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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ДО УСПІШНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

У статті розглѐдаютьсѐ проблема підготовки майбутнього сімейного лікарѐ до 
використаннѐ медичного обладнаннѐ. Аналізуятьсѐ об’юктивні й суб’юктивні аспекти 
цього процесу. Обґрунтовуятьсѐ положеннѐ, що длѐ ефективного використаннѐ 
медичного обладнаннѐ в майбутнього сімейного лікарѐ повинні бути сформовані 
відповідні мотиваційні, змістові та процесуальні засади. Так, він маю знати та розуміти 
фізичні закономірності роботи приладів, що застосовуятьсѐ в медичній практиці; 
правильно обирати відповідне медичне обладнаннѐ ѐк длѐ діагностики, так і длѐ 
терапевтичних впливів; уміти грамотно, з професійної точки зору, і вчасно 
застосовувати його у професійній діѐльності; правильно інтерпретувати отриману 
вихідну інформація. Лікар повинен завжди бути в курсі розвитку сучасної медичної 
техніки і прагнути постійно збагачувати свій професійний арсенал шлѐхом її 
застосуваннѐ, що також маю бути закладено в процесі його професійної підготовки. 

Ключові слова: майбутні сімейні лікарі, медичне обладнаннѐ, професійна 
діѐльність, професійна підготовка, саморозвиток, самоосвіта. 

 

Постановка проблеми. Потреба суспільства в підготовці 
висококваліфікованих медичних працівників зумовляю переглѐд усталеної 
системи їхньої підготовки й акцентуваннѐ тих напрѐмів, ѐкі відображаять 
характерні длѐ сучасного суспільства тенденції. Досвід цивілізованих країн 
світу, ѐкий активно запозичуютьсѐ Україноя, лѐгаю нині в основу реформу-
ваннѐ медичної галузі, окресленого низкоя документів: Законом України 
«Про загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної 
допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» від 
22.01.2010 р. №1481-VІ, «Програми економічних реформ на 2011-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава»; наказів МОЗ України «Про затвердженнѐ уніфікованої методики з 
розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних 
протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги 
(клінічних маршрутів паціюнтів) на засадах доказової медицини» (частини 
перша і друга) від 19.02.2009 р. №102/18 та від 03.11.2009 р. №798/75 та ін. 

Специфіка діѐльності лікарѐ загальної практики ‒ сімейної медицини 
висуваю особливі вимоги щодо рівнѐ підготовки студентів медичних закладів 
вищої освіти до майбутньої професійної діѐльності, успішність ѐкої нині 
значноя міроя залежить від їхньої здатності вміло користуватисѐ в роботі 
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медичним обладнаннѐм, правильно обирати ті чи інші технічні пристрої ѐк 
длѐ діагностики, так і длѐ терапевтичних впливів, уміти грамотно і вчасно 
застосовувати його у професійній діѐльності, правильно інтерпретувати 
отриману вихідну інформація. Окрім технічного аспекту, на наш поглѐд, 
велике значеннѐ длѐ результату лікуваннѐ маю і гуманітарна складова – 
здатність лікарѐ забезпечити взаюморозуміннѐ з паціюнтом, переконати 
останнього в необхідності тих чи інших процедур, дати прийнѐтні длѐ нього 
поѐсненнѐ щодо їхнього значеннѐ в комплексі лікувальних заходів. 

Аналіз актуальних досліджень. Підготовка майбутніх сімейних 
лікарів до застосуваннѐ медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності – 
проблема багаторівнева та така, що торкаютьсѐ водночас кількох 
дослідницьких сфер. Питаннѐм удосконаленнѐ підготовки медичних 
працівників приділѐютьсѐ постійна увага: досліджено й методологічно 
обґрунтовано специфіку професійної діѐльності медиків; визначено 
кваліфікаційні вимоги до медичних працівників; розроблено структуру 
медичної освіти та напрѐми її здійсненнѐ тощо (Стечак, 2017). 

Загальними проблемами підготовки медиків займалисѐ І. Булах, 
С. Бухальська, Я. Вороненко, В. Гирін, О. Гуменяк, Л. Дудікова, 
А. Дякарева, Б. Зіменковський, В. Москаленко, В. Ніколаюнко, Х. Мазепа, 
В. Мельник, В. Широбоков. Окремі питаннѐ підготовки медиків до 
успішного виконаннѐ професійних завдань розглѐнуто в роботах 
Л. Добровської, В. Дубрової, Г. Кліщ, Л. Клос, І. Кузнецової, М. Лісового, 
В. Подрушнѐк, С. Тихолаз, О. Уваркіної, а. Цехмістра, Т. Шутько та ін. 

Питаннѐм професійної підготовки сімейних лікарів присвѐчені праці 
зарубіжних науковців А. Камільюрі, О. Кларк, Р. Модслі, І. Остергаард та ін. 
Особливості професійної підготовки сімейних лікарів в Україні вивчали 
наші співвітчизники а. Базилевич, Я. Вороненко, А. Юмець, Г. Лисенко, 
І. Паламаренко, Л. Сидорчук, А. Царенко та ін.  

Незважаячи на безумовну актуальність проблеми використаннѐ сімей-
ними лікарѐми медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності, вочевидь, 
процес відповідної підготовки майбутніх сімейних лікарів потребую більш ши-
рокого розкриттѐ. Тому метою нашої статті ю структура готовності майбутніх 
сімейних лікарів до застосуваннѐ медичного обладнаннѐ в професійній діѐль-
ності та характеристика основних педагогічних умов успішного вирішеннѐ 
цього питаннѐ в контексті освітнього середовища сучасного медичного ЗВО. 

Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань нами застосовані теоретичні й 
емпіричні дослідницькі методи, а саме: інформаційний пошук у 
загальнотеоретичному та вузькоспеціальному змістовому полі; узагальненнѐ 
та аналіз даних, опублікованих у працѐх дослідників споріднених проблем; 
зовнішню та вклячене спостереженнѐ за процесом підготовки майбутніх 
сімейних лікарів до застосуваннѐ медичного обладнаннѐ в професійній 
діѐльності.  
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Виклад основного матеріалу. Розвиток української медичної освіти 
спрѐмований на підвищеннѐ ѐкості підготовки й рівнѐ кваліфікації лікарів, 
що потребую нової методології організації освітнього процесу. Згідно з 
деклараціѐми Всесвітньої організації охорони здоров’ѐ, завданнѐм 
медичної справи ю всебічна турбота про лядей та їхню соціальне 
середовище. Отже, сімейні лікарі маять розглѐдати своїх паціюнтів у 
широкому контексті, турбуватисѐ не лише про лікуваннѐ, а й про 
запобіганнѐ захворявань і травматизму, навчати родини методам доглѐду 
та самодоглѐду, проводити роз’ѐснявальну роботу й виховувати в 
паціюнтів свідоме ставленнѐ до збереженнѐ здоров’ѐ (Стечак, 2017). 

Аналізуячи наукові праці та публікації дослідників, можна зробити 
висновки про те, що сьогодні, поруч із необхідністя оволодіннѐ 
ґрунтовними суто медичними знаннѐми і вміннѐми, набуваю значної 
актуальності підготовка сімейного лікарѐ до професійного використаннѐ 
медичного обладнаннѐ. Проте, вичерпних рекомендацій щодо вирішеннѐ 
ціюї проблеми, зокрема, в контексті професійної підготовки в медичному 
закладі вищої освіти, не знаходимо. 

Діѐльність лікарѐ загальної практики – сімейної медицини пов’ѐзана 
з необхідністя вибору тих чи інших форм, методів, засобів діѐльності – ѐк 
традиційних і апробованих, так і інноваційних, таких, що засновані на 
нових наукових відкриттѐх медичної та фармацевтичної науки й істотно 
розширяять можливості сучасної медицини. З року в рік збільшуютьсѐ 
кількість нового медичного обладнаннѐ, ефективне застосуваннѐ ѐкого 
вимагаю, аби обізнаність сімейних лікарів у цій сфері постійно зростала.  

Звертаячись до переліку компетенцій, наведених в освітньо-профе-
сійній програмі підготовки магістра медицини, акцентуюмо увагу на тому, що 
майже 40 % із них містѐть положеннѐ, ѐкі стосуятьсѐ володіннѐ знаннѐми 
щодо використаннѐ медичного обладнаннѐ у професійній діѐльності. 

Компетентності – ѐк загальні, так і спеціальні, що прописані в 
освітньо-професійній програмі – указуять на те, що одним із основних 
завдань вищого медичного закладу освіти ю формуваннѐ готовності лікарѐ 
до застосуваннѐ в професійній діѐльності досить різних предметних знань і 
вмінь та здійсненнѐ професійної підготовки на найвищому можливому 
рівні. Аналізуячи праці дослідників у різних галузѐх науки, можна чітко 
сформулявати означеннѐ професійної підготовки майбутніх сімейних 
лікарів до використаннѐ медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності. 

Звертаячись до викладеного раніше, можна запропонувати таке 
визначеннѐ: професійна підготовка майбутніх сімейних лікарів до 
використаннѐ медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності ‒ це 
навчаннѐ майбутніх лікарів застосовувати набуті знаннѐ (в області фізики, 
біології та ін.), уміннѐ й навички з метоя діагностики, терапії та в області 
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клінічно-лабораторних досліджень, а також у встановленні конструктивної 
взаюмодії з паціюнтом ѐк суб’юктом власного здоров’ѐзбереженнѐ.  

На основі педагогічної та медичної технологій у медичному закладі ви-
щої освіти клінічними кафедрами та кафедрами медичної біофізики існуять 
достатні можливості, аби підготувати студентів до використаннѐ у професій-
ній діѐльності медичного обладнаннѐ (діагностичного, терапевтичного, 
науково-дослідного). 

Теоретичну та практичну проблему складаю та обставина, що понѐттѐ 
«медичне обладнаннѐ», а також близькі йому за змістом понѐттѐ «вироби 
медичного призначеннѐ» і «медична техніка», не маять самостійних 
дефініцій у законодавстві, що зумовляю об’юктивні труднощі в їхньому 
практичному розмежуванні. Чіткого трактуваннѐ понѐттѐ «медичне 
обладнаннѐ» у спеціальних джерелах ми не знаходимо насамперед тому, що 
його перелік у різних авторів ю досить розмитим і не досить конкретизованим 
за своїм змістом. У нормативно-правових актах вироби медичного 
призначеннѐ і медична техніка визначаятьсѐ через збірні понѐттѐ: у постанові 
Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2004 р. «Про затвердженнѐ 
Порѐдку державної реюстрації медичної техніки та виробів медичного 
призначеннѐ» йдетьсѐ про медичні вироби, у постанові Кабінету Міністрів 
України від 20 груднѐ 2008 р. «Деѐкі питаннѐ державного управліннѐ у сфері 
контроля ѐкості лікарських засобів» вони визначаятьсѐ ѐк медична 
продукціѐ. Податковий кодекс України у своїх статтѐх використовую термін 
«медичне обладнаннѐ», проте окремого його визначеннѐ не даю.  

Дослідники зазначаять, що, дійсно, важко розмежувати вироби 
медичного призначеннѐ та медичну техніку за закріпленими речовими 
ознаками, що фіксуятьсѐ простим переліком – будь-ѐкі прилади, комплекси, 
системи, обладнаннѐ, апарати, інструменти, пристрої, імплантанти, 
приладдѐ, програмне забезпеченнѐ, матеріали, інші вироби. По-друге, 
вироби медичного призначеннѐ і медична техніка маять спільне 
функціональне призначеннѐ, що в найбільш повному виглѐді вклячаю 
використаннѐ в цілѐх охорони здоров’ѐ длѐ профілактики, діагностики, 
лікуваннѐ, полегшеннѐ стану особи в разі захворяваннѐ, травми, каліцтва, 
інших патологічних, фізіологічних станів або ѐк компенсаціѐ недоліку органу, 
фізичної вади; забезпеченнѐ спостереженнѐ, реабілітації, видозміняваннѐ 
структури органів, тканин, процесів, проведеннѐ медичних процедур, 
досліджень медичного та лабораторного характеру з метоя поліпшеннѐ 
функціонуваннѐ органів, тканин лядини; контроль над процесом 
заплідненнѐ, внутрішньоутробного розвитку плода. Функціональне 
призначеннѐ медичних виробів не обмежуютьсѐ лише сприѐннѐм виконання 
лікувальній функції, а передбачаю самостійне чи в комплексі виконаннѐ 
профілактичних, діагностичних, обслуговуячих функцій у сфері охорони 
здоров’ѐ (Олефір, 2011). 
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Провівши аналіз джерел, у ході нашого дослідженнѐ ми беремо за 
основу думку, що медичне обладнаннѐ ‒ це широкий спектр виробів 
медичного призначеннѐ, медичної техніки та медичних апаратів, 
призначених длѐ забезпеченнѐ оптимальних умов длѐ хворого та роботи 
медичного персоналу закладу охорони здоровʼѐ під час діагностики, 
лікуваннѐ, реабілітації, а також доглѐду за хворими. 

Майбутні лікарі повинні оволодіти знаннѐм конструктивних 
особливостей медичного обладнаннѐ, набути практичних умінь щодо 
експлуатації приладів, уміти застосовувати в професійній діѐльності 
медичну апаратуру. Курс освоюннѐ медтехніки необхідно вибудовувати 
таким чином, щоб у ньому вивчалисѐ фізичні та біологічні процеси і ѐвища, 
відбувалосѐ практичне застосуваннѐ цих знань, принаймні, шлѐхом 
навчального моделяваннѐ професійних ситуацій. Слід ураховувати, що 
вміннѐ застосовувати апаратуру вклячаю в себе не лише її технічне 
освоюннѐ, а й уміннѐ інтерпретувати вихідну інформація, отриману з 
приладів, уміннѐ донести зміст отриманої інформації до колег і паціюнтів.  

Лікар сімейної медицини, порівнѐно з традиційноя практикоя, 
повинен мати більш універсальні знаннѐ; відповідно, зростаю його 
відповідальність за прийнѐте рішеннѐ. Водночас, він повинен не тільки сам 
володіти широким спектром медичного обладнаннѐ, а бачити його роль у 
всій системі взаюмодії з паціюнтом, його рідними, а також іншими фахівцѐми, 
ѐким він передовірѐю паціюнта на певних етапах лікуваннѐ й реабілітації.  

Загалом, у процесуальному відношенні підготовка лікарів до 
застосуваннѐ медичного обладнаннѐ передбачаю освоюннѐ шести видів 
діѐльності, ѐку, за її основним змістом, можна представити ѐк діагностичну, 
терапевтичну, науково-дослідну, організаційну, педагогічну, інформаційну. 
Відповідно, у структурі його готовності до професійної діѐльності маять 
відображатисѐ знаннѐ та вміннѐ, необхідні длѐ виконаннѐ: 

1) діагностичної й терапевтичної роботи за допомогоя медичного 
обладнаннѐ; 

2) науково-дослідницької роботи за допомогоя медичного обладнаннѐ; 
3) організаційної роботи за допомогоя медичного обладнаннѐ; 
4) інформаційної роботи за допомогоя медичного обладнаннѐ; 
5) педагогічної роботи по вивчення медичних приладів (Уалиханова & 

Байзак, 2015). 
Гностичними показниками оволодіннѐ медичним обладнаннѐм ми 

вважаюмо готовність лікарѐ до використаннѐ ним медичного обладнаннѐ на 
основі медичних, фізичних і технічних знань, а також знань безпосередньо в 
галузі медицини. Проте, готовність до застосуваннѐ медичного обладнаннѐ у 
професійній діѐльності – це не статичні знаннѐ. Наука, медична індустріѐ не 
стоѐть на місці, і лікар-фахівець повинен постійно підвищувати своя 
компетентність. Це передбачаю подальший збір інформації, її оновленнѐ зі 
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свіжих джерел, а також різноманітні курси з її застосуваннѐ, і обмін досвідом 
з іншими лікарѐми, і, що бачимо особливо важливим, участь у наукових 
форумах, зокрема в режимі онлайн, що дозволить не лише підвищувати 
рівень знань та вмінь, а й грамотно здійснявати експертизу пропозицій і 
оцінявати діювість нового обладнаннѐ, що з’ѐвлѐютьсѐ на ринку, пов’ѐзаних із 
ним комерційних послуг (наприклад, різні медичні центри тощо, до ѐких 
хотіли би звернутисѐ паціюнти), необхідність закупок та ін. 

