adler, O. Leontiev, V. Stolin, 
I. Sechenov, Z. Freud and others) as well as in unconscious (R. Dekart, I. Kant, 
R. Leibniz, K. Jung and others) forms; represents various views on the matter of 
the aggressive behavior (A. Bandura, N. Levinson, E. Fromm and others), 
aggressiveness (T. Kyrylenko, O. Shestakova and others), the aggressive state of 
the personality (O. Zakharov, N. Levitov and others); determines the spheres of 
studies devotes to aggression from the biological (neuropsychological) position 
as internally-caused (“I am a Personality”) (O. Luriia, E. Homska and others) and 
from the social point of view – externally-caused (“I am in the family”, “I am in 
the society”) (L. Bozhovych, O. Bovt, M. Bulianov, S. Zavrazhyn, O. Romanov, 
I. Furmanov and others). 

As the base of the study of aggression of children with speech 
development disorders were used the studies of A. Bass, R. Berns, A. Dark, 
M. Druzkevych, S. Kaufman, M. Liusher, S. Rozentsveig, O. Romanov, 
M. Semago, I, Furmanov and others. The diagnostic algorithm consists of two 
blocks. The first block deals with the study devoted to the unconscious 
aggression. The diagnostic sense of the block was maintained by the 
modernized picture methodology (“The picture of a non-existing animal”, “The 
picture of my family”, “The picture of my class”), which were aimed at 
examining the aggression state, and also the modificated methodology 
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(“Anecdotal-situational-illustrated”), which has found out the modeling of 
behavior types in the consciousness *1+. 

Based on the first-primary source (G. Aizenk, A. Assinger, V. Boiko, 
A. Bass, R. Mej, S. Rozenthveig, O. Romanov, L. Morris, R. Sazek, E. Fromm and 
others) three types and six subtypes of aggression had been determined, which 
further were maintained by the methodological sense and qualitative 
characteristics for the evaluation criterion determination of the methodologies, 
chosen for the research. 

Due to the analysis of the theoretical-methodological literature, positive 
aggression was represented in the self-regulated type (controlled and emulative 
subtypes of aggression), which were pointed out in the studies of G. Aizenk, 
K. Lorenz, R. Mej, E. Fromm, I. Furmanov, O. Shestokova and others. The negative 
aggression was analyzed in the concealed (defensive and depressive subtypes of 
aggression) and behavioral types (demonstrative and physical subtypes of 
aggression) (G. Aizenk, A. Assinger, V. Boiko, A. Bass, A. Darki, S. Rozentsveig, 
O. Romanov and others). 

The worked out diagnostic algorithm gave the opportunity to study the 
peculiarities of the manifestation (by types and subtypes) of the aggression 
state of the junior schoolchildren within three spheres of research “I am a 
personality”, “I am in the family”, “I am in The society”. 

Results. In our research the types and subtypes of aggression were 
examined in the progressive growth – from its smallest to the largest 
manifestations based on children’s drawings “The picture of a non-existing 
animal”, “I am in the family” and “I am in the society”. Thus, the state of the 
controlled aggression subtype of the self-regulating type was experienced by 
children with PhUS (96,9 %), with normal development (95 %) slightly less than 
pupils with Ph-PhUS (91,3 %) and the least – with UGSU (87,5 %). 

For example, while drawing “The picture of a non-existing animal”, the 
children used to draw the smooth rounded lines, without sharp protrusions. 
They depicted one more animal alongside another one that characterized the 
sign of teamwork and the need to adorn themselves before others. Not always 
the pupils of various categories who took the majority of the points due to the 
subtype of the controlled aggression, managed to make a creative approach to 
the problem. Although the features in their drawings were positive, though 
most of them were on a low level, because instead of creating a new character 
they made a banal transferring of their favorite animals, characters from 
cartoons, etc. on a sheet of paper. 

Representing their family, junior pupil, in the pictures of whom the 
subtype of the controlled aggression was predominant, were trying to show 
their relatives from the best side in the process of any activity. Usually, they 
were drawn outdoors where the sun was shining and even smiling. 
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The results of the analysis of family pictures have shown that children 
drew favorite family members firstly and from the left, favorites were higher 
and bigger than the other family members. The details of the picture are also 
shown carefully. Most children of this subtype found out that the favorite 
characters were mothers who were leaders in the family and, therefore, an 
example to follow; they thought the family was leading. The second, equally 
important, role in the family the children devoted to dads. They are pictured 
next to their mothers, but not in very bright colors and small in size. These 
figures show that fathers are optimistic, fun, energetic, happy to spend their 
free time with their children. The brothers and sisters are claiming the 
leadership, but it’s not the leadership in the family and it is not very tangible, 
what is indicated by such peculiarities in the pictures as drawing them along 
with their favorite family members because of severe aggression in children 
before they were observed. Some of the pupils gave considerable importance 
to grandparents in their picture, who were drawn next to the child that proved 
the respect and trust of children to the older generations. 

The children of the same class represented in their pictures those pupils, 
whom they were friendly with, and, of course, they drew them with flexible 
lines, choosing for them some pleasant colors. The drawn characters were 
smiling, well-dressed, with balloons or flowers in their hands, or just holding 
each other’s hand. All this characterized the ability to value adequately in any 
situation and to analyze own capabilities, do not allow the emotions to conquer 
and settle disputes peacefully. 

The condition of the competitive subtype of self-regulating type of 
aggression was experienced more by children with normal psychological 
development (95.9 %) and with phonetic underdeveloped speech a (PhUS) 
(90,9%), somewhat less – by pupils with unsharply manifested general speech 
underdevelopment (UGSU) (87,5 %) and phonetic-phonemic underdeveloped 
speech (Ph-PhUS) (82,6 %). 

So, when creating a fantastic animal the children could give it mystical 
features, courage, make unusual, drawing unconventional wings, clothes, various 
natural phenomena. Such drawing of the additional details with non-functional 
content and coloring the characters in bright blue colors disclosed creative and 
energetic natures of these children. Typically the characters were located in the 
middle or at the bottom of the paper made by clear confident lines without sharp 
protrusions. In their creative works they often portrayed some unusual animals 
that characterized the desire of children to communicate with people. Brightness, 
the fantastic, untypical pictures testified about their activity, which could be 
expressed in a competition for leadership positions in their environment. 

The picture of their family the majority of junior pupils with different 
speech development allocated all their close relatives, placing themselves near 
strong and respected people, which was characterized by the desire of children to 
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take the same thing and authoritative leadership position in own family. On 
people’s faces they painted big eyes, ears, long fingers, and clothes and 
decorations were painted in shades of blue colors, indicating a high level of 
aspiration of children, the desire to be the best, a unique and inimitable even in 
the family. 

Working on the task “The picture of my class”, the majority of children 
depicted only those pupils who were the leaders of the team. Junior pupils, 
especially girls, in the faces of their characters painted eyes, eyelashes, nose, 
lips, and on their heads – good haircuts. Guys depicted the stature, positive 
attitude, occupation. In each picture they drew themselves in the middle or 
near the authoritative person, that determines their high self-esteem, 
commitment, activity, and desire to control others. Children are extremely 
worried about the opinion of others about themselves, so they are always 
trying to be the center of events and be interested in new information. 

The state of protective subtype of hidden form of aggression was 
observed among the majority of children with PhUS (100 %) Ph-PhUS (100 %), 
somewhat less with normal mental and physical development (97,3 %) and 
UGSU (87,5 %). 

For example, junior pupils with different speech development who 
painted a fantastic animal, marked it with thin, insecure lines, painted 
predominantly yellow. In work they used the eraser for many times, they erased 
some details, and then painted them again. They borrowed the creative ideas 
of their classmates, adding to them some functional or extra parts. This 
disclosed the children’s uncertainty, lowered activity in their actions, inability to 
the creative fulfillment. 

When drawing their family, junior pupils depicted themselves little, 
surrounded by parents. It indicated the helplessness of children and their 
dependence on the careful care in the family. Distance between adult and the 
child pointed to anxiety, low self-esteem that keeps them in constant emotional 
stress. Some children from this group generally did not paint their parents who 
disclosed the hidden form of aggression relatively to the closest people. The 
pictures were placed at the bottom of the sheet, indicating uncertainty, 
dissatisfaction, low self-esteem, indecision. Children with such features always 
liked to dream more than to realize their intentions, because they are still do 
not be ready for the activity. 

The analysis of the pictures, in which their classmates are depicted, 
confirmed that children mainly painted those who either humiliated or did not 
consider them. These “authorities” were often depicted in the corner of a sheet 
of paper, or in space, that disclosed low self-esteem, increasing anxiety, and 
isolation of these children. Such state was provoked, of course, by strong 
leaders of the team. The children painted the body of their characters as 
geometric figures, what indicated the lack of creativity and characterized their 
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isolation, closeness from the inner world and the reluctance to talk something 
about themselves again. 

The depressive subtype of the hidden form of aggression is one of the 
most difficult states, that manifests itself equally in different categories of 
pupils. According to the results of research it was determined that the 
depressive feelings were experienced by more children with PhUS (96,9 %) and 
UGSU (93,7 %), somewhat less – by pupils with normal speech (92,6 %), and Ph-
PhUS (91,3 %). 

The example of fantastic animals representation, which manifested 
pupils’ depressive aggression, were pictures that were done at a primitive level, 
a character was without a head, or without functional parts: ears, eyes, mouth, 
an animal was painted very small and disproportionate. The heroes, of course, 
were brown and orange and made from the usual thin lines with pencil or pen. 
They often erased the pictures without renewing. The animals were placed at 
the bottom, in the corner or at the top of the paper, indicating indecision, self-
doubt and low self-esteem.  

A family in the children’s works was different: some children used 
geometric shapes to depict their parents, didn’t paint their eyes, ears, nose, 
mouth, and did not depict their clothes. Others painted their family only 
selectively. Mother or father or the child itself could be missing in the picture. 
Some children depicted everything they wanted, except for their own family, or 
generally refused to perform this task. There were pupils who painted 
themselves small, helpless, and aside from the whole family. Each of the 
presented depressive symptoms expressed depressive type aggression, which 
characterized the self-defense from close persons who didn’t provide the child 
with care, love, injured the mental sphere of the children by punishment, 
insults, excessive criticism, causing the anxious, helpless state.  

At school children with this form of aggression were kept away from the 
energetic leaders, classmates, and communicated only with calm and balanced, 
or left alone, as reflected in their drawings. They painted their classmates in 
thin lines; some were wiped by rubber, or even sketched. Also, there were such 
works, where children painted only themselves without classmates, or depicted 
a school, class, sometimes a teacher. Pictures with such sense indicated the 
rejection of the children by the team in which they were. Suffering from abuse, 
criticism and contempt of their classmates, these children became extremely 
anxious, unsure of themselves and alone, hidden, powerless and helpless.  

The state of the demonstration subtype of behavioral type of aggression 
was found in the majority of children with PhUS (100 %), somewhat less than it 
was observed in pupils with normal psycho-physiological development (97,3 %) 
and Ph-PhUS (91,3 %), and least the less experienced in this subtype were 
pupils with UGSU (75,0 %).   
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The analysis of drawings “The picture of a non-existing animal” showed 
that children depicted animals in the upper or middle part of the paper. 
Contour lines were clear, but with a strong advantage of drawing and red 
shades of color. Heads were drawn in the foreground they had big eyes, mouth, 
canines, ears. Animals could have wings, but in some pictures there was no 
body because the head and front legs were connected to the legs, which were 
not always ready to resist. Such details in the pictures revealed pupils’ desire for 
behaviorally demonstrative actions in society. Their behavior is entrenched and 
developed in conditions of chronic dissatisfaction, lack of love from the 
immediate environment.  

Most elementary school students with different speech development, 
who used the demonstrative signs of aggression in the pictures of their family, 
primarily drew fathers, with very large and long arms, fists. Of course, they 
were shown in front and showed that the punishment of children in families 
occupied the educational position. The moms were depicted with big ears, 
opened mouth, protruding tongue. Children could represent themselves as big, 
wearing some clothing, decorated with jewelry and was distinguished by bright 
red color. A number of features marked the desire of pupils to leadership 
among brothers and sisters, so children draw relatives next to the head of the 
family, or even excluded them from the general space, wiping by the eraser or 
crossing out. These features are also indicated a high level of self-esteem, self-
centeredness and unrealized inflated claims for recognition, which caused the 
confusion and aggressive acts in relations between the examined children and 
their siblings. Grandparents also had a great impact on family relationships in 
families and on the children themselves. This proves such images as a great 
grandmother (“mother-in-law”), next to the child’s mother, and father is 
painted as a little figure and at a great distance; or great grandfather, with long 
arms (the child deliberately portrays his badly). All this confirms that the 
described characters were the source of tension in the families.  

The demonstrative features of aggression in junior schoolchildren were 
also observed in the pictures of their class. Pupils depicted the authority figures 
as plump, with big eyes, opened mouth, long arms with fingers or fists, 
indicating their desire to control and take leadership positions in the team, in 
which they were. In the class, the examined pupils perceived only those 
children who recognized them and obeyed to their authority. Another group of 
children ignored their classmates in the picture; they depicted only themselves 
in nice bright-red things, with big hairstyles, or with hair down. Some even 
painted a crown on the head that disclosed their own self-centeredness, 
inflated self-esteem, desire to prove their uniqueness, uniqueness in the eyes 
of others. This position often resulted in children unperceptive, and sometimes 
in mockery and ridiculing them by their classmates, of course, they did not pay 
attention, and continued to feel the “king” of society.  
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The most difficult subtype of the behavioral type of aggression was the 
state of physical aggression. It was more fundamentally observed in children 
with PhUS (90,9 %) and UGSU (87,5 %), somewhat less – pupils with normal 
psycho-physiological development (82,5 %) and Ph-PhUS (82,6 %).  

For example, depicting the fantastic animals, pupils pointed out their spikes, 
needles, plain coat, changed the contents of the task and designated major teeth, 
tongue, etc. They used primarily black and gray colors, combining them with a 
bright-red color, which, of course, indicates the increased level of inadequate self-
esteem, self-confidence, lack of mechanisms for targeting to social norms.  

In the pictures of their family, the physical signs of aggression manifested 
in that fact that children themselves were the aggressors in the family. They 
depicted themselves brighter and more detailed, than parents, who were only 
the background for them. In their works the features, which pointed to the self-
attitude, as something unique, were dominant, and parents were in the 
background. Generally, these children are alone in the family or there was a 
great age difference between siblings. These pupils were distinguished by their 
activity, noise, egocentricity, talkativeness, did not want to accept information 
from others, wanted to be more independent.  

In the pictures they emphasized the details that indicated the distance 
between the parents, or did not paint them at all. Other works indicated that 
pupils really respect their fathers, the behavior of whom is an example to 
follow, and it caused the strong sense of rivalry and desire to take the same 
authoritative position in the family. Selfishness of these pupils put mothers in 
the third place. Kids love them, but often do not follow their advice. Siblings 
were the biggest rivals for children. The aggression in this case was manifested 
in a constant struggle for supremacy in the family. Some junior pupils painted 
grandparents, but in bright colors, they weren’t pointed out, however, painted 
the wrong faces or complete them with odd details. In the pictures of their 
class they depicted only those pupils with whom they are friendly and compete 
for leadership in the team, drawing them with long arms, fingers, fists, but 
sometimes without eyes, mouth or ears, and of course, black or gray. This made 
it possible to assume that children self-determine themselves through the 
aggressive actions such as: fighting, verbal insults, humiliation, gossiping, bad 
jokes, etc. They do not want to listen to the comments of adults. All they have – 
too much confidence in their own abilities and capabilities, which is a major 
cause of conflicts among the children of the same age. Such high self-esteem 
causes mistrust, negative attitude, which leads to a constant feeling of tension 
in children with physical aggression.   

Conclusions. Thus, the results of picture methodology research indicate 
that the majority of students with normal psycho-physiological development, 
with PhUS and Ph-PhUS have experienced the state, which coincided with the 
defensive, demonstrative subtypes of aggression, less pupils preferred 
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competitive and controlled and the least – depressive and physical. Most 
children with UGSU experienced the depressive aggression, less – controlled, 
competitive, defensive and physical and the least – demonstrative. In order to 
determine in what way the speech underdevelopment of the junior pupils 
influences their internal state, we have implemented a generalized analysis of 
the research materials, and it allowed us to distinguish three levels of the 
aggression state – low, medium and high. 

 
REFERENCES 

1. Bielova, O. (2016). The study of the instrumental aggression in the junior 
schoolchildren with the disordered speech development. International Journal of Pedagogy, 
Innovation and New Technologies, Vol. 3, No. 2, 32–37. Warsaw.: Maria Grzegorzewska 
University. 

2. Гаврилова, Н. С. (2008). Особливості організації соціальної роботи з сім’ѐми, у 
ѐких ю діти з проблемами розвитку і поведінки. Збірник наукових праць Кам’ѐнець-
Подільського державного університету. Сер. соціально-педагогічна, Вип. ІХ, 42–48 
(Havrylova, N. S. (2008). Peculiarities of organization of social work with families who have 
children with developmental problems and behaviour. Collection of scientific works of 
Kamianets-Podilskyi State University. Series socio, Issue IX, 42–48. 