Значна частина підготовки майбутніх сімейних лікарів до 
застосуваннѐ медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності 
здійсняютьсѐ засобами впливу викладачів в освітньому середовищі 
сучасного медичного закладу вищої освіти. Зважаячи на це, Б. Уаліханова 
виділѐю знаннѐ та вміннѐ, необхідні длѐ виконаннѐ педагогічної роботи з 
вивченнѐ медичних приладів, а саме:  

 уміти слідувати педагогічним принципам: «Длѐ чого вчити?», «Чому 
навчати?» і «ак вчити?»; 

 в освітньому процесі при підготовці майбутнього лікарѐ 
використовувати за основу сучасні теорії і концепції; 

 створявати умови, що забезпечуять пізнавальну активність студентів; 

 використовувати проектне навчаннѐ у процесі вивченнѐ медичних 
приладів; 

 використовувати практико-оріюнтоване навчаннѐ під час формуваннѐ 
вмінь застосуваннѐ медичної техніки в реальних умовах; 

 забезпечувати самостійність студентів у процесі їх підготовки до 
використаннѐ медичної техніки (Уалиханова & Байзак, 2015). 
До переліченого слід додати також готовність майбутнього лікарѐ 

сімейної медицини до постійної самоосвітньої діѐльності в сфері 
застосуваннѐ медичного обладнаннѐ. Зважаячи на динамічний характер 
даної сфери та її важливість длѐ ѐкісної медичної допомоги, можемо 
стверджувати, що така готовність ю обов’ѐзковоя передумовоя 
майстерності лікарѐ, його здатності діѐти на високому професійному рівні.  

Таким чином, структуру готовності до застосуваннѐ медичного 
обладнаннѐ в професійній діѐльності складаять: 

 необхідні професійні знаннѐ, уміннѐ й навички; 

 позитивне ставленнѐ до того чи іншого виду діѐльності, пов’ѐзаного із 
застосуваннѐм медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності; 

 здатність до постійного самовдосконаленнѐ в обговоряваній сфері. 
Відповідно, процес підготовки майбутніх сімейних лікарів до 

застосуваннѐ медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності ѐвлѐю собоя 
формуваннѐ перелічених складників засобами медичної освіти, ѐка, 
водночас, закладаю основи відповідної самоосвіти лікарѐ впродовж усього 
його подальшого професійного життѐ. Відповідно, особливої уваги потребую 
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мотиваціѐ його до ціюї діѐльності, що повинна формуватисѐ вже з першого 
курсу. Адже вчені підкресляять, що «концепціѐ безперервного професійного 
розвитку в усіх галузѐх широко пропагуютьсѐ в сучасному світі. Цѐ концепціѐ 
передбачаю активну участь курсантів у педагогічному процесі, тобто 
перетвореннѐ їх із об’юктів навчаннѐ на суб’юктів, ѐкі покращуять власну 
компетентність та рівень знань. Тільки лікар, що постійно навчаютьсѐ та 
розвиваютьсѐ, може цілковито задовольнѐти потреби паціюнтів, роботодавців 
і власні вимоги щодо свого місцѐ в суспільстві» (Стрільчук та ін., 2015, с. 76). 

ак зазначаю М. Герасимчук, «головноя особливістя підготовки 
майбутніх медичних працівників ю комплексний характер підходу до 
формуваннѐ й підвищеннѐ рівнѐ пізнавальної мотивації. Саме це визначаю 
особливості змісту і методів підготовки студентів до лікарської практики, їх 
спрѐмованість на самостійну пізнавальну діѐльність» (Герасимчук, 2013, с. 
63). Ці самі закономірності простежуятьсѐ і щодо вирішеннѐ конкретної 
проблеми готовності до застосуваннѐ медичного обладнаннѐ. 

У нашому дослідженні виокремлено такі педагогічні умови, що в 
комплексі маять сприѐти такому вирішення: 

 створеннѐ у медичному закладі вищої освіти сприѐтливого освітнього 
середовища підготовки майбутніх сімейних лікарів до застосуваннѐ 
медичного обладнаннѐ у професійній діѐльності; 

 розробка методичного забезпеченнѐ успішної дидактичної взаюмодії 
викладачів та майбутніх лікарів сімейної медицини в ході їхньої підго-
товки до застосуваннѐ медичного обладнаннѐ у професійній діѐльності; 

 упровадженнѐ особистісного підходу в підготовці майбутніх лікарів 
сімейної медицини до застосуваннѐ медичного обладнаннѐ у 
професійній діѐльності. 
Їхнѐ успішна реалізаціѐ бачитьсѐ ефективним шлѐхом формуваннѐ 

готовності майбутнього лікарѐ сімейної медицини до використаннѐ 
медичного обладнаннѐ в професійній діѐльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Професійна діѐльність сучасного сімейного лікарѐ неможлива без 
використаннѐ медичного обладнаннѐ. Прилади медичного призначеннѐ 
маять значну вагу длѐ правильної постановки діагнозу та призначеннѐ 
лікуваннѐ хворого. Длѐ максимально оптимального використаннѐ 
медичного обладнаннѐ у професійній діѐльності майбутні лікарі ще на 
стадії навчаннѐ повинні засвоїти певну базу знань та вмінь, що сприѐтимуть 
грамотному та своючасному використання діагностичної та терапевтичної 
апаратури, а також бути вмотивованими на розширеннѐ відповідних своїх 
можливостей шлѐхом самоосвіти.  

Подальші дослідженнѐ спрѐмовані на розробку методики створеннѐ 
навчального інтердисциплінарного кейса з використаннѐ медичного 
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обладнаннѐ, ѐкий повинен формуватисѐ й використовуватисѐ впродовж 
всього процесу професійної підготовки майбутнього сімейного лікарѐ.  
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РЕЗЮМЕ 

Бычко Марина. Педагогические основы подготовки семейного врача к успешному 
применения в профессиональной деѐтельности медицинского оборудованиѐ. 

В статье рассматриваетсѐ проблема подготовки будущего семейного врача к 
использования медицинского оборудованиѐ. Анализируятсѐ объективные и 
субъективные аспекты этого процесса. Обосновываятсѐ положениѐ, что длѐ 
эффективного использованиѐ медицинского оборудованиѐ у будущего семейного врача 
должны быть сформированы соответствуящие мотивационные, содержательные и 
процессуальные основы. Так, он должен знать и понимать физические закономерности 
работы приборов, применѐемых в медицинской практике, правильно выбирать 
соответствуящее медицинское оборудование как длѐ диагностики, так и длѐ 
терапевтических воздействий; уметь грамотно, с профессиональной точки зрениѐ, и 
вовремѐ применѐть его в профессиональной деѐтельности; правильно 
интерпретировать полученнуя исходнуя информация. Врач должен всегда быть в 
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курсе развитиѐ современной медицинской техники и стремитьсѐ постоѐнно 
обогащать свой профессиональный арсенал путем ее применениѐ, что также должно 
быть заложено в процессе его профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: будущие врачи, медицинское оборудование, 
профессиональнаѐ деѐтельность, профессиональнаѐ подготовка, саморазвитие, 
самообразование. 

 
SUMMARY 

Bychko Maryna. Pedagogical bases of preparing a family doctor for successful use of 
medical equipment in professional activity. 

The professional work of a modern family doctor is impossible without the use of medical 
equipment. Medical devices are of great importance for the correct diagnosis and treatment of 
the patient. In order to maximize the optimum use of medical equipment in their professional 
activities, future doctors should, at the stage of training, acquire a certain knowledge base that 
will facilitate competent and timely use of diagnostic and therapeutic equipment, as well as be 
motivated to expand their respective capabilities through self-education. 

The problem of preparing a future family doctor for the use of medical equipment is 
considered. The objective and subjective aspects of this process are analyzed. Provisions are 
substantiated, for the effective use of medical equipment in the future family doctor, appropriate 
motivational, substantive and procedural principles have to be formed. So, they have to know 
and understand the physical laws of the operation of devices used in medical practice, to choose 
the appropriate medical equipment for both diagnosis and therapeutic effects; be able to 
competently, from a professional point of view, and in time to apply it in professional activities; 
correctly interpret the received source information. The doctor should always be aware of the 
development of modern medical equipment and strive to constantly enrich his professional 
arsenal through its use, should also be incorporated in the process of his professional training. 

Further research will be aimed at developing a methodology for creating an 
interdisciplinary training case on the use of medical equipment, which should be formed and 
used throughout the whole process of professional training of a future family doctor. 

Key words: future doctors, medical equipment, professional activity, professional 
training, self-development, self-education. 
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ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Актуальність використаннѐ автентичних текстів на занѐттѐх англійської 

мови в технічних закладах вищої освіти обумовляютьсѐ їх спрѐмуваннѐм на 
ознайомленнѐ з особливостѐми, традиціѐми інших народів загалом та діѐльності 
фахівців технічної сфери зокрема. Метоя статті ю вивченнѐ особливостей 
використаннѐ автентичних текстів на занѐттѐх з англійської мови в технічних 
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закладах вищої  освіти. У процесі наукового аналізу використано такі методи 
дослідженнѐ, ѐк аналіз, синтез, узагальненнѐ. Наведено приклади використаннѐ 
різних форм організації пізнавальної діѐльності майбутніх фахівців технічних 
закладів вищої освіти (парної, роботи в малих групах, групової) з автентичними 
матеріалами на занѐттѐх з англійської мови.  

Ключові слова: автентичність, автентичні тексти, занѐттѐ з англійської мови, 
парна робота, навчаннѐ групами, робота з автентичними текстами, студенти 
технічних закладів освіти, форми організації пізнавальної діѐльності студентів. 

 
Постановка проблеми. Реформуваннѐ сучасної системи освіти 

ставить вимоги пошуку нових підходів до вивченнѐ англійської мови в 
закладах вищої освіти технічного профіля. Серед пріоритетних напрѐмів 
розвитку освіти, відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на 2012–2021 рр., ю міжнародне партнерство, ѐке покликане 
забезпечити інтеграція національної системи освіти в міжнародний 
освітній простір (Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на 
2012–2021 рр., 2012). Тому головноя метоя освіти ХХІ ст. ю підготовка 
майбутнього інженера з гуманістичним світосприйнѐттѐм, здатного 
активно реалізовувати свій особистісний потенціал на засадах 
взаюморозуміннѐ, співпраці з представниками різних культур.  

Процес навчаннѐ англійській мові майбутніх інженерів неможливий 
без використаннѐ автентичних (оригінальних) матеріалів, спрѐмованих на 
ознайомленнѐ з особливостѐми, традиціѐми інших народів загалом та 
діѐльності фахівців технічної сфери зокрема.  

Аналіз актуальних досліджень. Використаннѐ автентичних текстів та 
відеофрагментів вивчали Ю. Глушко, М. Дубровін, Я. Комарова, С. Недюлін, 
Ю. Русакова та ін., ѐкі визначали важливість формуваннѐ конкретних знань, 
умінь, навичок іншомовної комунікативної компетенції в межах розмовних 
тем. Низка методистів пропонуять використовувати на занѐттѐх з іноземної 
мови автентичні друковані тексти (М. Брін, Л. Ліер, С. Я. Ніколаюва, Г. Нойер, 
Х. Уіддоусон, О. М. Шерстяк, Jo. Mc. Donough, K. Morrow, та ін.). Однак, 
проблема використаннѐ різних форм роботи з автентичними матеріалами на 
занѐттѐх з англійської мови вивчено недостатньо. 

Метою статті ю вивченнѐ особливостей використаннѐ автентичних 
текстів на занѐттѐх з англійської мови в технічних закладах вищої  освіти.  

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальненнѐ, систематизаціѐ. 
Виклад основного матеріалу. Автентичними вважаять оригінальні, 

точні тексти мистецьких творів певних авторів, їхні епістолѐрій, щоденникові 
записи тощо, наѐвні в рукописах, першодруках, авторській коректурі тощо 
(Велика українська енциклопедіѐ, 2015). На думку Г. Жогліної, автентичним 
прийнѐто вважати текст, ѐкий не був спочатку пристосований длѐ навчальних 
цілей; текст, написаний длѐ носіїв мови носіѐми ціюї мови. Автентичні 
матеріали це – матеріали, взѐті з оригінальних джерел, ѐкі характеризуятьсѐ 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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природністя лексичного наповненнѐ та граматичних форм, ситуативної 
адекватністя використовуваних мовних засобів, іляструять випадки 
автентичного слововживаннѐ і ѐкі, хоча і не призначені спеціально длѐ 
навчальних цілей, але можуть бути використані у процесі навчаннѐ іноземної 
мови (Жогліна, 1998).  

На актуальності використаннѐ автентичних матеріалів наголошую 
А. Мунтѐн, визначаячи їх функціональність, оріюнтація на використаннѐ в 
реальних ситуаціѐх, адже вони створяять подібність до природного мовного 
середовища, ѐке ю одним із головних факторів успішного оволодіннѐ мовоя, 
ѐка вивчаютьсѐ (Мунтѐн, 2015). З точки зору лінгвістики, наголошую автор, 
автентичні матеріали – тексти та аудіо/відео матеріали – характеризуятьсѐ 
своюрідністя лексичних одиниць, а саме емотивних лексичних одиниць, 
вигуків, часток, сленгу, жаргонізмів та специфічних словосполучень, сталих 
висловів, ідіоматичних виразів тощо (Мунтѐн, 2015). На думку О. Киѐн, в 
автентичних текстах переважаять прості й зрозумілі реченнѐ (Киѐн, 2014). 

Науковці І. Авдююва, Т. Васильюва, Г. Левіна поділѐять автентичні 
тексти за стилѐми. На їхня думку, автентичний інженерний текст – це текст, 
ѐкий належить навчально-науковому і науково-технічному підстилѐм і 
написаний викладачем-інженером длѐ інженера (або майбутнього 
інженера), «мовоя посвѐчених», тобто в межах одніюї соціальної групи, що 
маю характерні мовні особливості (Левина та ін., 2007, с. 340).  

До усного різновиду автентичного тексту автори відносѐть діалоги та 
полілоги на професійні теми між інженерами, а також магістрантами та 
аспірантами, ѐкі вже ю дипломованими інженерами. Критеріюм 
автентичності в цих випадках виступаю моносоціумна комунікаціѐ, що 
«базуютьсѐ на загальних знаннѐх (common knowledge) і що виѐвлѐютьсѐ в 
кодифікованості мови» (Левина та ін., 2007, с. 340).  

Ю. Носонович та Р. Мільруд виділѐять сім аспектів автентичності 
тексту (Носонович та Мільруд, 1999, с. 12) (рис. 1).  

У контексті нашого дослідженнѐ, основну увагу в роботі з 
автентичними текстами приділѐюмо груповому навчання студентів 
іноземній мові. Основним завданнѐм використаннѐ роботи з автентичними 
текстами ю формуваннѐ інтересу до процесів міжкультурного та 
педагогічного спілкуваннѐ. Студенти працяять із автентичними текстами, 
тематика ѐких пов’ѐзана з процесом спілкуваннѐ в процесі професійної 
діѐльності інженера. акщо завданнѐ передбачаю роботу з повними 
текстами, студенти працяять, отримавши ці тексти, ѐкщо з уривками 
текстів – то отримуять уривки цих текстів. 
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Рис. 1. Основні аспекти автентичності 
 

Досить часто в процесі вивченнѐ навчальної дисципліни «Іноземна 
мова професійного спрѐмуваннѐ» студенти працяять з автентичними 
текстами в парах. У кожній парі один із студентів отримую автентичний 
текст, а інший – варіант тексту, але без початку, середини або кінцівки. 
Кожен студент знайомитьсѐ зі змістом тексту. Студент, ѐкий отримав 
неповний текст, намагаютьсѐ здогадатисѐ, про що могло би йтисѐ в тому 
уривку, ѐкий у нього відсутній; розповідаю про це своюму партнеру, ѐкий, 
своюя чергоя, контроляю правильність чи неправильність варіанта 
партнера. Така форма організації пізнавальної діѐльності студентів  цікаво 
реалізовуютьсѐ в ході вивченнѐ тем «The importance of science», 
«Engineering World Wide» запропонувавши студентам такий текст 
«Engineering World Wide» (Галацин та Хом’ѐк, 2019). 

Серед частин тексту, ѐкі подаятьсѐ студентам, ю такі:  
1) варіант тексту без початку:  
Today machines have to withstand tremendous stresses and to be able of complex 

motions that are complicated and specialized calculations taking hundreds of factors into 
account in the design of even quite a simple machine like a motor-car engine. In the production 
of everything from chocolates to the Channel Tunnel, the key individuals are the engineers. 

Інформативна автентичність – використання текстів, які несуть значущу для учнів 

інформацію, що відповідає їхнім віковим особливостям та інтересам  

 
Ситуативна автентичність припускає природність ситуації, запропонованої в 

якості навчальної ілюстрації, інтерес носіїв мови до заявленої теми, її обговорення 
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Культурологічна автентичність – використання текстів, які формують уявлення 

про специфіку іншої культури, про особливості побуту, про звички носіїв мови  

Автентичність національної ментальності, що роз’яснює доречність або 

недоречність використання тієї чи тієї фрази 

 

Реактивна автентичність – при розробці навчального тексту йому потрібно надавати 

здатність викликати в учнів автентичний емоційний, розумовий і мовної відгук  

 

Автентичність навчальних завдань до текстів – завдання повинні стимулювати 

взаємодію з текстом, повинні бути засновані на операціях, які здійснюються в 

позанавчальний час при роботі з джерелами інформації 

Автентичність оформлення, що привертає увагу учнів і полегшує розуміння 

комунікативного завдання тексту, установлення його зв’язків із реальністю 
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Engineers must become ever more scientific and specialized. The engineer must also deal with 
the economists to assure himself that he is producing what is wanted, and economically. 
Engineering is not just an industry but a complex consisting of a hundred interlinked industries 
such as machine-tool manufacture, automobile construction, instrument-making and power 
engineering. Today the branches of engineering are so wide that it is impossible to classify 
satisfactorily. But we may try to divide them into uses.  

2) варіант тексту без кінцівки: 
Engineering (machine-building) is the largest branch of any industry. Engineering has 

a greater output than any other industry. Their enterprises employ more than one-third of 
the total industrial manpower. The engineering industry is known to play a key role in the 
modernization program, in the production of new generation of machines and equipment 
and intensification on the whole economy. 

The machine-building industry is known to be able to produce various kinds of machinery 
and machine-tools in sufficient numbers to meet the country’s requirements. Every year, our 
designers and machine-builders bring out tens of hundreds of new types of machines and 
equipment. The engineering industry makes most of the things that are essential and useful: 
aerospace, cars, hospital equipment, telecommunications and even the humble kettle. Engineering 
also makes most of the things other industries need from cash dispensers and electronic mail for 
the banking industry to microphones and staging for the entertainment industry. 

Можна також запропонувати групову роботу студентів з автентичними 
текстами. Наприклад, майбутні інженери в ході вивченнѐ теми «Incidents. 
Security» (Галацин та Хом’ѐк, 2019, с. 80) отримуять варіант тексту, у ѐкому 
реченнѐ переплутані. Завданнѐ студентів – відновити текст. Післѐ того, ѐк 
вони виконаять завданнѐ, отримуять посиланнѐ на оригінальний текст та 
перевірѐять, чи правильно відтворений його зміст, виправлѐячи та 
аналізуячи помилки за їх наѐвності (табл.1). 

Таблицѐ 1 
Робота в групах з переплутаними реченнями 
Оригінал Зміни 

The text deals with security challenges 
arising from the widespread use of mobile devices 
(such as a mobile phone or notebook computer) by 
organisations and their employees to remotely 
access confidential or sensitive corporate data. 
Security threats facing mobile workforces are 
increased if the device is lost or stolen.  

An unauthorised user of the stolen 
device may be able to use it to go online and 
then install unauthorised software that will 
allow him to access the company database and 
download files containing confidential company 
data. He may also be able to copy files from a 
removable SD (Secure Digital) memory card 
inserted in the mobile device. One way of 
dealing with this problem is to use security 
software that can take control of a stolen mobile 
device remotely, wiping (erasing or completely 
removing) all data from the device and from any 
connected storage devices such as SD cards 

One way of dealing with this problem is to 
use security software that can take control of a 
stolen mobile device remotely, wiping (erasing or 
completely removing) all data from the device and 
from any connected storage devices such as SD 
cards. If the device is offline, she can send an 
encrypted (coded) SMS (Short Message Service) 
text message instructing the device to ‘wake up’ 
(go online) and then wipe all data. Security threats 
facing mobile workforces are increased if the device 
is lost or stolen.  

He may also be able to copy files from a 
removable SD (Secure Digital) memory card 
inserted in the mobile device. The text deals with 
security challenges arising from the widespread use 
of mobile devices (such as a mobile phone or 
notebook computer) by organisations and their 
employees to remotely access confidential or 
sensitive corporate data 
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Роботу в групах доцільно також використати під час вивченнѐ тем 
«Processes», «Safety», «Testing».  

Наприклад, при вивченні теми «Safety Rules», можна запропонувати 
такі уривки текстів (табл. 2): 

Таблицѐ 2 
Робота в групах з уривками автентичних текстів 

текст уривки 

Safety is the state of being “safe”, the 
condition of being protected against physical, 
social, spiritual, financial, political, emotional, 
occupational, psychological, educational or 
other types or consequences of failure, 
damage, error, accidents, harm or any other 
event which could be considered non-desirable.  

Discussions of safety often include 
mention of related terms. Security is such a 
term. With time the definitions between 
these two have often become interchanged, 
equated, and frequently appear juxtaposed 
in the same sentence. Readers unfortunately 
are left to conclude whether they comprise a 
redundancy. This confuses the uniqueness 
that should be reserved for each by itself. 

In the world of everyday affairs, not all 
goes as planned. Some entity’s steady state is 
challenged. This is where security science, 
which is of more recent date, enters. Drawing 
from the definition of safety, then: security is 
the process or means, physical or human, of 
delaying, preventing, and otherwise protecting 
against external or internal, defects, dangers, 
loss, criminals, and other individuals or actions 
that threaten, hinder or destroy an 
organization’s “steady state,” and deprive it of 
its intended purpose for being.  

It is important to distinguish between 
products that meet standards, that are safe, 
and those that merely feel safe. The highway 
safety community uses these terms: 
normative safety is a term used to describe 
products or designs that meet applicable 
design standards and protection 

Group 1  
Student A In the world of everyday 

affairs, not all goes as planned. Some entity’s 
steady state is challenged. This is where security 
science, which is of more recent date, enters. 
Drawing from the definition of safety, then: 
security is the process or means, physical or 
human, of delaying, preventing, and otherwise 
protecting against external or internal, defects, 
dangers, loss, criminals, and other individuals or 
actions that threaten, hinder or destroy an 
organization’s “steady state,” and deprive it of 
its intended purpose for being. 

Student B It is important to distinguish 
between products that meet standards, that 
are safe, and those that merely feel safe. The 
highway safety community uses these terms: 
normative safety is a term used to describe 
products or designs that meet applicable 
design standards and protection.  

Group 2 
Student C Safety is the state of  being 

"safe", the condition of being protected 
against physical, social, spiritual, financial, 
political, emotional, occupational, 
psychological, educational or other types or 
consequences of failure, damage, error, 
accidents, harm or any other event which 
could be considered non-desirable.  

Student D. Discussions of safety often 
include mention of related terms. Security is 
such a term. With time the definitions 
between these two have often become 
interchanged, equated, and frequently 
appear juxtaposed in the same sentence. 
Readers unfortunately are left to conclude 
whether they comprise a redundancy. This 
confuses the uniqueness that should be 
reserved for each by itself 
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Виконуячи це завданнѐ, студенти отримуять варіанти уривків із 
автентичного тексту та знайомлѐтьсѐ з їхнім змістом. Потім усі учасники 
спілкуятьсѐ, розповідаячи про зміст своїх уривків, відновляячи логічну 
послідовність тексту. Післѐ цього студенти отримуять повний текст та 
перевірѐять, чи правильно була відтворена логічна послідовність тексту.  

На занѐттѐх з англійської мови пропонуюмо й інший вид завданнѐ з 
автентичними текстами. За кілька днів до занѐттѐ студенти отримуять 
автентичний текст комунікативної тематики та розроблѐять три вправи до 
нього. Уже на занѐтті кожен студент виступаю в ролі викладача, 
пропонуячи свої завданнѐ до тексту.  

Наприклад, текст до теми «Systems. Hydraulic and Pneumatic 
Systems» (Галацин та Хом’ѐк, 2019, с. 83) (табл. 3). 

Таблицѐ 3 
Hydraulics is a branch of science 

that deals with the study and use of liquids 
as related to the mechanical aspects of 
physics. Pneumatics is a branch of science 
that deals with the study and use of air and 
other gases as related to the mechanical 
aspects of physics. The basic principles of 
hydraulics are few and simple and are as 
follows: liquids have no shape of their own; 
liquids will not compress; liquids transmit 
applied pressure in all directions; liquids 
provide great increase in work force. For all 
practical purposes, fluids are 
incompressible. Under extremely high 
pressures: the volume of a fluid can be 
decreased somewhat, though the decrease 
is so slight that it is considered to be 
negligible except by design engineers. 
Liquids expand and contract because of 
temperature changes. Strainers are 
constructed of fine mesh wire screens or of 
screening elements, consisting of specially 
processed wire of varying thickness 
wrapped around metal frames. The most 
common device installed in hydraulic 
systems to prevent foreign particles and 
contamination from remaining in the 
system are called filters. Filters are 
classified as full flow and partial flow.The 
purpose of a hydraulic pump is to supply a 
flow of fluid to a hydraulic system.  

Student A Task 1. Answer the following 
questions using the information from the text: 

1) What is a hydraulic system? 
2) What is pneumatics? 
3) What liquids are normally used in 

hydraulic systems? 
Student B Task 1. Fill in the gaps using 

the words from the box. Each word can be 
used just once. contaminates, from, system, 
installing, strainers, fluid, damage, 
maintenance, before, oil, eliminate, interval, 
changing, filter 

Maintenance of a hydraulic 1)_______ 
that is properly operated and cared for is a 
routine task. Maintenance usually consists of 
2)_______ or cleaning filters and 3)_______, 
and occasionally adding or changing the fluid 
in the system. However, overheating, excessive 
pressure, and contamination can 4)_______an 
improperly operated system. Proper 5)______ 
reduces your hydraulic troubles. By caring for 
the system using a regular maintenance 
program, you can 6)______ common problems 
and anticipate special ones. These problems 
can be corrected 7)_______ a breakdown 
occurs.   

З метоя активізації діѐльності всіх членів мікрогрупи майбутнім 
інженерам пропонуюмо виконувати певні ролі (табл. 4). 
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Таблицѐ 4 
Ролі студентів у ході навчання в малих групах 

№ 
з/п 

Ролі Зміст ролі 

1. Спікер 
(керівник 
групи) 

Зачитую завданнѐ групи; організовую порѐдок виконаннѐ; 
пропоную учасникам групи висловляватисѐ по черзі; слідкую за 
регламентом; заохочую групу до роботи; визначаю доповідача 

2. Секретар Веде записи результатів роботи своюї групи (коротко і 
розбірливо), може висловити думку групи 

3. Спостерігач 
(тайм-кипер) 

Стежить за часом, заохочую групу до роботи 
 

4. Доповідач Чітко висловляю думку групи, доповідаю про результати роботи 
групи 

 

Виконаннѐ певної частини роботи з автентичними текстами в малих 
групах активізую кожного її учасника, підвищую відповідальність за спільне 
виконаннѐ завдань. 

Технологія роботи в малих групах можна використати в ході 
вивченнѐ тем «Development. Prototypes», «Development. Design solutions» 
запропонувавши такі завданнѐ длѐ малих груп: 1) Think about design 
development on a project you have worked on, or on a type of project you 
know about. Describe the key stages from the design brief to the issue and 
ongoing revision of working drawings. Say how designers, consultants and 
production teams are involved at each stage of the process, and explain what 
procedures are used. 2) Think about overdesign in a field of engineering you 
are familiar with. How easy or difficult is it to predict and quantify loads? How 
serious are the consequences (human and financial) of technical failures? As a 
result, how high are typical factors of safety? 

Длѐ об’юктивного оціняваннѐ роботи кожного студента в мікрогрупі 
використовуюмо такі прийоми (табл. 5). 

Таблицѐ 5 
Прийоми оцінки знань студентів у ході навчання в малих групах 

№ 
з/п 

Прийом 
оцінювання 

Зміст прийому 

1. Тест Студенти самостійно вибираять правильну відповідь із кількох 
запропонованих варіантів 

2. Експрес-
опитуваннѐ 

Стислі усні або письмові відповіді, завданнѐ типу заповнити 
таблиця, намалявати діаграму, скласти схему тощо 

3. Самооцінка Оцінка студентами власної роботи в малій групі та роботи групи 
в цілому  

4. Дельта-пляс Визначаятьсѐ позитивні сторони роботи в групах (що 
сподобалосѐ –«пляс»), а потім обговоряятьсѐ ті моменти, ѐкі 
можна було б змінити. «Дельта» допомагаю не критикувати своїх 
одногрупників  
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Підбираячи автентичний матеріал, дотримуюмосѐ таких критеріїв 
відбору: критерій типовості (покликаний забезпечити відбір текстів, що 
відображаять найбільш актуальні факти сучасної дійсності країни, мова 
ѐкої вивчаютьсѐ, і створяю більш точне уѐвленнѐ про ця країну. З 
урахуваннѐм цього критерія з кожної теми відбираятьсѐ тексти, у ѐких 
відображено найбільш типові реалії; безеквівалентна й фонова лексика, 
що передбачаю знайомство з конкретноя стороноя життѐ країни, мова 
ѐкої вивчаютьсѐ); критерій лексико-фразеологічної автентичності (відбір 
лексики та фразеології відіграю важливу роль у досѐгненні автентичності 
висловляваннѐ. Лексичне наповненнѐ текстів, створених зарубіжними 
авторами – носіѐми мови, більш різноманітне. Ці тексти вклячаять слова й 
вирази, типові длѐ розмовної мови, терміни, безліч прикметників 
емоційно-оцінного характеру); критерій граматичної автентичності 
(пов’ѐзаний з використаннѐм в усній і письмовій мові властивих длѐ ціюї 
мови структур. Граматично автентичне оформленнѐ фрази не менш 
важливе, ніж автентичне лексичне наповненнѐ); критерій функціональності 
(передбачаю природність відбору лінгвістичних засобів длѐ вирішеннѐ 
мовного завданнѐ. Навчаннѐ природної живої мови можливе лише за 
умови використаннѐ матеріалів, узѐтих із життѐ носіїв мови або складених 
з урахуваннѐм особливостей їхньої культури та менталітету, відповідно до 
прийнѐтих мовних норм) (асько, 2017, с. 59). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
використаннѐ автентичних матеріалів на занѐттѐх з англійської мови в 
технічних закладах вищої освіти маю значні переваги, оскільки автентичні 
матеріали ю цікавими та стимуляячими; їх можна відбирати відповідно до 
інтересів авдиторії, або навіть самі студенти можуть брати участь у процесі 
відбору матеріалу; автентичні матеріали відображаять реальну ситуація 
вживаннѐ мови в культурному контексті. Молодь може працявати 
групами, малими групами, парами, виконуячи завданнѐ з автентичними 
матеріалами. Систематичне використаннѐ неадаптованих оригінальних 
матеріалів у навчанні англійській мові підвищить мотивація, зробить 
ставленнѐ до занѐть більш серйозним. 