3. Коноплѐста, С. Ю., Сак, Т. В. (2010). Логопсихологіѐ. К.: Знаннѐ (Konopliasta, 
S. Yu., Sak, T. V. Logo-psychology. K.: Knowledge). 

 
АНОТАЦІа 

Бєлова Олена. Особливості агресивного стану в молодших школѐрів із 
порушеннѐми мовленнювого розвитку. 

У статті представлені результати дослідженнѐ стану агресії в молодших 
школѐрів із порушеннѐми мовленнювого розвитку. За результатами підсумкового 
аналізу науково-методичних джерел було виділено три види та шість підвидів агресії й 
визначена їх симптоматика: саморегульований вид агресії вмістив контрольований і 
змагальний підвиди; прихований – захисний і депресивний; поведінковий – 
демонстративний і фізичний. Методи дослідженнѐ вклячали модернізовані малянкові 
методики: «Малянок неіснуячої тварини», «Малянок моюї сім’ї», «Малянок мого 
класу», на основі ѐких було виѐвлено особливості агресії та рівень її проѐву в дітей із 
типовим психофізичним розвитком, із порушеннѐми мовленнѐ, а також порівнѐли 
специфіку проѐву агресії у трьох сферах: «Я-Особистість», «Я в сім’ї» та «Я в соціумі».  

Ключові слова: агресивний стан, види агресії, підвиди агресії, контрольована 
агресіѐ, змагальна агресіѐ, захисна агресіѐ, депресивна агресіѐ, демонстративна 
агресіѐ, фізична агресіѐ. 

 

РЕЗЯМЕ 
Белова Елена. Особенности агрессивного состоѐниѐ у младших школьников с 

нарушениѐми речи. 
В статье представлены результаты исследованиѐ состоѐниѐ агрессии у 

младших школьников с нарушениѐми речевого развитиѐ. В соответствии с 
результатами итогового анализа научно-методических источников, было выделено 
три вида и шесть подвидов агрессии и определена их симптоматика: 
саморегулируящийсѐ вид агрессии вместил контролируемый и соревновательный 
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подвиды; скрытый  защитный и депрессивный; поведенческий  демонстративный и 
физический. Методы исследованиѐ вклячали три модернизованные методики: 
«Несуществуящее животное», «Рисунок семьи», «Рисунок класса», на основе которых 
были выѐвлены особенности агрессии и уровень ее проѐвлениѐ у детей с нормальным 
психофизическим развитием и  нарушениѐми речевого развитиѐ.  

Ключевые слова: агрессивное состоѐние, виды агрессии, подвиды агрессии, 
контролируемаѐ агрессиѐ, соревновательнаѐ агрессиѐ, защитнаѐ агрессиѐ, 
депрессивнаѐ агрессиѐ, демонстративнаѐ агрессиѐ, физическаѐ агрессиѐ. 
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ДОСЛІДЖЕННа РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННаМ ІНТЕЛЕКТУ 
 
У статті подано результати діагностичного дослідженнѐ соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із порушеннѐм інтелектуального 
розвитку. Виѐвлено рівні й особливості сформованості компонентів соціальної 
компетентності дошкільників із розумовоя відсталістя. Висвітлено складові 
соціальної компетентності та укладено методику їх вивченнѐ, що складаютьсѐ із 
трьох блоків діагностичних завдань. Результати проведеного дослідженнѐ засвідчили 
про недостатній рівень сформованості соціальної компетентності, а саме: зниженнѐ 
рівнѐ соціальних знань, умінь, навичок та ѐкостей особистості, сформованість ѐких 
важлива длѐ соціалізації та інтеграції дітей досліджуваної категорії.  

Ключові слова: соціальна компетентність, психолого-педагогічне вивченнѐ, 
рівні і особливості соціальної компетентності, дошкільники з порушеннѐм 
інтелектуального розвитку. 

 
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрѐмів модернізації 

спеціальної освіти визнаний компетентнісний підхід, ѐкий передбачаю 
відхід від знаннювої моделі передачі досвіду до практико-оріюнтованної 
або поведінкової. Відповідно, гостро постаю питаннѐ соціалізації дітей із 
розумовоя відсталістя та реалізаціѐ завдань, що спрѐмовані на соціальний 
розвиток особистості, зокрема соціальну компетентність.  

Формуваннѐ соціальної компетентної визначено кінцевоя метоя 
корекційної-педагогічного процесу при роботі з дітьми з розумовоя 
відсталістя, що будуютьсѐ з урахуваннѐм особливостей соціального 
розвитку розумово відсталих дошкільників, вивченнѐм слабких і сильних 
сторін дитини. Цей процес ю важливим оскільки дозволѐю окреслявати 
подальший корекційний маршрут [4; 6; 9]. 
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Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні, у спеціальній освіті 
нами не було виѐвлено комплексної діагностичної методики, спрѐмованої 
на виѐвленнѐ рівнів і особливостей розвитку компонентів соціальної 
компетентності. Длѐ визначеннѐ складових компонентів соціальної 
компетентності в ході нашого дисертаційного дослідженнѐ нами 
використано дослідженнѐ вчених ѐк загальної (М. Аргайла, О. Березова, 
Г. Білокурова, О. Борисова, Ю. Габермаса, М. Докторович, Н. Захарова, 
Р. Калініна, В. Краювський, А. Петров, О. Сас, М. Федорова, А. Хуторський, 
О. Шишова, А. Щетиніна та ін.), так і спеціальної (В. Бондар, 
Ю. Бондаренко, А. Висоцька, О. Вовченко, В. Засенко, В. Кобильченко, 
С. Литовченко, С. Миронова, О. Нагорна, Л. Нафікова, К. Островська, 
І. Риндер, В. Синьов, В. Тарасун, О. Федоренко, Л. Хайртдинова, 
Р. Хасанова, Л. Шипіцина, Г. Шишковська, А. Щевцова та ін.) педагогіки. 
Теоретичний аналіз засвідчив, що проблема дослідженнѐ сформованості 
соціальної компетентності ю актуальноя в умовах сьогоденнѐ ѐк у 
теоретичному, так і практичному плані.  

Тому метою нашої статті стало виѐвленнѐ рівнів і особливостей 
сформованості соціальної компетентності старших дошкільників із 
порушеннѐм інтелекту. Длѐ досѐгненнѐ визначеної нами мети були обрані 
такі методи дослідженнѐ: спостереженнѐ, бесіда, аналіз, синтез, 
узагальненнѐ, метод математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. Під час аналізу літературних джерел 
нами було виѐвлено різні підходи до визначеннѐ понѐттѐ соціальної 
компетентності. У межах нашого дослідженнѐ ми спираюмосѐ на 
визначеннѐ Н. Куніциної, ѐка окреслила, що соціальна компетентність – це 
система знань про себе і соціальну дійсність, соціальні вміннѐ й навички 
взаюмодії, сценарії поведінки в типових ситуаціѐх, що дозволѐять дітѐм із 
розумовоя відсталістя діѐти найкращим чином у певних обставинах *5+. 
П. Велхофер характеризую соціальну компетентність ѐк «зонтичну 
конструкція», що охопляю такі складові, ѐк мотиваціѐ, соціальний інтелект, 
здатність давати моральну оцінку, інтеграціѐ, комунікаціѐ, соціальні 
інтереси, когнітивні процеси впровадженнѐ, упевненість у собі, співчуттѐ, 
соціальне сприйнѐттѐ тощо *16+. 

У процесі дослідницької роботи нами було укладено діагностичну 
методику, спрѐмовану на вивченнѐ рівнів та особливостей розвитку 
компонентів соціальної компетентності дошкільників із розумовоя 
відсталістя. Дана методика вклячала методики різних авторів 
(Г. Білокурова, Р. Калініна, Л. Кріс, Л. Хайртдинова, Л. Шипіцина, 
А. Щетиніна), ѐкі було адаптовано до відповідної категорії дітей і вклячала 
три блоки діагностичних завдань: 

I блок був спрѐмований на виѐвленнѐ інтересу розумово відсталих 
дошкільників до діѐльності; 
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II блок спрѐмовувавсѐ на виѐвленнѐ знань про себе, родину, статеві 
ролі, емоції, суспільні ѐвища, санітарно-гігіюнічних навичок та вмінь 
виконувати соціальні (ігрові) ролі; 

III блок мав на меті виѐвленнѐ ѐкостей особистості, що необхідні длѐ 
життѐ в соціумі: вербальна комунікаціѐ, самостійність, активність, уміннѐ 
взаюмодіѐти з оточуячими та сформованість соціальних форм поведінки. 