Проведене дослідженнѐ не претендую на вичерпний розглѐд означеної 
проблеми. Подальшого вивченнѐ потребуять питаннѐ особливостей 
використаннѐ автентичних текстів з метоя формуваннѐ клячових 
компетентностей майбутніх інженерів на занѐттѐх з англійської мови. 
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РЕЗЮМЕ 

Галацин Катерина. Использование аутентичных текстов на занѐтиѐх английского 
ѐзыка в технических учреждениѐх образованиѐ.  

Актуальность использованиѐ аутентичных текстов на занѐтиѐх по 
английскому ѐзыку в технических учреждениѐх высшего образованиѐ 
обусловливаетсѐ их направленностья на ознакомление с особенностѐми, 
традициѐми других народов в целом и деѐтельностья специалистов технической 
сферы в частности. Целья статьи ѐвлѐетсѐ изучение особенностей использованиѐ 
аутентичных текстов на занѐтиѐх по английскому ѐзыку в технических 
учреждениѐх высшего  образованиѐ. 

Приведены примеры использованиѐ разных форм организации познавательной 
деѐтельности будущих специалистов технических учреждений высшего образованиѐ 
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(парной, работы в малых группах, групповой) с аутентичными материалами на 
занѐтиѐх по английскому ѐзыку.  

Ключевые слова: аутентичность, аутентичные тексты, занѐтиѐ по 
английскому ѐзыку, парнаѐ работа, обучение группами, работа с аутентичными 
текстами, студенты технических учреждений образованиѐ, формы организации 
познавательной деѐтельности студентов. 

 
SUMMARY 

Halatsyn Kateryna. The use of authentic texts in English language classes in technical 
education institutions. 

The relevance of the use of authentic texts in English classes in higher technical education 
institutions is stipulated by their direction to familiarize themselves with peculiarities, traditions 
of other peoples in general and activities of technical specialists in particular. 

The purpose of the article is to study the peculiarities of using authentic texts in 
English language classes in higher technical education institutions. 

In the process of scientific analysis, the following research methods are used: analysis, 
synthesis, conclusions, generalization. 

It is noted that a number of scientists are authentic original, accurate texts of artistic 
works of certain authors, their daily records, available in manuscripts, first printed, author’s 
proofreading, etc. It is mentioned that authentic are materials taken from original sources, which 
are characterized by the naturalness of lexical content and grammatical forms, situational 
adequacy of language means used, illustrate cases of authentic word usage and which, although 
not specifically intended for educational purposes, can be used in teaching a foreign language. 

Authentic materials include: texts and audio/video materials, characterized by the 
identity of emotive lexical units, exclamations, particles, slang, jargonisms and specific 
phrases, stable expressions, idiomatic expressions. 

The main tasks of using authentic texts in teaching foreign language are as follows: 
formation of interest in processes of intercultural and pedagogical communication among 
future engineers; formation of professional communication skills of future engineers. The 
possibility of pair and group work with authentic texts in English language classes was noted. 

Examples of various forms of organization of cognitive activities of future specialists 
in higher technical education institutions (pair, work in small groups, group) with authentic 
materials in English language classes are given.  

Key words: authenticity, authentic texts, English language classes, paired work, group 
training, work with authentic texts, students of technical education institutions, forms 
organization of the cognitive activities of students. 
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ПРОФЕСІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Статтѐ висвітляю наукову платформу та функційну роль конструяваннѐ 

творчого професійно-зоріюнтованого середовища у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. Метоя дослідженнѐ ю 
конкретизаціѐ базових характеристик творчого професійно-зоріюнтованого 
середовища закладу вищої освіти. На основі аналізу наукових джерел доведено, що 
принципового значеннѐ в естетизації загальної професійної підготовки майбутніх 
учителів гуманітарних спеціальностей відіграю зануреннѐ їх у спеціально створене 
творче професійно-зоріюнтоване середовище, що специфіковано ѐк комплекс спеціально 
створених обставин та характеристик освітнього процесу педагогічного 
університету, що вирізнѐютьсѐ естетичним змістом, увиразняю культурний контекст 
життювого простору майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в професійно-
зоріюнтованій проюкції.  

Ключові слова: заклад вищої освіти, майбутні вчителі гуманітарних 
спеціальностей, освітню середовище закладу вищої освіти, естетизаціѐ, творче 
професійно-зоріюнтоване середовище, конструяваннѐ, методичний ресурс. 

 
Постановка проблеми. Ураховуячи нагальну вимогу суспільства до 

зміни світоглѐдних координат системи освіти, зокрема роботи вчителѐ 
сучасної школи, слід сфокусувати увагу на гуманітаризації системи вищої 
професійної освіти, невід’юмним елементом ѐкої ю естетизаціѐ освітнього 
простору. Функціонал естетизації у професійній діѐльності педагога набуваю 
принципового значеннѐ у площині професійних функцій учителів-гуманітаріїв, 
ѐкі вирізнѐятьсѐ сформованістя «нелінійного» креативного стиля мисленнѐ, 
що дозволѐю їм конструявати моделі педагогічної взаюмодії творчого 
спрѐмуваннѐ. Гуманітарна освіта, ѐк сукупність знань у галузі суспільних наук 
(філософії, історії, філології, права, економіки, мистецтвознавства тощо) і 
пов’ѐзаних з ними практичних навичок та вмінь, ю найважливішим засобом 
формуваннѐ світоглѐду, відіграю величезну роль у загальному розвиткові 
лядей, у їхньому розумовому, етичному й естетичному вихованні. 
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Узагальнено, мету гуманітарної освіти влучно сформулявала Олена Фокша: 
«…це духовна та естетична культура, у ѐкій лядина відтворяю себе у своїй 
лядській цінності, у повноті своїх переживань, роздумів і мрій; пізнаю 
суспільство на різних етапах його історії, осмисляю феномен культури, сенс 
свого існуваннѐ й існуваннѐ інших лядей, що дозволѐю їй адаптуватисѐ до 
сучасного суспільства» (Фокша, 2018, с. 90).  

Аналіз актуальних досліджень. Своюрідність підготовки майбутніх 
учителів гуманітарних спеціальностей виступала предметом наукових 
пошуків Я. Бігунової, О. Галіцан, Т. Койчевої, В. Падерно, С. Ткаченко, О. Фок-
ши та інших учених. Професійна діѐльність учителѐ гуманітарних спеціаль-
ностей переважно визначаютьсѐ ѐк параметр формуваннѐ духовної культури 
учнів, у межах ѐкої здійсняютьсѐ концептуалізаціѐ їхнього світоглѐду (ѐк здат-
ності співвідносити внутрішні інтенції з універсальними суспільними форма-
ми життюдіѐльності); актуалізуятьсѐ процеси самопізнаннѐ та самореалізації 
учнів; формуятьсѐ в них морально-етична та соціальна позиції (Фокша, 2019). 

Ідентифікатори естетизації освітнього середовища закладу вищої освіти 
(естетичного сприйнѐттѐ (І. Цой), естетичних цінностей (В. Софіщенко), 
естетичних здібностей (М. авоненко), художньо-естетичного смаку 
(В. Радкіна), естетичних інтересів (Л. Косѐк), естетичних почуттів особистості 
(О. Прушковська)) – площина досліджень різних науковців сучасності. 
Незважаячи на наѐвність у науковій літературі обширу розвідок щодо ролі 
естетизації професійної підготовки майбутніх педагогів, наскрізним 
положеннѐм, що об’юдную майже всі дослідженнѐ ю теза про те, що 
необхідноя передумовоя оптимізації освітнього простору ю спеціально 
створене у ЗВО творче середовище професійного спрѐмуваннѐ.  

Мета дослідження − специфікаціѐ базових характеристик творчого 
професійно-зоріюнтованого середовища закладу вищої освіти.  

Завдання дослідження: 1) описати творче професійно-зоріюнтоване 
середовище закладу вищої освіти ѐк педагогічний феномен; 2) висвітлити 
методичні координати конструяваннѐ творчого професійно-зоріюнтованого 
середовища (проіляструвати прикладами) педагогічного університету. 

Методи дослідження. Теоретичні: систематизаціѐ наукових 
положень сучасної педагогічної науки – длѐ з’ѐсуваннѐ змістово-
функційних характеристик сучасного творчого професійно-зоріюнтованого 
середовища закладу вищої освіти педагогічного профіля; емпіричні: 
дослідницьке спостереженнѐ за організаціюя освітнього процесу закладу 
вищої освіти, узагальненнѐ методичних і практичних розробок (аналіз 
педагогічного та викладацького досвіду) – з метоя експериментальної 
апробації методики роботи зі студентами. 

Виклад основного матеріалу. Естетизаціѐ освітнього простору закладу 
вищої освіти, на нашу думку, детермінуютьсѐ сукупністя таких чинників: 
стимуляваннѐ позитивної мотиваційно-ціннісної настанови майбутніх 
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учителів гуманітарних спеціальностей до естетико-педагогічної діѐльності; 
конструяваннѐ творчого професійно-зоріюнтованого середовища у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей; 
забезпеченнѐ інтеграційної взаюмодії мистецької та загальнопедагогічної 
підготовки майбутніх педагогів-гуманітаріїв. 

Своюрідність конструяваннѐ творчого професійно-зоріюнтованого 
середовища у процесі професійної підготовки студентів виступала предметом 
наукових зацікавлень В. Тушевої, ѐка зазначала, що повноцінна підготовка 
майбутніх учителів-гуманітаріїв можлива за умови створеннѐ спеціального 
середовища в педагогічному закладі вищої освіти. Длѐ цього авторка вводить 
у науковий обіг понѐттѐ «культурно-науково-освітню середовище». 
Дослідницѐ обґрунтувала також необхідність створеннѐ у виші науково-
освітнього простору ѐк системостворявального чинника формуваннѐ 
майбутнього педагога, у ѐкому спостерігаютьсѐ кругообіг взаюмного 
перетвореннѐ знань, що набуваятьсѐ ѐк у процесі навчаннѐ, так і в науковому 
процесі. В. Тушева наголошувала також, що в контексті педагогічної освіти 
слід говорити про інтеграційну юдність науки, музичного та образотворчого 
мистецтва й освіти ѐк необхідної умови ефективної, ѐкісної підготовки 
педагогів, перспективного функціонуваннѐ гуманітарної (зокрема мистецької) 
освіти, соціокультурних тенденцій у цілому (Тушева, 2016).  

Середовищна проблематика підготовки майбутніх учителів розкрита 
також Ц. Хуаном. Автор зазначаю, що насиченнѐ освітнього середовища 
закладу вищої освіти естетичним змістом увиразняю культурний контекст 
життювого простору майбутніх учителів, формуячи специфічне змістово-
культурне поле з естетичним характеристиками, у ѐкому відбуваютьсѐ 
становленнѐ творчої індивідуальності майбутніх педагогів, оформляютьсѐ 
їхній власний естетико-педагогічний стиль, розвиваютьсѐ професійно-
художній «почерк» (Хуан, 2017). 

Можна стверджувати, що створеннѐ спеціального творчого 
професійно-зоріюнтованого середовища в процесі професійної підготовки 
студентів (шлѐхом залученнѐ студентів до різноманітних форм роботи, у 
ѐких інтегровано різні форми, жанри та види мистецтва) позитивно 
впливаю на естетичний складник загальної професійної підготовки 
майбутніх учителів-гуманітаріїв. 

Опишемо напрѐми роботи зі здобувачами вищої освіти 
гуманітарного профіля (перший освітній рівень «бакалавр»), здійсненої в 
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) упродовж 2018-2019 
навчального року. Автори сфокусували увагу на естетичному плані 
підготовки майбутніх учителів-гуманітаріїв напрѐму 03 Гуманітарні науки:  

031 Релігіюзнавство, 
032 Історіѐ та археологіѐ,  
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033 Філософіѐ,  
034 Культурологіѐ,  
035 Філологіѐ.  
Роботу було проведено в межах педагогічної майстерні 

(педагогічного гуртка) і передбачала переважно позааудиторну естетичну 
діѐльність студентів. 

Проіляструюмо прикладами здійснену роботу. 
Так, у позааудиторний час був проведений конкурс проектів 

естетичного оформленнѐ приміщень факультету. Підготовка до конкурсу 
тривала два тижні, упродовж ѐких студенти, об’юднавшись у творчі 
команди, готували ескізи ѐк навчальних аудиторій, так і ненавчальних 
приміщень, майстерень і внутрішнього дворика факультету. Так, одна з 
груп розробила комп’ятерний фільм, у ѐкому вони запропонували не лише 
художню оформленнѐ різних кабінетів та аудиторій (плакати, портрети 
видатних митців, куточки відпочинку тощо), шкільного буфету, а й дібрали 
музику, ѐка, на їхня думку, повинна звучати під час індивідуальних 
навчальних занѐть, під час перерви тощо. 

Інша група зосередила увагу на ландшафтному дизайні внутрішнього 
дворика. Зокрема, ними було придумано кілька цікавих пропозиції щодо 
лав, різних бесідок, клумб квітів і навіть незвичайне оформленнѐ урн длѐ 
сміттѐ, ѐкі були виконані в одному стилі і кольоровій гамі. 

Ще одна команда запропонувала в головному фойю розмістити 
інформаційно-пізнавальний куточок «Естетика», ѐкий містив кілька 
мистецьких напрѐмів: «Музика», «Хореографіѐ», «Дизайн», «Кіно» тощо. 
Кожна рубрика мала за мету надавати інформація щодо подій, ѐкі 
відбуваятьсѐ сьогодні в Одесі (концерти, виставки, фестивалі, анонси 
кінофільмів тощо), робила короткий оглѐд цих подій. Також пропонуваласѐ 
історична рубрика, ѐка висвітлявала цікаві факти з життѐ видатних митців, 
надавала довідку щодо подій, ѐкі відбувалисѐ в цей день в різні історичні дні 
тощо. Окрім цього висвітлявалисѐ найкращі рецензії студентів, ѐкі відвідали 
певний мистецький захід, їхні відгуки, розміщалисѐ світлини тощо. 

На думку четвертої команди, стіни коридору факультету слід 
оформити у виглѐді творчих звітів самих студентів, зокрема розміщувати 
найкращі роботи – картини, вироби прикладного мистецтва, найбільш 
вдалі світлини, ѐкі спонукали б усіх до творчого самовираженнѐ й 
самовдосконаленнѐ ѐк у творчій, так і в майбутній професійній діѐльності. 