В експерименті взѐло участь 102 дитини старшого дошкільного віку із 
розумовоя відсталістя. Результати перевірки першого блоку 
діагностичних завдань засвідчили, що у 28 % дітей початкового рівнѐ 
виѐвлено відсутність інтересу до діѐльності навіть при значному 
заохоченні; 50 % дошкільників середнього рівнѐ мали незначний інтерес 
до діѐльності та потребували стимуляваннѐ; 22 % дітей достатнього рівнѐ 
мали вибірково-позитивне ставленнѐ до діѐльності; дітей високого рівнѐ 
виѐвлено не було, що складало 0 %. 

Другий блок діагностичних завдань складавсѐ з декількох компонентів 
вивченнѐ соціальної компетентності. Дослідженнѐ рівнів знань про себе 
показало, що 17 % дошкільників початкового рівнѐ не могли взагалі 
відповісти на запитаннѐ навіть післѐ значної допомоги з боку дорослого; 78 % 
досліджуваних дітей мали середній рівень, вони відгукувалисѐ на свою ім’ѐ, 
назвали його, однак на запитаннѐ щодо власного прізвища, віку та статі 
відповісти не змогли; 5 % дошкільників достатнього рівнѐ самостійно 
диференціявали свою ім’ѐ та прізвище, визначали свій вік, стать, хоча і мали 
невеликі утрудненнѐ та потребували незначної допомоги педагога; високого 
рівнѐ знань відзначено не було, що склало 0 %. 

Виѐвленнѐ рівнів знань розумово відсталих дошкільників про 
родину показало, що 57 % дошкільників початкового рівнѐ із членів своюї 
родини іноді назвали лише одного з батьків, найчастіше матір та 
потребували значної допомоги педагога в цьому; 32 % дітей середнього 
рівнѐ виділѐли матір, іноді батька, з підказкоя окреслявали власну 
позиція в сім’ї; 11 % дошкільників достатнього рівнѐ самостійно називали 
маму, тата, інших членів родини, однак їм важко було визначити власну 
соціальну позиція в родині (донька, син); високий рівень знань у розумово 
відсталих дітей під час дослідженнѐ виѐвлений не був, що склало 0 %. 

Результати дослідженнѐ особливостей уѐвлень розумово відсталих 
дошкільників про статеві ролі показало, що 56 % дошкільників 
притаманний початковий рівень, у них не були сформовані знаннѐ про 
стать, вони не могли визначити власну стать та вказати на різниця між 
зовнішнім виглѐдом хлопчика та дівчинки; у 33 % розумово відсталих дітей 
середнього рівнѐ ці знаннѐ виѐвлѐлисѐ недостатньо сформовані, вони 
завчено називали власну стать, зі значноя допомогоя педагога визначали 
різниця між зовнішнім виглѐдом хлопчика та дівчинки; 11 % дошкільників 
мали достатній рівень та характеризувалисѐ вибірково сформованими 
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знаннѐми, називали своя стать, указували на видиму різниця в 
зовнішньому виглѐді хлопчика та дівчинки, однак потребували незначної 
допомоги при визначені іграшок длѐ хлопчика та длѐ дівчинки; 
представників високого рівнѐ виѐвлено не було, що нараховувало 0 %.  

Перевірка рівнів знань розумово відсталих дітей щодо емоцій 
показала, що 55 % представників початкового рівнѐ не визначали емоційні 
стани навіть зі значноя допомогоя дорослого; 34 % дітей середнього рівнѐ 
мали труднощі у визначені емоційних станів радості, суму і страху та 
потребували значної додаткової допомоги педагога; 11 % дошкільників 
достатнього рівнѐ визначали окремі емоційні стани, хоча й потребували 
незначної допомоги; високий рівень, у дітей, що брали участь у 
дослідженні, не був виѐвлений, і складало  0 %. 

Визначеннѐ рівнів сформованості знань дошкільників із розумовоя 
відсталістя про суспільні ѐвища, а саме про такі свѐта, ѐк «Новий рік», 
«День народженнѐ», «Пасха», «8 Березнѐ» та ін. продемонструвало, що: у 
56 % дітей початкового рівнѐ ці знаннѐ були відсутні; у 28 % дошкільників 
середнього рівнѐ наѐвні поверхневі знаннѐ, вони потребували значної 
допомоги у визначенні назв свѐт; 16 % дошкільників достатнього рівнѐ 
могли самостійно назвати деѐкі з зазначених свѐт («Новий рік», «День 
народженнѐ»), однак потребували деѐкої допомоги у визначенні таких 
свѐт, ѐк «Пасха» та «8 Березнѐ»; високого рівнѐ знань учасники 
дослідженнѐ не мали, що налічувало 0 %. 

Результати перевірки рівнів сформованості вміннѐ виконувати 
соціальні (ігрові) ролі були наступними: длѐ 72 % дітей початкового рівнѐ 
гра полѐгала в одноманітному повторенні одніюї ігрової дії, з відсутнім 
рольовим вербальним супроводом; 28 % дошкільників середнього рівнѐ 
роль називали, проте її виконаннѐ зводилосѐ до реалізації жорстко 
фіксованих ігрових дій, вербальний супровід був відсутніми, діти могли 
повторявати лише деѐкі слова, пов’ѐзані зі своюя ролля, при цьому 
потребували значної допомоги з боку дорослого. На запитаннѐ «Хто 
ти?»/«Кого граюш?» поставлене під час гри, граячий міг назвати свою ім’ѐ, а 
не ім’ѐ героѐ; серед учасників дослідженнѐ представників достатнього та 
високого рівнів виѐвлено не було, що склало 0 %.  

Дослідженнѐ поведінки розумово відсталих дітей у громадський 
місцѐх показало, що у: 44 % дошкільників виѐвлений початковий рівень, 
діти повністя залежали від допомоги педагога, не розуміли заборон та 
дозволів; 51 % дітей – середній рівень. Діти розуміли норми і правила 
поведінки, що були пов’зані з певними дозволами й заборонами 
(«можна», «треба», «не можна»); однак вимагали постійного контроля з 
боку дорослого та їх значної допомоги, 5 % дошкільників – достатній 
рівень. Дошкільники відзначалисѐ частково сформованими навичками 
поведінки у громадських місцѐх, вони дотримувалисѐ елементарних 
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правил поведінки в добре знайомих ситуаціѐх (наприклад, віталисѐ, 
прощалисѐ, казали «дѐкуя»), однак іноді потребували певного контроля з 
боку дорослого, побудженнѐ, заохоченнѐ. Таким дітѐм була характерна 
однобічна регулѐціѐ поведінки. Високого рівнѐ сформованості навичок 
поведінки у громадський місцѐх у дітей досліджуваної категорії виѐвлено 
не було, що склало 0 %. 

Вивченнѐ сформованості санітарно-гігіюнічних навичок відбувалосѐ під 
час навчальної, корекційної й виховної роботи та в режимі днѐ. Результати 
дослідженнѐ засвідчили, що 34 % дошкільників із розумовоя відсталістя 
отримали початковий рівень і характеризувалисѐ тим, що вони не 
дотримувалисѐ санітарно-гігіюнічних вимог, таких ѐк самостійне відвідуваннѐ 
туалету та миттѐ рук післѐ нього, самостійне одѐганнѐ й роздѐганнѐ тощо; 
49 % дошкільників середнього рівнѐ, уміли самостійно відвідувати туалет та 
мити руки, однак забували закочувати рукава, тримали ложку під час 
використаннѐ її за призначеннѐм, самостійно роздѐгалисѐ, але не складали 
одѐг, вимагали постійного контроля з боку дорослого; 17 % дітей 
достатнього рівнѐ добре дотримувалисѐ санітарно-гігіюнічних правил, 
самостійно одѐгалисѐ та роздѐгалисѐ, відвідували туалет, виконували основні 
санітарно-гігюнічні дії, але іноді їм була необхідна незначна допомога з боку 
дорослого у виглѐді поради чи підказки; представників високого рівнѐ 
виѐвлено не було, що налічувало 0 %. 

Узагальнені результати виконаннѐ другого блоку діагностичних 
завдань показали такі показники, що 49 % опитаних мали початковий 
рівень, 42 % дітей – середній рівень, 10 % дошкільників – достатній, 0 % – 
високий (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Узагальнені результати виконаннѐ другого блоку 

діагностичних завдань дітьми старшого дошкільного віку з розумовоя 
відсталістя 
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Результати третього блоку діагностичних завдань були наступними. 
Оцінка рівнів розвитку вербальної комунікації показала, що у 18 % 
продіагностованих дітей початкового рівнѐ проѐвлѐласѐ ѐвна 
інтровертованість, апатичність, уникненнѐ контактів навіть із близькими 
лядьми; 61 % дошкільників середнього рівнѐ характеризувавсѐ 
тенденціюя до інтровертованості, крайньоя вибірковістя в контактах зі 
знайомими лядьми, з незнайомими – контакт був відсутній взагалі; 16 % 
дітей достатнього рівнѐ мали вибірковий характер у встановленні 
контактів, вони обмежувалисѐ лише певним колом лядей (батьки, 
педагог) за їх ініціативоя, при взаюмодії з незнайомими лядьми відчували 
дискомфорт; 5 % дошкільників високого рівнѐ зазвичай відчували себе 
комфортно з близько знайомими лядьми (батьки, педагоги), поляблѐли 
спілкуватисѐ та знайомитисѐ. 

Дослідженнѐ рівнів самостійності розумово відсталих дошкільників 
показало, що 43 % мали початковий рівень і характеризувалисѐ відсутністя 
самостійності й безпорадністя, постійним очікуваннѐ допомоги з боку 
дорослих, відмовоя від самостійного виконаннѐ завдань; 46 % представників 
середнього рівнѐ частково проѐвлѐли самостійність, могли виконували 
завданнѐ разом із педагогом, виконаннѐ елементарних самостійних завдань 
вимагало постійної підтримки, підбадьоряваннѐ, підказки; 11 % 
дошкільників достатнього рівнѐ намагалисѐ самостійно виконувати завданнѐ, 
проте потребували часткової підтримки з боку дорослого, відчували 
невпевненість перед самостійноя діѐльністя в новій ситуації, деѐкі завданнѐ 
виконували з більшоя часткоя самостійності, однак, длѐ того, щоб дитина 
приступила до роботи, потрібна була незначна підтримка, заохоченнѐ  з боку 
дорослого («ти можеш», «у тебе вийде»); представників високого рівнѐ нами 
не було виѐвлено, що складало 0 %.   

Результати перевірки розвитку активності в дошкільників із 
розумовоя відсталістя продемонстрували, що 18 % дітей мали початковий 
рівень, активність вони не проѐвлѐли, лябили усамітняватисѐ, не брали 
участі в сумісній діѐльності; 56 % дошкільників середнього рівнѐ певноя 
міроя проѐвлѐли активність, характеризувалисѐ вибірковістя у взаюмодії з 
однолітками під час сумісної діѐльності, іноді усамітнявалисѐ, лябили грати 
на самоті; у 26 % дошкільників достатнього рівнѐ відзначаласѐ деѐка вибір-
ковість у контактах під час сумісної діѐльності, гарний настрій, вони брали 
участь у діѐльності на «своїх» умовах; у процесі дослідженнѐ дітей, ѐкі б мог-
ли мати високий рівень розвитку самостійності не виѐвлено, що склало 0 %.  

Вивченнѐ вміннѐ розумово відсталих дошкільників взаюмодіѐти з 
оточуячими продемонструвало такі результати: у 31 % дітей початкового 
рівнѐ дане вміннѐ було не розвинуто, у них відзначавсѐ високий рівень 
агресивності, вони не виражали співчуттѐ іншим, постійно задиралисѐ, 
лаѐлисѐ, билисѐ, руйнували та псували все, що створяять інші діти, весь час 
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скаржилисѐ дорослим, не узгоджували свої дії з діѐми інших, не враховували 
інтереси інших та постійно наполѐгали на своюму, іноді могли бути 
поступливим, ѐкщо їм що-небудь подобалосѐ або вони були в цьому 
зацікавлені; 52 % представників середнього рівнѐ часто сварилисѐ з іншими 
дітьми, задирали їх, могли битисѐ, або лаѐтисѐ, ѐкщо їх «зачепили», співчуттѐ 
виражали формально, лише через наполегливість дорослого, конфлікти 
самостійно не вирішували, постійно скаржилисѐ дорослим, певноя міроя 
узгоджували свої дії з діѐми інших, злегка  враховували інтереси інших, але 
часто наполѐгали на своюму, досить швидко заспокоявалисѐ, могли, з 
допомогоя дорослого, переклячити своя увагу на іншу ситуація, добре 
йшли на контакт, співпраця і перемир’ѐ; 17 % дошкільників достатнього рівнѐ 
характеризувалисѐ миролябністя, поступливістя, доброзичливістя, вони 
рідко ображали інших, часто виражали співчуттѐ, іноді вимагали словесного 
нагадуваннѐ, іноді в них могли спостерігатисѐ ситуативні адекватні агресивні 
проѐви, викликані неадекватними діѐми оточуячих, вони намагалисѐ 
вирішувати конфлікти, але потребували деѐкої допомоги з боку дорослого, 
докладали зусиль длѐ узгодженнѐ своїх дій із діѐми інших, намагалисѐ 
поступатисѐ іншим; високого рівнѐ в розумово відсталих дітей старшого 
дошкільного віку виѐвлено не було, що склало 0 %. 

Визначеннѐ сформованості рівнів регулѐції поведінки дошкільників із 
розумовоя відсталістя в побутових ситуаціѐх засвідчило, що 45 % 
дошкільників початкового рівнѐ не регулявали своя поведінку, цілком 
підпорѐдковувалисѐ внутрішнім імпульсам, проѐвлѐли негативні емоційні 
реакції, у їх поведінці відзначаласѐ крайнѐ некерованість, асоціальність; 
43 % дітей середнього рівнѐ були надмірно емоційні, непосидячі, у них 
спостерігаласѐ погана саморегулѐціѐ поведінки, увагу здатні були 
утримувати лише на короткий час, характерні були часті проѐви бурхливих 
емоційних реакції, що породжуятьсѐ ѐк характером самого завданнѐ, так і 
зовнішніми факторами, проте в них була присутнѐ готовність і здатність 
взаюмодіѐти з дітьми та добре знайомими дорослими на елементарному 
рівні; 12 % дошкільників достатнього рівнѐ могли деѐкий час брати участь у 
сумісних іграх із дітьми, колективних видах діѐльності, вони були схильні 
до проѐву неадекватних емоційних реакцій, однак впоратисѐ з ними 
самостійно не могли. Їм необхідно було перемикатисѐ на другий вид 
діѐльності, зміна обстановки тощо. У досліджуваних дітей даний показник 
відзначивсѐ відсутністя високого рівнѐ, що складало 0 %. 

Узагальненнѐ середніх показників за результатами третього блоку 
діагностичних завдань показало, що 34,8 % розумово відсталих дітей мали 
початковий рівень, 48,7 % дошкільників – середній, що виѐвилисѐ 
домінантними, 15,7 % дітей – достатній, а 0,8 % досліджених – високий 
(див. рис. 2). 
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Рис. 2. Узагальнені результати  виконаннѐ третього блоку 

діагностичних завдань дітьми старшого дошкільного віку з розумовоя 
відсталістя 

 
Проведений нами аналіз результатів дослідженнѐ надав можливість 

виѐвити узагальнені середні рівні сформованості компонентів соціальної 
компетентності дітей старшого дошкільного віку з розумовоя відсталістя. У 
результаті математичного аналізу ми отримали такі дані: 37,2 % дітей мали 
початковий рівень, 46,8 % дітей – середній, ѐкий виѐвивсѐ домінантним, 
15,8 %  дошкільників – достатній, 0,3 % дітей – високий (див. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Середні показники сформованості рівнів соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку з розумовоя відсталістя 
 
Відмітимо, що показником сформованості того чи іншого рівнѐ 

соціальної компетентності виступаю певний набір знань, умінь і навичок, а 
також ѐкостей особистості розумово відсталої дитини старшого 
дошкільного віку, необхідних длѐ успішної взаюмодії в суспільстві. 

34,8% 

48,7% 

15,7% 
0,8% 

початковий рівень 

середній рівень 

достатній рівень 

високий рівень 

37,2% 

46,8% 

15,7% 
0,3% 

початковий рівень 

середній рівень 

достатній рівень 

високий рівень 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

414 

У результаті проведеного вивченнѐ ми можемо відзначити, що в 
деѐких дітей старшого дошкільного віку із розумовоя відсталістя наѐвний 
високий рівень сформованості вербальної комунікації. При цьому деѐкі діти 
відзначилисѐ достатнім рівнем розвитку активності, середнім рівнем  знань 
про себе. Найгірше в дітей досліджуваної категорії були сформовані вміннѐ 
виконувати соціальні (ігрові) ролі, що відзначаютьсѐ домінуваннѐм низького 
рівнѐ за цим показником. Майже на однаково низькому рівні сформованості 
знаходѐтьсѐ знаннѐ про родину, статеві ролі, емоції та суспільні ѐвища 
(див. рис. 4). Виѐвлені недоліки вимагаять знаходженнѐ шлѐхів їх корекцій та 
розвитку в кожному компоненті соціальної компетентності. 