Проведеннѐ такого конкурсу сприѐло формування у студентів 
естетичного смаку, розвитку в них перцептивних, комунікативних, творчих 
умінь, підвищувало їхня естетичну грамотність та емоційність.  

Крім цього, студенти залучалисѐ до випусків стіннівок, листівок-
поздоровлень, розроблѐли незвичні плакати з афоризмами і висловами 
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видатних лядей про значеннѐ мистецтва в житті лядини, ѐкі несли ѐк 
пізнавальну інформація, так і сприѐли створення творчого середовища.   

Іншим напрѐмом позааудиторної роботи студентів було відвідуваннѐ 
музеїв, картинних галерей, театрів, концертів, різноманітних мистецьких 
виставок, переглѐд художніх кінофільмів із подальшим написаннѐм 
рецензій із ґрунтовним аналізом заходу, його організації, змістового 
наповненнѐ, емоційного впливу тощо. Така робота суттюво впливала на 
розвиток рефлексивності й емоційності студентів.  

Іншим напрѐмом позааудиторної роботи були засіданнѐ 
студентського клубу «а-митець», на занѐттѐх ѐкого студенти виступали з 
інтерпретаціѐми літературних, музичних, живописних творів, афоризмів 
видатних митців. Зазначимо, що на засіданнѐх клубу доволі часто 
виникали дискусії щодо певних творів мистецтва будь-ѐкого жанру, ѐкі 
викликали неабиѐкий інтерес у студентів і вони мали потребу поділитисѐ 
своїми думками, послухати аргументи опонентів тощо. Діѐльність клубу 
значноя міроя впливала на розвиток комунікативних умінь та емоційності 
майбутніх учителів мистецьких дисциплін, оскільки вони повинні були не 
лише донести своя думку в такий спосіб, щоб її зрозуміли, а й навчитисѐ 
слухати своїх одногрупників, не перебивати їх, а також стримувати свої 
емоції і почуттѐ, що, ѐк засвідчили наші тривалі спостереженнѐ за 
спілкуваннѐм студентів, ю длѐ них досить складним завданнѐм.  

Занѐттѐ-зустріч «Сучасні арт-практики та молодь» було присвѐчено 
обговорення питань щодо впливу сучасного мистецтва (голографіѐ, 
світломузика, електронна музика, реклама, бігборди, предмети побуту, 
вуличне мистецтво (графіті, живі скульптури), комп’ятерні ігри тощо) на 
формуваннѐ естетичних смаків й естетичного світоглѐду лядини, і 
особливо молоді.  

На практичних занѐттѐх було проведено рольові ігри «Історичний 
вернісаж» (естетичні поглѐди в мистецтві Античності, Середньовіччѐ, 
Ренесансу) і «Modern exhibition». Длѐ цього студентів було розподілено на 
творчі групи, кожна з ѐких повинна була розповісти про певну епоху з 
позиції мистецтва. Студенти між собоя розподілѐли ролі видатних митців 
означеної епохи, від імені ѐких вони розповідали про естетичні поглѐди, 
притаманні цій епосі, презентували художні картини скульптури, 
архітектуру, музику, літературу тощо.  

Жваве обговореннѐ викликало занѐттѐ, ѐке ознайомлявало студентів 
із жанрами сучасного мистецтва. Длѐ проведеннѐ «Modern exhibition» 
студенти повинні були опрацявати публіцистичну літературу й Інтернет-
джерела відповідно до напрѐму, ѐкий вона отримала. Так, одна з груп 
отримала завданнѐ розповісти про молодіжну субкультуру, їхні естетичні 
уподобаннѐ (музика, стиль одѐгу зачіска, імідж тощо). Цікавим було те, що 
студенти не лише знайшли необхідний матеріал щодо молодіжних 
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субкультур, а й продемонстрували аудиторії їх представників (хіпі, панки, 
емо, готи, геймери та ін.), тобто знайшли одѐг, дібрали музику, наклали 
макіѐж, що притаманний цим субкультурам. 

Досить цікавим і пізнавальним був представлений іншоя групоя 
«Contemporary Art», у ѐкому було репрезентовано такі жанри, ѐк зворотне 
графіті, піщана скульптура, малянки біологічними рідинами, картини, що 
написані різними частинами тіла, маляваннѐ на брудних машинах, мані-
арт, різьбленнѐ по книгах, анаморфоз, боді-арт ілязії, тіні в мистецтві. 

Длѐ проведеннѐ практичних занѐть студентам було запропоновано 
підготувати фрагмент уроку образотворчого мистецтва, інтегрованого з будь-
ѐкоя іншоя навчальноя дисципліноя. Так, студентами було підготовлено 
уроки, що поюднували в собі кілька навчальних предметів: «Література – 
Історіѐ – Образотворче мистецтво» (тема «Міфи і легенди Давньої Греції»); 
«Історіѐ – література – образотворче мистецтво – музика» (тема «Культура 
Давньої Русі»); «Географіѐ – література – образотворче мистецтво – музика» 
(тема «Пейзажна лірика у творчості О. С. Пушкіна); «Фізика – хіміѐ – 
геометріѐ – кресленнѐ – образотворче мистецтво – новітнѐ історіѐ – 
архітектура – література» (тема «Лядина майбутнього та її середовище».  

Наведемо приклад використаннѐ міждисциплінарних зв’ѐзків у 
роботі зі студентами (використано модифіковану розробку Ялії Горщенко 
«Інтегровані уроки мистецьких і інших навчальних дисциплін у формуванні 
естетичного світоглѐду школѐрів») (Горщенко, 2015).  

Студентам було запропоновано взѐти участь у рольовій грі та спро-
бувати відпрацявати ролі «учнѐ» та «вчителѐ» за різними спеціальностѐми.   

Під час повтореннѐ навчального матеріалу «учителі» спонукали 
«учнів» (ѐких грали студенти інших творчих груп) до самостійних висновків 
про те, що старогрецька міфологіѐ надихала на творчість художників, 
скульпторів і композиторів різних часів. У такий спосіб намагалисѐ 
залучити учнів до встановленнѐ зв’ѐзків між різними галузѐми знань.  

Із метоя впливу на емоційно-почуттюву сферу «учнів» студенти-
«вчителі» обрали старогрецький міф «Орфей і Евридіка». Було дібрано 
слайди з картинами «Орфей, ѐкий веде Евридіку через підземний світ» 
Жан-Батіст-Каміль Коро, «Орфей у царстві мертвих» і «Орфей виводить 
Евридіку з царства мертвих» І. Файзулліна, ѐкі демонструвалисѐ на екрані. 
У цей час звучав уривок з опери «Орфей і Еврідіка» Г. Гляка. «Учителі» 
запропонували «учнѐм» проаналізувати застосовані мистецькі твори 
відповідно до міфу, ѐкий розглѐдавсѐ, а також взѐти участь у дискусії й 
висловити своя думку з питаннѐ, чому було поставлено Орфея така дивна 
умова: не озиратисѐ назад, ѐкий тайний сенс криютьсѐ в цій умові? 
Наприкінці дискусії увага «учнів» акцентуваласѐ на тому, що на це питаннѐ 
намагалисѐ відповісти багато лядей, при цьому їхні поглѐди нерідко 
суттюво відрізнѐлисѐ між собоя: однi бачили в озираннi Орфеѐ його  
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провину, що символiзувало взагалi вину особи перед близькими лядьми, 
iнші – вбачали в цьому воля богiв, ѐкі знали, що нетерплѐчу лядину чекаю 
невдача, третi – що мiж мертвими і живими ю кордон, ѐкий нiколи не 
можна перетинати, четвертi – що силоя лябовi й мистецтва не можна 
подолати смерть, п’ѐті – що цѐ iсторіѐ про вiдсутність справжньої лябові в 
житті лядини, шостi – що це міф про самотнiсть справжнього поета.  

По завершенні запропонованого фрагменту інтегрованого уроку 
відбулосѐ обговореннѐ, у ході ѐкого студенти дійшли висновку, що 
використаннѐ різних навчальних предметів і різних творів мистецтва 
забезпечую позитивний вплив на емоційний стан, а це, у своя чергу, сприѐю 
тому, що отримані знаннѐ запам’ѐтовуятьсѐ краще.  

На іншому занѐтті проводилисѐ фрагменти позакласних виховних 
заходів із поюднаннѐм різних жанрів мистецтва, з добором цікавих фактів із 
біографії видатних митців під час проведеннѐ віртуальних подорожей до 
різних країн, цікавими завданнѐми, ѐкі використовувалисѐ під час 
проведеннѐ «Брейн рингу», жартівливої вікторини «Гумор у мистецтві». 
Також майбутніми вчителѐми було підготовлено квест «Турнір знавців». 
Було обрано станції за жанрами мистецтва. Студенти у складі творчих груп 
готували завданнѐ (серйозні і жартівливі) длѐ відвідувачів станції, ѐка їм 
дісталасѐ шлѐхом жеребкуваннѐ. Вигравала та команда, ѐка набирала 
найбільшу кількість балів. 

Особливу увагу в ході роботи з майбутніми вчителѐми-гуманітаріѐми 
було приділено індивідуальним творчим проюктам. Проекти розроблѐлисѐ 
групоя студентів, ѐкі готували длѐ його захисту ѐкусь пісня, танок, 
привітаннѐ, народний обрѐд, екскурсія в музей тощо. Студентам потрібно 
було визначитись із естетичними цінностѐми, дібрати одѐг, розробити 
декорації, знайти додатковий матеріал (музичні твори, картини, вірші), 
підготувати цікаву презентація.  

Висновки. На основі аналізу наукових джерел доведено, що 
принципового значеннѐ в естетизації загальної професійної підготовки 
майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей відіграю зануреннѐ їх у 
спеціально створене творче професійно-зоріюнтоване середовище. Понѐттѐ 
«творче професійно-зоріюнтоване середовище закладу вищої освіти» 
конкретизовано ѐк комплекс спеціально створених обставин та 
характеристик освітнього процесу педагогічного університету, що 
вирізнѐютьсѐ естетичним змістом, увиразняю культурний контекст життювого 
простору майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у професійно-
зоріюнтованій проюкції. Можна стверджувати, що найбільш ефективними 
формами роботи зі студентами-гуманітаріѐми в контексті естетизації їхньої 
професійної підготовки ю творчі проюкти, творчі конкурси, дизайнерські 
проюкти, мистецькі майстерні, оформленнѐ сайтів, виставкова діѐльність, 
індивідуально-дослідницькі завданнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 

Галицан Ольга, Койчева Татьяна. Методическое обеспечение процесса 
конструированиѐ творческой профессионально-ориентированной среды в процессе 
профессиональной подготовки будущих учителей гуманитарных специальностей. 

Статьѐ освещает научнуя платформу и функциональнуя роль 
конструированиѐ творческой профессионально-ориентированной среды в процессе 
профессиональной подготовки будущих учителей гуманитарных специальностей. 
Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ конкретизациѐ базовых характеристик творческой 
профессионально-ориентированной среды учреждениѐ высшего образованиѐ. На 
основе анализа научных источников доказано, что принципиальное значение в 
эстетизации общей профессиональной подготовки будущих учителей 
гуманитарных специальностей имеет их погружение в специально созданнуя 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

30 

творческуя профессионально-ориентированнуя среду, котораѐ конкретизирована 
как комплекс специально созданных обстоѐтельств и характеристик 
образовательного процесса педагогического университета, который отличаетсѐ 
эстетическим содержанием, подчеркивает культурный контекст жизненного 
пространства будущих учителей гуманитарных специальностей в 
профессионально-ориентированной проекции.  

Ключевые слова: учреждение высшего образованиѐ, будущие учителѐ 
гуманитарных специальностей, образовательнаѐ среда учреждениѐ высшего 
образованиѐ, эстетизациѐ, творческаѐ профессионально-ориентированнаѐ среда, 
конструирование, методический ресурс. 

 
SUMMARY 

Halitsan Olha, Koycheva Tetyana. Methodological support of the process of 
constructing creative professionally oriented environment in the process of professional 
training of future teachers of humanities. 

The article elucidates the scientific platform and the functional role of constructing 
creative professionally oriented environment in the process of professional training of future 
teachers of humanities. The authors focused on 03 Humanities: 031 Religious Studies, 032 
History and Archeology, 033 Philosophy, 034 Cultural Studies, 035 Philology; described the 
methodological resource of the process of aesthetization of professional training of future 
teachers of humanities by immersing higher education students in a specially created creative 
professional-oriented environment. The purpose of research is to concretize the basic 
characteristics of the creative professionally oriented environment of higher education 
institutions. Research methods: systematization of scientific provisions of modern pedagogical 
science – to find out the content-functional characteristics of the modern creative 
professionally oriented environment of higher education institution of pedagogical profile; 
generalization of methodological and practical developments – for the purpose of experimental 
testing of the method of work with students. On the basis of the analysis of scientific sources it 
is proved that their immersion into a specially created creative professionally oriented 
environment is fundamental importance in aesthetization of the general professional training 
of future teachers of humanities. The concept of “creative professionally oriented environment 
of higher education institutions” is concretized as a complex of specially created circumstances 
and characteristics of the educational process of a pedagogical university, which is 
distinguished by aesthetic content, expresses the cultural context of the living space of future 
humanities teachers in professionally oriented projection. The methodological resource 
(illustrated with specific examples) of creating a creative professionally oriented environment 
in the professional training of future teachers of humanities is presented. The most effective 
forms of work with humanities students are described in the context of aesthetization of their 
professional training (creative projects, creative competitions, design projects, art workshops, 
site design, exhibition activities, individual research tasks, etc.). 

Key words: institution of higher education, future teachers of humanities, educational 
environment of the institution of higher education, aesthetization, creative professionally 
oriented environment, design, methodological resource. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ АКВАФІТНЕСУ  

ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТОК 
 
У статті представлена та науково-обґрунтована методика занѐть з 

аквафітнесу з використаннѐм системи Табата длѐ студенток закладів вищої 
освіти. Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз науково-методичної та 
спеціальної літератури, педагогічне спостереженнѐ, педагогічний експеримент, 
методи математичної статистики. Проведено аналіз впливу запропонованої 
методики занѐть на показники фізичного стану студенток. Виѐвлено, що 
застосована методика занѐть сприѐю покращення основних показників рівнѐ 
фізичного стану студенток. Перспективи подальших досліджень полѐгаять у 
вивченні впливу інноваційних технологій аквафітнесу на показники функціонального 
стану й фізичної підготовки студенток, ѐкі займаятьсѐ у спортивних секціѐх.  

Ключові слова: студенти, фізичний стан, методика, аквафітнес, система 
Табата. 

 
Постановка проблеми. Низький рівень фізичного стану, фізичної 

підготовленості молоді не сприѐтимуть зростання й удосконалення 
всебічного й гармонічного розвитку та, насамперед, можливості 
використаннѐ придбаних рухових ѐкостей у майбутньої трудової, побутової та 
громадської діѐльності. 

Наукові дослідженнѐ вітчизнѐних фахівців (Салатенко та Дубинська, 
2012) свідчать про зниженнѐ мотивації в молодого поколіннѐ до веденнѐ 
здорового способу життѐ, а, насамперед, до постійних занѐть фізичними 
вправами та спортом. 

Зміни в нашому суспільстві негативно проѐвлѐятьсѐ також на різних 
сторонах життюдіѐльності лядини. Така тенденціѐ негативно позначаютьсѐ 
на стані здоров’ѐ учнівської і студентської молоді. 

Проблема пошуку ефективних засобів і сучасних методик фізичного 
вихованнѐ длѐ покращеннѐ стану здоров’ѐ молодого поколіннѐ ю 
актуальноя і на етапі сьогоденнѐ. Про це свідчать чисельні наукові праці 
відомих вітчизнѐних (М. Лѐнной, О. Дубинська, П. Рибалко, Н. Петренко та 
ін.) науковців. Низка досліджень указую на тривалу тенденція щодо 
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зниженнѐ рівнѐ фізичної підготовленості, здоров’ѐ й фізичного стану 
студентської молоді (Томенко та Лазаренко, 2010).  