 

 
Рис. 4. Співідношеннѐ показників соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку з розумовоя відсталістя 
 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, за 

результатами проведеного дослідженнѐ ми можемо зробити висновок, що 
соціальна компетентність дітей старшого дошкільного віку із порушеннѐм 
інтелекту в цілому знижена. Найгірше розвинуті знаннѐ про: родину, 
статеві ролі, емоції, суспільні ѐвища та вміннѐ виконувати соціальні ролі. 
Проведений аналіз результатів дослідженнѐ дозволив виѐвити об’юкти 
подальшого корекційного впливу з боку дефектологів та вихователів.  

Перспективоя дослідженнѐ ми вважаюмо розробку системи 
сяжетно-рольових ігор, що будуть спрѐмовуватисѐ на формуваннѐ, 
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корекція та розвиток компонентів соціальної компетентності дошкільників 
із розумовоя відсталістя. 
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РЕЗЯМЕ 

Куренкова Анна. Исследование уровнѐ сформированности социальной 
компетентности у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

В статье представлены результаты диагностического исследованиѐ 
социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
интеллектуального развитиѐ. Выѐвлены уровни и особенности сформированности 
компонентов социальной компетентности дошкольников с умственной 
отсталостья. Освещены составлѐящие социальной компетентности и описана 
методика их изучениѐ, состоѐщаѐ из трех блоков диагностических задач. 
Результаты проведенного исследованиѐ показали недостаточный уровень 
сформированности социальной компетентности, а именно снижение уровнѐ 
социальных знаний, умений, навыков и качеств личности, сформированность 
которых важна длѐ социализации и интеграции детей исследуемой категории. 

Ключевые слова: социальнаѐ компетентность, психолого-педагогическое 
изучение, уровни и особенности социальной компетентности, дошкольники с 
нарушением интеллектуального развитиѐ. 

 
SUMMARY 

Kurenkova Anna. Exploration the levels and characteristics of formation of the social 
competence of senior preschool children with intellectual disabilities. 

Introduction. One of the priority directions of modernization of special education is 
competence approach, which involves moving away from the knowledge transfer model to 
the practice-oriented or behavioral. Accordingly, the issue of socialization of children with 
mental retardation and realization of tasks aimed at social development of the person, in 
particular social competence, is particularly relevant. 

The aim of the article is to identify the levels and characteristics of formation of the 
social competence of senior preschool children with intellectual disabilities. In order to 
achieve the aim, the following research methods have been chosen: observation, 
conversation, analysis, synthesis, generalization, method of mathematical statistics. 

Research results. In the process of research, we have developed a diagnostic 
methodology aimed at studying the levels and peculiarities of development of components of 
social competence of preschool children with mental retardation. This methodology included 
the methods of various authors (H. Bilokurova, R. Kalinina, L. Kris, L. Khairtdinova, L. 
Shypitsyna, A. Shchetinina), which were adapted to the corresponding category of children 
and included three units of diagnostic tasks: Unit I was aimed at revealing the interest of 
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mentally retarded preschoolers to activities; Unit II was aimed at revealing knowledge of 
oneself, family, sexual roles, emotions, social phenomena, sanitary-hygienic skills and 
abilities to perform social roles; Unit III was aimed at identifying the qualities of the 
personality that are necessary for life in society: verbal communication, autonomy, activity, 
ability to interact with others and formation of social behaviors. 

Conclusions. It is concluded that social competence of children of the senior preschool 
age with intellectual disabilities in general is reduced. The worst knowledge about: family, 
roles, emotions, social phenomena and the ability to perform social roles. The analysis of the 
results of the study has made it possible to identify objects of further corrective influence 
from the part of defectologists and educators. 

The prospect of research is seen in the development of a system of role-playing games 
that will be aimed at formation, correction and development of components of social 
competence of preschool children with mental retardation. 

Key words: social competence, psychological-pedagogical study, levels and 
peculiarities of social competence, preschool children with intellectual disabilities. 
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TO THE PROBLEM OF ACTIVATION OF THE COGNITIVE ACTIVITY  
OF MENTALLY RETARDED STUDENTS AT THE LESSONS  

OF THE COURSE Іа«GEOGRAPHY OF UKRAINE» 
 

The article describes the problem of how to increase the effectiveness of socio-
economic knowledge base formation in the intellectually disabled students. In order to 
conduct the ascertaining experiment, we used methods of observation, interviewing teachers 
and students, analyzing educational and programmatic documentation, studying teachers’ 
activities, studying the style of teaching the program material, assimilating their students, 
developing skills in them, and transferring  acquired knowledge in practical activities.  

As a result of pedagogical research, a low level of socio-economic knowledge and lack 
of skills for using previously acquired knowledge in new situations was determined. The 
conclusions obtained in the course of the ascertaining experiment make it possible to assert 
that there is the need to identify and systematize the methods and forms of learning that 
contribute to the correction of the disruptions of  the intellectual activity and the activation 
of the cognitive processes of mentally retarded schoolchildren. 

According to the results of the c ascertaining stage of the pedagogical study the main 
means of activating the cognitive activity of mentally retarded students within the 
framework of studying the course “Geography of Ukraine” were determined: problem-based 
learning, use of works of art, music and painting, use of information and computer 
technology, use of creative tasks, didactic games, project technology training, as well, as 
non-traditional forms of conducting lessons. The authors of the article give examples of the 
usage of each of the listed facilities within the framework of studying the course “Geography 
of Ukraine”. 
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Key words: mentally retarded students, socio-economic knowledge, ascertaining 
stage of research, means of activating cognitive activity. 

 
Introduction. At the present stage of special education development in 

Ukraine, the issue of increasing the level of education and upbringing of 
children with special educational needs remains relevant. The effectiveness of 
the correctional work aimed at creating the appropriate conditions for the 
implementation of the internal capacity of the mentally retarded child, 
assistance in overcoming and compensating for deviations in his/her 
development depends on the creation of special conditions for education and 
training, which will ensure not only overcoming the difficulties in learning, but 
also activates cognitive activity of students in a special school. 

Therefore, the problem of finding new and improving traditional forms 
and methods of teaching mentally retarded students at geography lessons is 
very topical.  

Analysis of relevant research. The teaching process of mentally retarded 
students in special schools is aimed at assimilating a certain level of knowledge, 
skills and abilities, correction of the defects of their cognitive sphere 
(H. Dulnev, I. Bhazhnokova, V. Voronkova, I. Yeremenko, T. Lifanova, 
T. Porotska, V. Siniov, et al.). In a number of studies of I. Bhazhnokova, 
A. Hrihoriants, R. Kaffemannas, B. Lyki, V. Lipi, T. Lifanova, A. Lutsenko, 
L. Odinchenko, A. Raynma, V. Sineva and others, the improvement of teaching 
methods is one of the conditions for activation and the cognitive activity 
development of mentally retarded schoolchildren, and improving the 
correctional quality of work in general.  

Aim of the study. The aim of the article is to reveal the issue of the 
means of activation of the cognitive activity of mentally retarded students 
within the framework of the study of the course «Geography of Ukraine» on 
the basis of ascertaining stage of the pedagogical research. 

Research methods: theoretical analysis and generalization of the results 
of the ascertaining stage of the experiment. 

Research results. In specialized secondary schools for mentally retarded 
children among the school courses “Geography of Ukraine” nowadays takes one 
of the leading places in the formation of the identity of a citizen of Ukraine, 
ensuring the study of the native environment, which contributes to the 
development of ethnic, territorial, and state patriotism. The school course 
“Geography of Ukraine” can be considered the initial stage of the socio-economic 
education of mentally retarded high school students, which gives students 
knowledge of production activity, contributes to the purposeful assimilation of 
modern socio-economic terminology necessary for the organization of personal 
life in a market-oriented economy, ensures full functioning of the personality in 
the surrounding world and its inclusion in social relations. 
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In order to determine the state of formation of socio-economic 
knowledge of  the mentally retarded students in the framework of study of the 
course “Geography of Ukraine” in the 9th form of the special school, we 
needed to outline the methodology and organization of the ascertaining stage 
of the pedagogical research. 