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що з кожним роком 
збільшуютьсѐ кількість випускників загальноосвітніх шкіл, ѐкі відносѐтьсѐ і 
займаятьсѐ в спеціальних медичних групах. Менш ніж 20 % 
старшокласників маять достатній рівень здоров'ѐ по закінченні 
загальноосвітніх шкіл (Москаленко, 2015).  

Одніюя з основних причин такого становища ю дефіцит рухової 
активності ѐк учнівської, так і студентської молоді, що негативно впливаю 
на їх фізичний розвиток, фізичний стан та працездатність (Андрююва, 2014; 
Круцевич, Марченко, 2017).  

Сучасне поюднаннѐ різноманітних форм занѐть із фізичного 
вихованнѐ, використаннѐ інноваційних видів та фітнес-технологій, 
дозволить вирішувати поставлені цілі й завданнѐ, та сприѐти 
повноцінному, гармонійному розвиткові особистості. 

Доведено, що застосуваннѐ сучасних методик та авторських програм 
сприѐтиме не тільки зростання мотивації у студентської молоді до занѐть 
фізичними вправами та спортом, а й покращить рівень здоров’ѐ, фізичної 
працездатності, фізичного стану й фізичної підготовленості. 

Незважаячи на чисельні дослідженнѐ, ѐкі стосуятьсѐ впливу занѐть за 
різними програмами сучасного фітнесу на функціональний стан лядини, 
зазначена проблема залишаютьсѐ актуальноя і потребую подальших 
розробок. 

Таким чином, теоретичне опрацяваннѐ та практична апробаціѐ 
питань зумовляять актуальну значущу проблему, на розв’ѐзаннѐ ѐкої 
спрѐмоване наше дослідженнѐ. 

Зв’язок роботи з науковими планами та програмами. Роботу 
виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теорії та 
методики фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки України за 
темоя «Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти різних груп 
населеннѐ» (номер державної реюстрації 0116U000900 на 2016 –2020 рр.). 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐм розширеннѐ й наукового 
обґрунтуваннѐ інноваційних програм, вивченнѐ їх впливу на організм 
лядини присвѐчені дослідженнѐ багатьох науковців. 

На сьогодні розроблено та обґрунтовано здоров’ѐформувальні 
технології з використаннѐм диференційованих програм длѐ студентів, ѐкі 
належать до спеціальної медичної групи (Малахова, 2013); розроблено 
моделі фізичних навантажень в оздоровчих занѐттѐх аеробікоя зі 
студентками (Зінченко, 2013; Головійчук, 2013) запропонована програма 
занѐть у водному середовищі длѐ студентів спеціальної медичної групи; 
(Базиляк, 2014) обґрунтовано програму занѐть у водному середовищі зі 
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студентками з використаннѐм елементів баскетболу; (Петренко, 2016) 
розроблено програму занѐть із використаннѐм засобів аквафітнесу длѐ 
оптимізації фізичної та розумової працездатності студенток економічних 
спеціальностей.  

Аналіз науково-методичної літератури показав, що одним із видів 
занѐть фізичними вправами, ѐкий ю популѐрним серед студенток, ю занѐттѐ за 
різними видами фітнес-програм. Наразі фітнес розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність 
сучасних форм оздоровчої рухової активності лядини, що дозволѐю 
позитивно впливати на її загальний стан (Усачев та Данильченко, 2013). 
Особливої уваги заслуговуять роботи, у ѐких вивчаютьсѐ вплив системи 
оздоровчих вправ у водному середовищі (Базиляк та Козина, 2013). 

Окремі дані про вплив засобів сучасного фітнесу на жіночий організм 
представлено в роботах (Буркова, 2008; Москаленко, 2012). 

Кожен із розроблених підходів не вступаю в протиріччѐ, а доповняю 
один одного. І саме тому, що дана галузь діѐльності постійно розвиваютьсѐ 
та вдосконаляютьсѐ, потрібно науково-обґрунтовано підходити до 
використаннѐ нових методик, ѐкі з’ѐвлѐятьсѐ. 

Мета дослідження – обґрунтувати методику занѐть з аквафітнесу з 
використаннѐм системи Табата длѐ корекції фізичного стану студенток. 

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети й розв’ѐзаннѐ завдань нами 
застосовувалисѐ такі методи дослідження: теоретичний аналіз науково-
методичної та спеціальної літератури, педагогічне спостереженнѐ, 
педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. Длѐ корекції фізичного стану студенток 
нами було розроблено методику занѐть з аквафітнесуз використаннѐм 
засобів системи Табата. 

У процесі розробленнѐ методики занѐть з аквафітнесу з 
використаннѐм засобів системи Табата ми враховували попередні 
дослідженнѐ в даному напрѐмі, а також рекомендації відомих науковців.  

Під час розробленнѐ методики занѐть нами були виділені і враховані 
в подальшому критерії її ефективного застосуваннѐ таблицѐ 1. 

Таблицѐ 1 
Критерії ефективності розробки експериментальної програми занять 

Мотиваційний Спрѐмована мотиваційна діѐльність оріюнтована на формуваннѐ 
стійкого інтересу до занѐть фізичними вправами і спортом  

Пізнавальний Формуваннѐ знань з фізичної культури і оздоровчих фітнес-технологій  

Практичний Уміннѐ самостійно застосовувати придбані знаннѐ на практиці; 
уміннѐ корегувати тренувальним процесом; навички контроля та 
самоконтроля в процесі занѐть 

Основноя метоя нашої методики було покращеннѐ фізичного стану 
студенток, а також формуваннѐ знань про оздоровчі види занѐть у 
водному середовищі та їх вплив на функціональний стан лядини.  
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Експериментальна методика розроблѐласѐ з використаннѐм 
різноманітних вправ із аквафітнесу, аеробіки, елементів дистанційного 
плаваннѐ, а також системи вправ Табата, ѐку ми адаптували до умов 
водного середовища.  

У процесі розробленнѐ методики ми дотримувалисѐ основних 
принципів фізичного вихованнѐ: регулѐрності, доступності, систематичності, 
індивідуальності, усвідомленості й активності, оздоровчої спрѐмованості, 
гармонійного розвитку особистості та врахуваннѐ мотивів та потреб. 

Розроблена нами методика занѐть з аквафітнесу містить такі 
загальноприйнѐті складові: мету, завданнѐ, принципи, періоди 
впровадженнѐ (табл. 2).  

Таблицѐ 2 
Загальна структура методики занять з аквафітнесу для студенток 

Мета: підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану студенток 

Завдання: удосконаленнѐ функціональних систем організму студенток, збільшеннѐ 
рухової активності, зниженнѐ ризику розвитку захворявань 

Періоди 

Підготовчий період Основний період Підтримуючий 

Адаптаціѐ організму 
до фізичних 
навантажень та до 
навантажень у 
водному середовищі 

Підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану, 
розвиток та удосконаленнѐ фізичних 
ѐкостей 
 

Збереженнѐ 
досѐгнутого рівнѐ 
фізичного стану та 
фізичної 
підготовленості  

Засоби: вправи з використаннѐм спеціального обладнаннѐ (аквапоѐс, нудлз, 
аквагантелі, дощечки длѐ плаваннѐ); спеціальні вправи з елементами дистанційного 
плаваннѐ; спеціальні вправи системи Табата 

Методи: 

рівномірний повторний перемінний інтервальний  ігровий 

Спрямованість, рекомендовані рухові режими та вправи 

–  силовий блок: зміцненнѐ скелетних м'ѐзів, розвиток сили м’ѐзів шиї, плечового 
поѐсу та тулуба, покращеннѐ рухливості суглобів, розвиток черевного пресу;  
–  танцявальний блок: розвиток координації рухів, (підвищеннѐ рівнѐ функціонального 
стану кардіореспіраторної системи); 
–  блок вправ з партнером: подоланнѐ зовнішнього опору; 
–  блок дистанційного плаваннѐ: розвиток аеробної та силової витривалості;  
–  релаксаційний блок: відновленнѐ самопочуттѐ, знѐттѐ напруженнѐ 

Результат: підвищеннѐ рівнѐ фізичного стану студенток 

 

У процесі розробки методики основна увага була приділена таким 
аспектам: урахуваннѐ мотивації, інтересів і пріоритетів студенток до видів 
рухової активності; показники фізичного стану дівчат. Занѐттѐ проходили в 
басейні за температурного режиму 26-28˚С. Оптимальний час проведеннѐ 
занѐть у воді лімітувавсѐ 50-60 хвилинами. 
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Розроблена нами методика занѐть містить періоди впровадженнѐ, 
ѐкі відповідаять програмі кондиційного тренуваннѐ, що позитивно 
впливаю на показники фізичного стану тих, хто тренуютьсѐ. 

Комплекси вправ складалисѐ за рахунок індивідуального добору 
засобів та їх цільового спрѐмуваннѐ, раціонального співвідношеннѐ таких 
засобів на занѐттѐх та відповідно до поставленої мети.  

На різних занѐттѐх та етапах підготовки співвідношеннѐ й 
інтенсивність виконаннѐ вправ змінявалисѐ. 

Комплекси вправ розроблено, ураховуячи особливості проведеннѐ 
занѐть у водному середовищі, вік, рівень фізичного стану студенток. 

Запропонована нами методика занѐть передбачала: 

 проведеннѐ дослідженнѐ початкового рівнѐ фізичного стану; 

 поточний (або етапний) контроль ефективності процесу, длѐ вне-
сеннѐ, за необхідністя, коректив у методику та організація процесу занѐть; 

 заклячну діагностику, порівнѐльний аналіз показників початкового 
та кінцевого тестуваннѐ; 

 складаннѐ індивідуальних завдань на період канікул; 

 залежно від поставлених завдань і показників фізичного стану 
студенток нами моделявались тренувальні занѐттѐ.  

За загальноя структуроя тренувальних занѐть з аквафітнесу з 
використаннѐм системи Табата зміст складавсѐ з трьох функціонально 
пов’ѐзаних частин (табл. 3).  

Таблицѐ 3 
Структура тренувального заняття з аквафітнесу  за розробленою 

методикою 

Частини занѐттѐ Блоки вправ 

Піготовча частина 
занѐттѐ 

 інформаційний блок 

 розминка 

 дихальні вправи 

Основна частина 
занѐттѐ 
(дозовані вправи 
за системоя 
Табата) 
 

 аеробний блок занѐттѐ  

  блок вправ длѐ розвитку загальної витривалості 

  дистанційне плаваннѐ 

 силовий блок занѐттѐ (силова частина); вправи з предметами, вправи з 
партнером 

 вправи длѐ зміцненнѐ м'ѐзів спини, живота, стопи, статичні вправи, 
вправи у воді з балансуваннѐм на предметах, різновиди ходьби та бігу, 
адаптовані до умов проведеннѐ; спеціальні вправи з елементами 
дистанційного плаваннѐ 

 блок вправ длѐ розвитку координації рухів і  спритності 

Заклячна (або 
відновлявана 
частина занѐттѐ) 

 використовуятьсѐ вправи на відновленнѐ функціонального стану, 
заклячний стечинг, гідрорелаксаціѐ 
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До підготовчої частини за нашоя методикоя входили вправи з 
помірним темпом виконаннѐ та амплітудоя рухів, вправи на освоюннѐ у 
водному середовищі, вправи, ѐкі забезпечуять адаптація до майбутнього 
фізичного навантаженнѐ. Тривалість підготовчої частини складала 8–10 % 
від загального часу. 

В основну частину занѐттѐ за запропонованоя методикоя входили 
вправи цільової спрѐмованості з використаннѐм системи Табата; з 
предметами та без предметів, вправи з власним опором, вправи длѐ 
підвищеннѐ рівнѐ тренованості. 

Об’юм та інтенсивність навантажень визначавсѐ рівнем динаміки 
показників функціональних систем організму студенток. Тривалість 
основної частини до 70–80 % від усього часу відведеного на тренуваннѐ.  

Заклячна частина занѐттѐ за нашоя методикоя триваю до 5-8 хв. Під 
час виконаннѐ вправ у заклячній частині (у воді або на суші) потрібно не 
допустити переохолодженнѐ організму.  

Комплекси вправ складалисѐ за рахунок індивідуального добору 
засобів та їх цільового спрѐмуваннѐ, раціонального співвідношеннѐ таких 
засобів на занѐттѐх, та відповідно до етапів підготовки. Ураховувалисѐ 
режим проведеннѐ занѐть, інтенсивність та об’юм навантажень, динаміка 
показників функціонального стану організму студенток. 

У результаті впровадженнѐ експериментальної методики занѐть з аква-
фітнесу з використаннѐм системи Табата за весь період дослідженнѐ (з верес-
нѐ 2018 р. по травень 2019 р.) нами було відзначено позитивну динаміку в 
показниках фізичного стану студенток основної групи (р<0,001) (табл. 4). 

Таблицѐ 4 
Динаміка фізичного стану студенток за 2018–2019 рр. (бали) 

Групи n Етапи дослідженнѐ x ± s t p Приріст, 
% 

ОГ 12 Початок дослідженнѐ 2,68±0,03  
6,90 

 
<0,001 

 
9,38 Кінець дослідженнѐ 3,51±0,08 

ПГ 13 Початок дослідженнѐ 2,65±0,02 2,78 <0,01 3,01 

Кінець дослідженнѐ 3,00±0,01 
 

Рівень фізичного стану змінивсѐ з низького (2,68 балів) до вище за 
середнього рівнѐ фізичного стану (3,51 бали).  

Рівень фізичного стану порівнѐльної групи також змінивсѐ, але отри-
мані показники мали незначні зміни порівнѐно з показниками основної гру-
пи. Рівень фізичного стану студенток порівнѐльної групи змінивсѐ на 5,03 %. 

Існую велика кілька робіт, присвѐчених обґрунтування оздоровчого 
впливу засобів аквафітнесу, однак проблема полѐгаю в тому, що в даний 
час арсенал засобів аквафітнесу активно розширяютьсѐ за рахунок нових і 
нетрадиційних форм рухової активності у водному середовищі.  
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З оглѐду на вище сказане, необхідно зазначити, що розвиток фітнес-
індустрії, розробка та наукове обґрунтуваннѐ нових програм і методик всі 
ці фактори сприѐять зростання мотивації молодої лядини до веденнѐ 
здорового способу життѐ, ѐкий поюдную в собі такі складові, ѐк занѐттѐ 
фізичними вправами та спортом, активну рухову діѐльність тощо.  

Висновки. Узагальненнѐ даних результатів дослідженнѐ показників 
фізичного стану студенток показали наѐвність суб'юктивних та об'юктивних 
причин длѐ розробки методики занѐть з аквафітнесу з використаннѐм 
системи Табата длѐ корекції фізичного стану студенток.  

Ефективність розробленої методики занѐть була підтверджена 
результатами покращеннѐ основних досліджуваних показників: 
підвищеннѐм рівнѐ фізичного стану студенток, покращеннѐм рухової 
активності, підвищеннѐм інтересу до занѐть. 

Запропонована нами методика занѐть з аквафітнесу з використаннѐм 
системи Табата показала позитивні результати на практиці і може бути 
запроваджена в тренувальний процес спортивних клубів та шкіл.  

Подальша перспектива досліджень полѐгаю у вивченні впливу 
інноваційних технологій аквафітнесу на показники функціонального стану й 
фізичної підготовки студенток, ѐкі займаятьсѐ у спортивних секціѐх. 
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РЕЗЮМЕ 

Дубинская Оксана, Петренко Наталья. Применение методики аквафитнеса длѐ 
коррекции физического состоѐниѐ студенток.  