During conducting to the ascertaining study it was foreseen to decide a 
number of tasks: 

1) to determine the level and qualitative characteristics of formation of 
the socio-economic knowledge in the mentally retarded senior students; 

2) to diagnose the socio-economic knowledge of students with 
intellectual disabilities; 

3) to outline possible ways of forming socio-economic knowledge among 
students with intellectual disabilities in the course of studying the course 
“Geography of Ukraine” (Grade 9). 

These tasks were solved in three stages: theoretical-propaedeutic, 
experimental-practical and generalization. 

120 high school students of 16 classes with the diagnosis “Mild retardation 
of light-weight degree (F-70)” took part in the experiment. The study was 
conducted in 2016–2017. The analysis of students’ acquisition of geographical 
knowledge, offered by the curriculum, was conducted in natural conditions, which 
did not interrupt the educational process. At the ascertaining stage of the study in 
order to get the most complete picture of the state of the problem and to find out 
the real state of using the material-technical and methodological base of the 
education institutions, was conducted a survey of teachers who have professional 
experience. 40 teachers and 20 pre-school teachers of special general education 
institutions for children with intellectual disabilities in Lviv, Poltava, Sumy, Kharkiv, 
Donetsk, Zhytomyr regions took part in the survey. 

During ascertaining experiment, we identified a number of significant 
disadvantages associated with the assimilation of geographic knowledge and 
skills of socio-economic content of mentally retarded high school students.  

A significant number of methodologists and scientists indicate that a 
major role in the study of geography plays determining the ways of 
organization of the cognitive activity of schoolchildren. In addition to 
reproductive activity (perception and reproduction), a significant place in the 
class should be occupied by productive, partial research activity of students, 
that most effectively activates the cognitive activity of the mentally retarded 
students. Yu. Babanskyi, L. Zankov, I. Lerner pointed out this aspect of the 
knowledge formation.  

The results of ascertaining experiment showed a low level of socio-
economic knowledge of students and the lack of ability in using previously 
acquired knowledge in new situations. The results which were obtained by us 
allowed to draw conclusions about the necessity of identifying and 
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systematizing methods and learning forms that would contribute not only to 
the correction of the disruptions of the intellectual activity of mentally retarded 
students, but also to enhance their educational activity.  

The educational process activation in pedagogical literature is considered 
as the improvement of methods and organizational forms of educational work, 
which provide active and independent theoretical and practical activities of 
schoolchildren. The special methodological literature highlights dependence of 
the educational activity of children with intellectual disabilities on the right 
choice of pedagogical conditions (V. Bondar, V. Hruzynska, I. Dmytriieva, 
I. Yeremenko, V. Lypa, L. Odynchenko, V. Petrova, T. Porotska, T. Sak, V. Siniov, 
L. Stozhok, O. Khokhlin, et al.). 

The analysis of methodological, psychological and pedagogical literature 
allowed concluding that among the most important means of activation of the 
students’ educational activities in geography classes can be attributed: 
problem-based learning; use of art works, music and painting; use of 
information and computer technologies; use of didactic games; use of creative 
tasks; use of non-traditional forms of conducting lessons.  

Problem-based learning. The problem-based presentation of knowledge 
is a method of teaching, in which the teacher not only gives students ready 
knowledge (final conclusions of science), but also reproduces, to a certain 
extent, the way of their discovery. 

In the problem-based learning, scientists distinguish between tasks that 
cause problem situations on the one hand and the problem situations 
themselves as the state of the students thinking process – on the other. Tasks 
which create problem situations are called problem tasks. These tasks may 
include practical tasks, questions, various kinds of intellectual tasks, etc. In all 
these cases, the corresponding tasks will be called problem-based – “problem 
task”, “problem issue”, etc. Such assignments contribute to active work and 
cause interest in learning. 

Use of works of art, music and painting. The use of the excerpts of artistic 
works during formation of the socio-economic knowledge provides the activation 
of students’ cognitive activity by means of relying on the sensory experience of 
children and their own observations. Conditions are created for the upbringing of 
aesthetic taste, love for the Motherland, a sense of patriotism. The teacher uses 
poems, short stories in order to create emotional coloring, emphasize the beauty 
of nature, its greatness. The use of artistic words in teaching can be the method of 
students’ activation of cognitive activity.  

Many researchers, in particular N. Bukhalova, N. Zahrebelna, I. Koliada, 
L. Moskvina, N. Poralo, H. Tsvikalska, V. Yurovich, and others, were engaged in 
the problem of combining fiction with other educational disciplines of general 
education institutions. Scientific works of B. Breze, T. Yelisieieva, S. Kiseleva, 
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V. Siniov were devoted to the activation of cognitive activity issue of 
intellectually disabled students.  

The most successfully in expanding and deepening the geographical 
knowledge of students with intellectual disabilities were the works of the writers 
M. Hohol “Taras Bulba” (an excerpt from the Step’s strip), and “Evenings on a 
Farm near Dykanka” (excerpt “The Dnieper River”); M. Kotsiubynskyi “Intermezzo” 
(excerpt “Sea”), “Shadows of forgotten ancestors” (excerpt “Carpathians”); 
M. Poznanskyi “About our Ukraine” and others like that. 

The modern paradigm of the educational process is a closer combination 
and interaction of the technical and natural components. The computerization 
of the educational process of the natural cycle acts as an integration 
phenomenon. The combination of geographic education and computer 
technology has, in comparison with traditional training, a number of 
advantages: the computer is a link that leads to interaction of all organizational 
forms of educational and cognitive activity of students – lessons, control 
lessons and independent work; computer technologies facilitate the activation 
of students’ learning activities. It means not only reproduction of information, 
but also its operation. The use of computer technologies facilitates to 
transformation of the amount of knowledge received into one’s own 
convictions; computer technologies have great motivational capabilities. The 
analysis of information gives opportunities to choose the programs that, by 
interaction, are suitable for the formation of socio-economic knowledge in 
mentally retarded senior students: 

1) MapInfo is a geographic information system that collects and displays 
spatial data as accurately as possible; 

2) “3-D Atlas of the Earth” – a program created by the French company 
Anuman Interactive. It is an interactive 3-D Atlas of the Earth, which, with an 
accuracy of one centimeter, recreates the virtual model of our planet; 

3) “Tourist atlas of the world of Cyril and Methodius” contains 
information on geographical location, historical and economic features, natural 
and climatic conditions and places of interest of any country in the world. It 
includes over 100 geographic maps, 900 photos, 25 video clips and information 
from the Encyclopedia; 

4) Google Earth – a three-dimensional Earth-based application that 
combines the power of Google search with satellite photos, maps, terrain maps 
and 3D buildings, allowing access to the global geographic database; 

5) Geo Information System – a reference database of all the known 
countries of the world. Contains general information about countries (area, 
population, international reduction), offers a detailed description of each 
country, as well as general information on the largest cities of the countries.  

In addition, the teacher has multimedia means, the Internet and 
programs for creating tasks for test control.  
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For basic knowledge updating it is appropriate to use the slide 
presentation, the adapted piece of the scientific film, the audio or video 
recording, etc. For example, in 9th grade at the Lesson “Protection of Natural 
Resources of Ukraine” for a better understanding by students of educational 
material, one can use an excerpt from a series of films “Unique Ukraine. Episod 
2. The Synevir Reserve” (movie access mode: 
www.geografica.net.ua/load/videomateriali/4-6-2). At the stage of checking 
the homework, students can be offered simple test tasks, like filling out a table 
or a schematic representation of the material. The possibility of using 
information and communication technology to simulate various complex 
phenomena can become indispensable in the course of explaining the new 
material. Using the appropriate program, the teacher can not only tell, but also 
demonstrate to students this or that phenomenon or property of the object, 
which in real conditions is impossible to reproduce. 

Use of didactic games. The business game is an important 
methodological tool for activation of cognitive activity when forming socio-
economic knowledge in group work. This is one of the effective alternatives to 
traditional teaching methods. The contents of business games intertwine the 
knowledge and skills gained from studying geography and practical knowledge 
gained in life. The business game helps not only to master the educational 
material, but also to intensify intellectual activity, contributing to a more 
profound understanding of information by students. This learning form, as an 
experience shows, requires a long-term training of teachers and students.  

Such famous teachers as J. Comenius, J. Pestalozzi, K. Ushynskyi drew 
attention to the importance of the game in the educational activities of children. 

The role-playing game at geography lessons is particularly widespread. This 
kind of games is conducted in groups; it allows joint planning of educational 
activities, mutual discussion and control. This form contributes to the students’ 
activation, including disadvantaged students. Teamwork gives students the 
opportunity to express their thoughts, their attitude to what is happening, thus 
forming in students the ability to communicate with each other. 

For example, at the lessons of forming knowledge on the course of socio-
economic geography of Ukraine, it is advisable to conduct the following 
geographic games: “Give name to the geographical object”, “Train”, “The 
smartest geographer”, “Who knows more geographic objects”, etc. Didactic 
games and exercises, included in lessons or extracurricular educational 
activities, are aimed at the formation and consolidation of students’ knowledge 
of the physical and geographical position of Ukraine (crossword “Borders of 
Ukraine”); main cities (games “Cities of our country”, “Geographical names”, 
“Travel on the map”, “Oral crossword”, crossword “Regional centers”, etc.). 

Use of creative tasks influences the activation of students’ learning 
activities at geography lessons. The use of such methods and forms, aimed at the 

http://www.geografica.net.ua/load/videomateriali/4-6-2
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development of students’ creative potential, is possible during the non-traditional 
lessons. In order to give each student the opportunity to manifest himself at the 
lesson he needs to be given the opportunity to make a choice on his own. 

The modern pedagogy determines the following main ways of developing 
creative competence in the educational process: creative development games, 
an individual approach, solution of creative tasks.  

Lessons with the use of children’s fantasy belong to non-traditional 
(active) training sessions. At such lessons children have positive feelings, an 
atmosphere of emotional uplift is created. Lessons that use children’s 
imagination lead to less stress and fatigue. Fantasy is the ability to create new 
images, reworking the previous experience. 

Thus, the creative tasks of non-standard lessons of geography unite 
children, give them the opportunity to self-assert, lead to cooperation with the 
teacher, to joint search of the truth, contribute in the long run to development 
of the student’s civic position. 

I. Varfolomiieva believes that computer training has become widespread 
today, and interest in it is growing all the time. It interests students by its 
originality, satisfaction from the process of communicating with computer and 
the effectiveness in obtaining geographical knowledge. The main advantage of 
the method of learning with the use of computer is that it gives a great and 
diverse information in the formation of cognitive interests of students; 
demonstrates techniques for transferring geographic knowledge in a short time 
that is interesting to students. 

The main thing in forming the educational interests of students with 
computers’ help is to create interesting curricula and their implementation in 
the educational process. This is considered to be one of the most urgent issues 
of modern geography teaching methodology. 

In order to enhance the educational and cognitive activity of students 
with intellectual disabilities at the lessons of geography of Ukraine, it is 
appropriate to use non-traditional approaches in teaching. 

Lessons with the use of children’s fantasy belong to non-traditional 
(active) training sessions. At such lessons, children have positive emotions and 
the emotional atmosphere improves. 

One of the newest learning technologies, which causes not only student’s 
interest, but also contributes to the intensification of their cognitive activity, 
enhancement of the level of educational skills is project method. Basics of using 
project technology as one of the interactive methods of teaching in general 
education institutions are discussed in detail in the publications of M. Dashko, 
I. Oliinyk, V. Sydorenko, O. Kobernik. In the studies of V. Vernadskyi, 
L. Dunaievskyi, O. Palamarchuk, E. Polat, O. Shevelev, the history of the project 
method and its implementation in education was discussed. P. Lerner considered 
making project as the main form of cognitive activity of schoolchildren. 
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The project method is defined as a pedagogical technology, which 
contains a set of research, search, and problem-based methods, creative in 
nature. During the application of this method, the role of the teacher varies 
from information and control to advisory and corrective. 

The peculiarities of development of the cognitive processes of students 
with intellectual disabilities do not allow using the project method by analogy 
with general education institutions. The project activity of students with special 
educational needs is characterized by a greater degree of teachers’ 
interference to students’ work, assistance at all stages of the project, ranging 
from subject selection, planning, selection of tools, to preparation for 
presentation and defense. Such cooperation with adults provides students with 
the opportunity to feel responsible for the work, causes a sense of significance 
and dignity, raises interest in studying the subject, broadens and deepens 
knowledge, forms the ability to use theoretical knowledge in practical work. 

The basic requirement for teaching students in special schools is the 
observance of the principles of teaching children with special educational 
needs. S. Mironova defines a number of correctional methods for the 
implementation of the principle of activity and consciousness of students in 
learning. In our opinion, they can be used in the practical activities of special 
school teachers, since they are as close as possible to the basic requirements of 
work in the educational project: 

1) activate children’s knowledge in order to use their own experience; 
2) accustom them to realize the results of perception; 
3) accustom them to verify the correctness of their own actions; 
4) compare your work with the sample; 
5) enhance cognitive activity and development of individual cognitive 

interests of students; 
6) use creative tasks; 
7) form skills to use material in different life situations; 
8) establish logical connections, dependencies between the known 

material and the new [4]. 
As an example, for the use of educational projects for the formation of 

socio-economic knowledge of mentally retarded students during of study of 
the course “Geography of Ukraine”, we recommend working on the following 
topics: “Natural and mechanical movement of the population”, “Crop 
production (branch structure of plant growing, the importance of land 
improvement)”, “Livestock (branch structure of animal husbandry)”, “Land 
transport: railway, road, pipeline.  Transport hubs (geography of rail, road and 
pipeline transport)”, etc. 

Conclusions. The ascertaining experiment among students with 
intellectual disabilities made it possible to determine their low level of socio-
economic knowledge and the inability to use previously acquired knowledge in 
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new situations. It is necessary to identify and systematize the methods and 
forms of teaching which contribute to the correction of the limitations of 
intellectual activity and activation of cognitive processes of the mentally 
retarded students. This will help to increase the effectiveness of formation of 
the socio-economic knowledge obtained at the lessons of “Geography of 
Ukraine”. We classified such forms and methods: problem-based learning, use 
of works of art, music and painting; use of information and computer 
technologies; use of didactic games; creative tasks, non-traditional forms of 
conducting lessons, and project method. 
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АНОТАЦІа 

Одинченко Лариса, Скиба Тетяна. До питаннѐ активації пізнавальної діѐльності 
розумово відсталих учнів на уроках із курсу «Географіѐ України».  

У статті розглѐдаятьсѐ засоби підвищеннѐ ефективності формуваннѐ знань 
соціально-економічного змісту в учнів із порушеннѐми інтелектуального розвитку. 
На підставі проведеного констатувального етапу педагогічного дослідженнѐ 
встановлено низький рівень соціально-економічних знань учнів і несформованість 
умінь використовувати набуті раніше знаннѐ в нових ситуаціѐх. Отримані 
авторами статті висновки проведеного експерименту дозволили констатувати 
необхідність визначеннѐ й систематизації методів і форм навчаннѐ, що будуть 
сприѐти не тільки корекції недоліків інтелектуальної діѐльності розумово відсталих 
школѐрів, а й забезпечуватимуть активізація їх пізнавальної діѐльності. Наводѐтьсѐ 
приклади використаннѐ кожного з перелічених засобів у межах вивченнѐ курсу 
«Географіѐ України». До основних засобів активізації пізнавальної діѐльності 
розумово відсталих учнів у межах вивченнѐ курсу «Географіѐ України» віднесено: 
проблемне навчаннѐ, використаннѐ художніх творів, музики та живопису, 

http://www.sworld.com.ua/ntsw/415-7.pdf
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застосуваннѐ інформаційно-комп’ятерних технологій, використаннѐ дидактичних 
ігор, використаннѐ творчих завдань, проектної технології навчаннѐ, використаннѐ 
нетрадиційних форм проведеннѐ уроків.  

Ключові слова: розумово відсталі учні, соціально-економічні знаннѐ, 
констатувальний етап дослідженнѐ, засоби активізації пізнавальної діѐльності. 

 
РЕЗЯМЕ 

Одинченко Лариса, Скиба Татьяна. К вопросу активизации познавательной 
деѐтельности умственно отсталых учеников на уроках курса «Географиѐ Украины».  

Статьѐ посвѐщена освещения вопроса повышениѐ эффективности процесса 
формированиѐ социально-экономических знаний у умственно отсталых учеников. 
Опираѐсь на полученные результаты констатируящего эксперимента, выделены 
основные средства активизации когнитивной деѐтельности учащихсѐ с нарушением 
интеллектуальной деѐтельности в рамках изучениѐ курса «Географиѐ Украины»: 
проблемное обучение, использование художественных произведений, музыки и 
живописи, применение дидактических игр, использование информационно-
компьятерных технологий, творческих заданий, проектной технологии обучениѐ, 
нетрадиционных форм проведениѐ уроков.  

Ключевые слова: умственно отсталые дети, социально-экономические 
знаниѐ, констатируящий этап исследованиѐ, средства активизации 
познавательной деѐтельности. 
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