В статье представлена и научно-обоснована методика занѐтий по 
аквафитнесу с использованием системы Табата, адаптированной к условиѐм водной 
среды длѐ студенток высших учебных заведений. Проведен анализ влиѐниѐ 
предложенной методики занѐтий на показатели физического состоѐниѐ студенток. 
Выѐвлено, что примененнаѐ методика занѐтий, способствует улучшения основных 
показателей уровнѐ физического состоѐниѐ студенток. Перспективы дальнейших 
исследований заклячаятсѐ в изучении влиѐниѐ инновационных технологий 
аквафитнеса на показатели функционального состоѐниѐ и физической подготовки 
студенток, которые занимаятсѐ в спортивных секциѐх. 

Ключевые слова: студенты, физическое состоѐние, методика, аквафитнес, 
система Табата. 

 

SUMMARY 
Dubynska Oksana, Petrenko Nataliia. Application of aqua-fitness methodology for 

correction of female students’ physical condition. 
The article presents a science-based methodology for aqua-fitness classes using the 

Tabata system for university students. Research methods: theoretical analysis of scientific-
methodological and special literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, 
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methods of mathematical statistics. Generalization of the obtained data of the study of 
female students’ physical condition indicators showed presence of subjective and objective 
reasons for the development of aqua-fitness classes using Tabata system for correction of the 
students’ physical condition. In the process of developing the methodology we considered the 
basic principles of physical education: regularity, accessibility, systematicity, individuality, 
awareness and activity, wellness orientation, harmonious development of personality and 
taking into account motives and needs. 

Developed methodology contains periods of implementation that correspond to the 
program of conditioning training, which has a positive effect on the indicators of the physical 
condition of the trainees. We took into account the mode of conducting classes, the intensity and 
volume of loads, the dynamics of indicators of the functional state of the student body. As a 
result of the introduction of experimental methodology of aqua-fitness classes using Tabata 
system for the entire period of the study (from September 2018 to May 2019) positive dynamics 
in the indicators of the physical condition of the female students of the main group (p <0,001). 
The effectiveness of the developed methodology of conducting classes was confirmed by the 
results of improvement of the main studied indicators: increase of the level of physical condition 
of female students, improvement of physical activity, increase of interest in the classes. 

Proposed aqua-fitness methodology using Tabata system has shown positive results 
in practice and can be introduced into the training process of sports clubs and schools. 

Key words: students, physical condition, methodology, aqua-fitness, Tabata system. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В 
КОНТЕКСТІ ІДЕЙ АКМЕ-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ 

 

У дослідженні проаналізовано становленнѐ національної моделі вищої освіти та 
визначено сукупність положень, що складаять підґрунтѐ основних напрѐмів вищої 
професійної фізкультурної освіти в контексті ідей акме-культурологічної парадигми. 
Показано, що поюднаннѐ акмеологічної й культурологічної парадигми в юдиний акме-
культурологічний (інтегративний) підхід та його упровадженнѐ в професійну 
підготовку майбутніх фахівців з фізичного вихованнѐ та спорту передбачаю такі 
концептуальні трансформації основних структурних компонентів вищої фізкультурної 
освіти: на рівні освітніх цілей – сформувати професійно-педагогічну культуру 
майбутніх фахівців; на рівні змісту – посилити акмеологічну й культурологічну 
складову; на рівні педагогічних технологій – спрѐмувати зусиллѐ на діѐльнісне засвоюннѐ 
майбутніми фахівцѐми акме-культурних норм і цінностей; на рівні освітнього 
середовища – створити акме-культуронасичене середовище навчаннѐ; на організаційно-
управлінському рівні – сформувати організаційну культуру закладу вищої освіти; на 
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результативному рівні – сформувати особистість майбутнього фахівцѐ з фізичного 
вихованнѐ та спорту ѐк суб’юкта культури. 

Ключові слова: акмеологічна і культурологічна парадигми, заклади вищої 
освіти, майбутні фахівці з фізичного вихованнѐ та спорту, професійна підготовка, 
основні напрѐми. 

 
Постановка проблеми. Особливості теперішнього етапу становленнѐ 

цивілізації пов’ѐзані із загостреннѐм цілого комплексу клячових проблем 
розвитку суспільства. До них належить економічна, екологічна, 
енергетична кризи, а також наростаннѐ соціальних і національних 
конфліктів. Криза в суспільстві детермінувала розвиток кризи в системі 
освіти. Слід відзначити, що в історії розвитку суспільства змінилосѐ 
декілька парадигм освіти, кожна з ѐких спочатку демонструвала своя 
активність, міра ѐкої знижуваласѐ, коли вона виступала засобом 
прискореннѐ його стагнації. Нині в усьому світі йде пошук нових систем 
освіти більш демократичних, диверсифікованих і результативних. 
Намаганнѐ подолати в освіті, зокрема і у професійній фізкультурній освіті, 
професійну і культурну обмеженість, оріюнтаціѐ на широко освічену та 
гармонійну особистість фахівцѐ з фізичного вихованнѐ та спорту, що 
формую здоровий спосіб життѐ лядей, характерний длѐ всіюї спільноти.  

Аналіз актуальних досліджень. У другій половині ХХ століттѐ можна 
виділити мінімум ѐк два критичних періоди в розвиткові освіти. ак указую 
Ф. Кумбс (1970), перший припадаю на середину 60-х років, коли передові 
країни світу дійшли висновку, що змаганнѐ в економічній галузі зводитьсѐ 
до змагань у науці і техніці й зумовляютьсѐ підготовкоя громадѐн у системі 
освіти. Другий рівень підвищеної до проблем освіти виник на початку  
80-х років ХХ століттѐ, оскільки суспільство все більше стало усвідомлявати 
обмеженість подальшого розвитку лядства тільки за рахунок економічного 
росту. Лядство прийшло до висновку, що майбутній розвиток 
визначаютьсѐ, насамперед, рівнем культури, розуміннѐм, мудрістя 
лядини, її високими досѐгненнѐми в освіті (Шукшунов та ін., 1995).  

Система освіти, ѐка на той час склаласѐ, була названа авторами 
«Римського клубу» «підтримуячим навчаннѐм», що ґрунтуютьсѐ на фіксова-
них методах і правилах, призначеннѐ ѐких потрібно длѐ того, щоби впоратисѐ 
з уже відомими ситуаціѐми, ѐкі повторяятьсѐ. Альтернативоя «підтримуя-
чого навчаннѐ» маю стати «інноваційне навчаннѐ». Воно передбачаю здатність 
тих, хто навчаютьсѐ до проективної детермінації майбутнього та вимагаю 
кардинально нових підходів. Слід відзначити, що концепціѐ інноваційної 
освіти була сформульована в підготовленій у 1979 році Д. Боткіним, 
М. Ельмандіроя, М. Малітцем доповіді Римському клубу «Не маю меж 
навчання» (No limits to learning Bridging the human gap (Butkin et al., 1979). 

У цьому контексті вітчизнѐними науковцѐми в останні роки 
розкриваятьсѐ теоретичні й методичні засади вищої професійної 
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фізкультурної освіти (О. Ажиппо, Л. Демінська, Т. Дерека, Г. Кондрацька, 
Я. Лѐнной, А. Сватьюв, Н. Степанченко, Л. Сущенко, О. Тимошенко та ін.). 
Дослідники доводѐть, що найбільш перспективними шлѐхами побудови 
моделей професійної фізкультурної освіти ю використаннѐ аксіологічного 
(Демінська, 2014), акмеологічного (Дерека, 2016), культурологічного 
(Кондрацька, 2018) підходів, ѐкі найбільш повно відбиваять специфіку 
професійної підготовки майбутніх фахівців длѐ галузі фізичної культури і 
спорту. Вважаюмо, що длѐ реалізації сучасних завдань необхідно вести пошук 
нового науково обґрунтованого підходу, заснованого на основі взаюмозв’ѐзку 
акмеологічного й культурологічного підходів у підготовці висококваліфіко-
ваних професіоналів з високим рівнем професійної культури, готових до 
лідерства, постійного самовдосконаленнѐ, мотивованих на досѐгненнѐ висо-
кого професійного та соціального статусу й самореалізації в обраній професії. 

Мета дослідження: проаналізувати становленнѐ національної 
моделі вищої освіти та визначити, зокрема, сукупність положень, що 
складаять підґрунтѐ основних напрѐмів вищої професійної фізкультурної 
освіти в контексті ідей акме-культурологічної парадигми. 

Методи дослідження: аналіз і синтез науково-методичної літератури 
та електронних ресурсів (опрацьовано близько 100 джерел), що дозволило 
проаналізувати становленнѐ національної моделі вищої освіти та здійснити 
теоретичне узагальненнѐ й запропонувати нове вирішеннѐ наукової 
проблеми, що виѐвлѐютьсѐ в поюднанні акмеологічної і культурологічної 
парадигми в юдиний акме-культурологічний (інтегративний) підхід, 
спрѐмований на підвищеннѐ ѐкості вищої професійної фізкультурної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток української освіти в кінці ХХ 
та на початку ХХІ ст. проходив у складних умовах громадсько-політичного 
життѐ, змін в економіці, соціальній сфері суспільства. Незважаячи на 
чисельні труднощі, всі ці роки здійснявавсѐ пошук провідних ідей, ѐкі б 
складали базову основу освітньої парадигми та зумовили вектори 
подальшого розвитку системи освіти.  

Потреба в перетворенні вітчизнѐної системи освіти була обумовлена 
тим, що освіта, ѐка виконую, насамперед, соціокультурну функція сформува-
ласѐ односторонньо. Переважаннѐ в ній матеріалістичної складової поруши-
ло гармонія матеріального та духовного, професійної підготовки й особистіс-
ної позиції майбутнього фахівцѐ. Підготовлений у такій освітній парадигмі він 
не проѐвлѐю в своїй професійній діѐльності прагненнѐ слугувати іншим 
лядѐм. Цѐ лядська неспроможність окремого фахівцѐ ставала проблемоя 
суспільства, ѐке потребувало гуманності, толерантності та моральності. 

Водночас, О. Запесоцький відзначаю, що незалежно від конкретної 
країни, її соціокультурної ситуації, профіля ЗВО та інших особливостей, цілі 
реформуваннѐ освіти маять суто гуманістичний характер і зводѐтьсѐ до 
наступного: метоя суспільства маю стати розвиток талантів усіх його членів до 
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максимального рівнѐ виклячаячи можливість створеннѐ недемократичного 
елітаризму; гуманістичні цінності суспільства повинні надавати можливість 
кожному його члену розвивати свої розумові здібності до максимально 
можливих з раннього дитинства до глибокої старості, навчаячись зі зміноя 
оточуячого світу; справедливість і висока ѐкість освіти маю велике практичне 
значеннѐ ѐк длѐ економіки, так і длѐ суспільства в цілому; освіта маю 
будуватисѐ на основі партнерства; освітні реформи повинні бути скеровані на 
створеннѐ суспільства з розвинутоя системоя неперервної освіти; 
університети й коледжі повинні прийнѐти більш жорсткі, що піддаятьсѐ 
вимірявання стандарти, ѐкі стосуятьсѐ академічного рівнѐ закладів освіти і 
ставленнѐ студентів до навчаннѐ (Запесоцький, 2002). 

Нова освітнѐ парадигма України формуваласѐ в процесі розробки 
важливих напрѐмів реформуваннѐ вищої школи. Так, домінуячими 
тенденціѐми її розвитку впродовж 90-х років XX ст. були деідеологізаціѐ та 
демілітаризаціѐ в умовах часткової деіндустріалізації країни, перехід від 
елітарної до масової вищої освіти, гуманізаціѐ навчального процесу та 
гуманітаризаціѐ структури підготовки фахівців, поѐва приватного сектору та 
диверсифікаціѐ джерел фінансуваннѐ. Використовуячи досвід, передусім, 
ювропейських країн в Україні було запроваджено багаторівневу ступеневу 
систему вищої освіти, створено систему ліцензуваннѐ та акредитації, започат-
ковано формуваннѐ системи освітніх стандартів і нової нормативної бази. Це 
дозволило наблизити національну систему вищої освіти до академічних 
традицій та сучасної практики ювропейських університетських систем. 

Водночас, у прийнѐтій у 1995 році програмній документації ЯНЕСКО 
«Реформа і розвиток вищої освіти» констатувалосѐ, що на сучасному етапі 
«вища освіта переживаю кризу в усіх країнах світу». У руслі цього 
твердженнѐ не зроблено ніѐких виклячень щодо України, про що було 
заѐвлено на міжнародному симпозіумі, ѐкий проходив у формі Других 
Академічних читань у 1995 році в Киюві. Стосовно України висунуто 
невідкладний практичний захід – розробити і прийнѐти до реалізації нову 
національну модель вищої освіти з метоя досѐгненнѐ гармонійної 
відповідності її потенціалу до вимог розвинутого суспільства, ѐке зараз 
створяютьсѐ (Кінець, 1998). 

Динамізм розвитку Ювропейського Соязу на початку 2000-х років 
обумовив швидке просуваннѐ освітніх реформ. Упродовж 2002-2005 років 
прогресивна частина академічної спільноти України переконаласѐ в 
необхідності ѐкнайшвидшого входженнѐ в Болонський процес. 
Приюднання України до нього передувало проведеннѐ широких освітніх 
експериментів, ѐкі мали напрацявати моделі гармонізації національного 
та ювропейського освітніх просторів. 

На 36 сесії Генеральної конференції ЯНЕСКО, ѐка відбуласѐ 25 жовтнѐ – 
10 листопада 2011 року в Парижі порѐдком денним було передбачено 
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обговореннѐ широкого кола проблем, пов’ѐзаних із подальшим розвитком 
міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки, культури, інформації та 
комунікації, а також питань реалізації Середньострокової стратегії ЯНЕСКО 
2008-2013рр., підготовки нової Середньострокової стратегії 2014-2019 рр. 
Окрім цього, відбулисѐ галузеві засіданнѐ, що забезпечили роботу 
профільних комісій із питань освіти, природничих та соціально-гуманітарних 
наук, культури, інформації та комунікації. Насамперед, привертаю увагу 
зусиллѐ ЯНЕСКО щодо ширшого визнаннѐ науки, технології та комунікації 
наріжними параметрами сталого розвитку та керуваннѐ знаннѐми 
(Предисловие, 2011). Щодо програм освіти, то новими стратегічними 
підходами було визнано наступні: 1. Покращеннѐ ѐкості освіти через 
підвищеннѐ рівнѐ викладаннѐ, навчаннѐ, адекватності й ефективності – 
у тому числі шлѐхом просуваннѐ ІКТ ѐк механізму доступу до навчаннѐ. 
2. Освіта в дусі цінностей, демократичної громадѐнськості, прав лядини, 
терпимості й діалогу задлѐ примиреннѐ та миру. 3. Посиленнѐ уваги до вищої 
освіти через її важливість длѐ інноваційної діѐльності та формуваннѐ 
міцніших суспільств і економік, а також проблеми зі вступом на цей рівень 
навчаннѐ. 4. Формуваннѐ глобальної платформи длѐ обговореннѐ освітніх 
інновацій та реформ з поглѐду майбутнього освіти. 5. Наданнѐ нового 
імпульсу зусиллѐм щодо забезпеченнѐ освіти длѐ всіх через формуваннѐ 
нових партнерських зв’ѐзків (Крупнаѐ програма, 2013). 

Отже, нова освітнѐ парадигма в ѐкості пріоритету вищої освіти 
розглѐдаю оріюнтація на інтереси особистості, ѐкі адекватні сучасним тенден-
ціѐм суспільного розвитку та освітні інновації, що, у своя чергу, зумовило 
основні принципи реформуваннѐ освітньої системи України (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зміст провідних принципів реформуваннѐ національної 

освітньої системи 

Основні принципи реформуваннѐ освітньої системи 

 демократизаціѐ освіти; 

 поліваріантність і багатоукладність; 

 відкритість інноваціѐм; 

 урахуваннѐ національних особливостей; 

 гуманізаціѐ змісту освіти; 

 забезпеченнѐ різноманітності та диференціації; 

 розвиваячий характер; 

 креативність; 

 професіоналізаціѐ; 

 компетентність (професійна і соціальна); 
 неперервність навчаннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

44 

У цілому, сучасна освітнѐ парадигма ѐвлѐю собоя багатоаспектний 
комплексний феномен, у ѐкому традиційна, освіта взаюмодію з інноваційноя. 
При цьому цѐ взаюмодіѐ здійсняютьсѐ через розвиток культурологічного 
потенціалу особистості, ѐкий оріюнтований на гуманістичну домінанту. 
Взаюмодіѐ традицій та інноватики в освіті ю новим рівнем гуманізації. При 
цьому, обидві форми освіти знаходѐтьсѐ в умовах паритетної 
компліментарної опозиції та не вступаять у протиріччѐ між собоя, а лише 
взаюмодоповняять і збагачуять ідея ефективної соціалізації особистості. 

Науковці виділѐять шість моделей сучасної парадигми, ѐкі постаять 
у ѐкості інноваційних (Утяж, 2009): 

– перша модель – освіта ѐк формуваннѐ наукової картини світу, 
ставка на науку ѐк головну цінність суспільного життѐ та освіти, ідеал 
освіченої лядини – лядина-науковець; 

– друга модель – освіта ѐк професіоналізаціѐ. Длѐ більшості 
розвинутих країн стало характерним те, що вектор освіти почав 
зміщуватисѐ в бік прикладних наук, підготовки професіоналів, оскільки 
економічна дійсність вимагаю від освіти все більшої віддачі; 

– третѐ модель – освіта ѐк формуваннѐ культури інтелектуальної 
діѐльності, ѐк спосіб розвитку мисленнѐ. Шлѐхом переходу від школи 
пам’ѐті до школи, де лядину вчать здобувати освіту, залучаячи власне 
мисленнѐ, передбачаютьсѐ вирішити проблеми професійної освіти на 
основі виробленнѐ власного світоглѐду в умовах значної кількості 
альтернативних ідеологічних і суспільних впливів; 

– четверта модель – освіта ѐк підготовка до життѐ. Зміщеннѐ вектору 
до сфери історії та культури, де можна знайти відповіді на питаннѐ, куди 
рухаютьсѐ суспільство та ѐк вирішуютьсѐ долѐ лядського буттѐ; 

– п’ѐта модель – неперервна освіта або забезпеченнѐ можливості 
задоволеннѐ її потреби протѐгом усього життѐ лядини; 

– шоста модель – критично-креативна, у ѐкій головним ю формуваннѐ 
пізнавального інтересу та творчого мисленнѐ до навчаннѐ, створеннѐ длѐ 
цього відповідних умов, а саме: цілодобовий доступ до бібліотек, Інтернету 
та іншої інфраструктури навчаннѐ длѐ забезпеченнѐ самостійної роботи 
студентів. 

Отже, нова освітнѐ парадигма гуманістична за своюя сутністя, 
оскільки в центрі її ю окрема лядина. Максимальне розкриттѐ її 
індивідуальних здібностей, неповторних унікальних особливостей психіки 
та інтелекту стаять головноя метоя всього освітнього процесу. За 
наѐвності гуманістичної домінанти нові вимоги до освітньої парадигми 
виражаятьсѐ також у взаюмозв’ѐзку традицій, інноватики. Складні 
переплетеннѐ та взаюмозв’ѐзки процесу соціалізації особистості вимагаять 
в ѐкості основної мети освіти окреслити особистісне самовизначеннѐ та 
професійну компетенція фахівцѐ. 
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Таким чином, пошук нових систем освіти, більш демократичних, 
диверсифікованих і результативних з позиції інтересів суспільства призвів 
до формуваннѐ нової освітньої парадигми, сутність ѐкої в багатьох аспектах 
визначаять фундаментальність, цілісність і спрямованість на 
задоволеність інтересів особистості. 

Безумовно, реформуваннѐ системи вищої професійної освіти 
суттювим чином відобразилосѐ на формуванні її змісту. На думку 
В. Сластьоніна, в основу розробки змісту вищої професійної освіти маять 
бути покладені такі принципи: 

– універсальність – повний набір гуманітарних дисциплін, ѐкі 
забезпечуять базову підготовку в юдності з професійноя та 
спеціалізованоя освітньоя програмами; 

– інтегративність – міждисциплінарна коопераціѐ наукових 
досліджень і навчальних предметів, змістова та структурно функціональна 
юдність навчального процесу; 

– цілісність картини світу, що відтворяютьсѐ комплексом базових дис-
циплін на основі юдності мети, взаюмодоповняваності змісту та юдності вимог; 

– фундаментальність – наукова обґрунтованість і висока ѐкість 
соціогуманітарної та загальнокультурної, психолого-педагогічної та 
спеціальної підготовки; 

– професійність – оволодіннѐ різноманітними соціальними 
технологіѐми; 

– варіативність – гнучке поюднаннѐ обов’ѐзкових базових курсів і 
додаткових дисциплін за вибором з широким сектором спеціалізованих 
навчальних предметів спеціального та гуманітарно-культурологічного 
профілів, різноманітність алгоритмів навчаннѐ відповідно до індивідуальних 
можливостей студентів, вільний вибір обсѐгу, темпів і форм освіти; 

– багаторівневість – підготовка на ступенѐх загальної, базової 
(бакалавр) і повної (магістр) вищої освіти, аспірантура, різноманітні форми 
підвищеннѐ кваліфікації (Сластенин, 2004). 

У контексті ідей сучасної освітньої парадигми зміняятьсѐ вимоги до 
ѐкості вищої професійної фізкультурної освіти і підготовки фахівців галузі 
фізичного вихованнѐ та спорту. 

Поліфункціональність фізичної культури, її насиченість 
розвивальними, оздоровчими, освітніми й виховними технологіѐми 
вимагаю особливого підходу до формуваннѐ змісту підготовки фахівців длѐ 
конкретної галузі. Необхідно враховувати, що діѐльність цих фахівців 
пов’ѐзана з лядиноя, відповідно, слід оріюнтуватисѐ на їх підготовку в 
психолого-педагогічному аспекті. 

На теперішній день у ЗВО фізкультурного профіля висуваютьсѐ 
концепціѐ, згідно з ѐкоя юдність духовного, фізичного та морального 
вихованнѐ виступаю ѐк один із напрѐмів навчального процесу. При цьому 
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відзначаютьсѐ необхідність підвищеннѐ професійної підготовки студентів і на 
цьому ґрунті досѐгненнѐ їх професійного зростаннѐ. Заходи, що вживаятьсѐ в 
галузі фізичного вихованнѐ та спорту в основному спрѐмовані на вирішеннѐ 
проблем, ѐкі виникли в результаті низки протиріч: незбалансованої політики 
щодо підготовки кадрів; потреби в інноваційних процесах, що передбачаять 
використаннѐ гнучких випереджальних технологій і дефіциту їх ресурсного 
забезпеченнѐ; зниженнѐм загальнокультурного, морального й творчого рівнѐ 
фахівців тощо. 

Сучасний професійно підготовлений фахівець маю відповідати трьом 
основним вимогам: володіти широкими знаннѐми, ерудиціюя, ѐкі 
дозволѐять адаптуватисѐ до швидко зміняваних умов життѐ; ставитисѐ до 
праці ѐк до першої життювої необхідності; відрізнѐтисѐ гнучкістя розуму, 
бути ініціативним, творчо ставитисѐ до справи. 

Традиційно склалосѐ, що в закладі вищої освіти студенти здобуваять 
знаннѐ, а післѐ його закінченнѐ – оволодіваять професіюя. Тому, за 
думкоя Е. Вільчковського, види й об’юкти майбутньої професійної 
діѐльності виѐвлѐятьсѐ відірваними в часі та просторі від знань, ѐкі 
пропонуятьсѐ вищої школоя (Вільчковський, 2002). Відтак, підготовку 
кадрів більшоя міроя слід здійснявати у взаюмозв’ѐзку з конкретним 
об’юктом майбутньої професійної діѐльності. 

Проблема професіоналізму в новій освітній парадигмі відображаю 
міру готовності і здатності фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту 
повноцінно реалізувати свої функції під час вирішеннѐ практичних завдань 
та залежить від рівнѐ їх інтегральної підготовленості. 

Становленнѐ професіоналізму на етапі підготовки у ЗВО суттюво 
залежить від раціональної інтеграції навчальних дисциплін та їх оріюнтації 
на цілісну професійну діѐльність, у ѐкій окрема дисципліна повинна 
служити засобом досѐгненнѐ загальної мети. Нині ж кожна дисципліна 
радше виступаю в ѐкості власної мети, що знижую ефективність професійної 
підготовки студентів (Степанченко, 2012). 

Професійний розвиток особистості майбутнього фахівцѐ у процесі 
навчаннѐ не вичерпуютьсѐ індивідуальноя роботоя зі знаковоя 
інформаціюя, а з самого початку повинен бути вклячений у контекст життѐ 
та діѐльності. При цьому навчаннѐ сприймаютьсѐ ѐк процес вкляченнѐ 
особистості в систему громадських відносин, соціальну практику, а 
навчальний процес при цьому відображаю ці відносини і ѐвлѐю собоя 
юдність діѐльності та спілкуваннѐ (Бальсевич, 2004). 

Длѐ забезпеченнѐ високої ефективності нової парадигми навчаннѐ 
дуже важливо виробити в закладі освіти юдині педагогічні позиції всього 
викладацького складу, розподілити задачі та функції роботи кожної кафедри і 
кожного працівника таким чином, щоби всі діѐли в одному напрѐмі, висували 
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юдині педагогічні вимоги і, у той самий час, творчо виконували своя роботу з 
професійної підготовки фахівцѐ (Хотомлѐнський, 2006).  

Сучасна система процесу підготовки фахівців фізичного вихованнѐ та 
спорту вимагаю від професорсько-викладацького складу вищої школи 
глибокого переосмисленнѐ призначеннѐ фізкультурної освіти, різноманітних 
аспектів гармонізації її моделей і технологій. Успішне вирішеннѐ нових 
завдань, що стоѐть перед вищоя освітоя фізкультурного профіля, залежить 
від готовності та здатності викладачів здійснявати перехід до нового 
педагогічного мисленнѐ, сутність ѐкого полѐгаю у сприйнѐтті навчаннѐ ѐк 
процесу професійного розвитку особистості студента. Однак, вивченнѐ 
практики роботи ЗВО фізкультурного профіля засвідчую, що сучасний стан 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихованнѐ та спорту не 
відповідаю потребам особистості й суспільства. 

Одним із механізмів її модернізації ю впровадженнѐ в практику 
підготовки студентів ефективних моделей, ѐкі здатні забезпечити 
ефективну професійно-педагогічну підготовку майбутніх фахівців з 
фізичного вихованнѐ та спорту, інтеграції знань, умінь, ділових та 
особистісних ѐкостей майбутнього фахівцѐ, стратегій випереджального 
підходу, спрѐмованих на його адаптація в сучасному динамічному 
суспільстві, збереженнѐ і примноженнѐ духовних і життювих сил, 
реалізація власного творчого потенціалу. Вважаюмо, що длѐ реалізації цих 
завдань необхідно вести пошук вирішеннѐ проблеми за допомогоя нового 
науково обґрунтованого підходу, заснованого на взаюмозв’ѐзку 
акмеологічного й культурологічного підходів у підготовці 
висококваліфікованих професіоналів з високим рівнем професійно-
педагогічної культури, готових до лідерства, постійного 
самовдосконаленнѐ, мотивованих на досѐгненнѐ високого професійно-
педагогічного та соціального статусу й самореалізації в обраній професії. 

Аналіз низки досліджень професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичного вихованнѐ та спорту на засадах акмеології (Абдаліна, 2008; 
Дерека, 2016; Хозѐїнов, 2007; Gaj, 1996 та ін.) приводить нас до висновку, 
що в кінцевому результаті професійно-педагогічна підготовка майбутніх 
фахівців з фізичного вихованнѐ та спорту на основі акмеологічного підходу 
надаю можливість досѐгненнѐ такого стану професійної фізкультурної 
освіти, ѐкий можна назвати множиноя суб’юктивних професійно-
управлінських вершин з визначеними особливостѐми функціонуваннѐ і 
перспективами особистісно-професійного розвитку її суб’юктів, оріюнтую 
майбутніх фахівців на становленнѐ власної акмеологічної позиції, акме-
оріюнтований саморозвиток, так і на здійсненнѐ акмеологічного супроводу 
студентів до нових щаблів розвитку. 

Сучасні дослідженнѐ ролі культурологічного підходу до професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихованнѐ та спорту (Демінська, 
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2012; Кондрацька, 2017; Franke, 1999 та ін.) дозволѐять тлумачити її ѐк 
феномен культури і вибудовувати процес її формуваннѐ, звертаячись до 
принципів культурологічної освіти.  

Реалізаціѐ культурологічного підходу пов’ѐзана з прагненнѐм 
подолати тенденції розвитку безособистісної, абстрактно-формальної 
педагогіки. Основним змістом професійної підготовки майбутнього фахівцѐ 
ю його здатність до безперервної самоосвіти, самовихованнѐ, 
саморозвитку, перетворявальної діѐльності, свідомого підкореннѐ 
діѐльності ціннісним соціокультурним пріоритетам, ефективного 
самоуправліннѐ і творчої самореалізації. Оскільки педагог постійно мусить 
здійснявати моральний, етичний, світоглѐдний вибір, оцінявати й 
регулявати педагогічні обставини і ситуації, ставити мету і завданнѐ, 
шукати засоби їх досѐгненнѐ, приймати рішеннѐ та реалізовувати їх, то 
методологічно важливим ю положеннѐ про органічний зв'ѐзок культури з 
фізкультурно-спортивноя педагогічноя діѐльністя. 

Розкриттѐ сутності акмеологічного та культурологічного підходів 
щодо підвищеннѐ ѐкості професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного вихованнѐ та спорту надаю можливість поюднаннѐ 
акме і культурологічної парадигми длѐ пошуку ефективних шлѐхів 
підготовки висококваліфікованого професіонала з високим рівнем його 
професійно-педагогічної культури, готового до лідерства, постійного 
самовдосконаленнѐ, мотивованого на досѐгненнѐ високого професійного 
та соціального статусу, самореалізації в обраній професії. Новизна акме-
культурологічного (інтегрованого) підходу полѐгаю в тому, що такий підхід, 
вбираячи в себе все найбільш раціональне з акмеологічного та 
культурологічного підходів, на основі принципу комулѐтивності ю найбільш 
придатним длѐ забезпеченнѐ ѐкості професійної фізкультурної освіти і 
складаю його методологічну підставу. Акме-культурологічний 
(інтегративний) підхід до професійної фізкультурної освіти ми розглѐдаюмо 
ѐк сукупність взаюмопов’ѐзаних теоретико-методологічних положень 
педагогічної акмеології і культурології, що забезпечуять крізь призму 
індивідуальних, особистісних, суб’юктивно-діѐльнісних та професійно-
педагогічних характеристик майбутнього фахівцѐ в їх юдності, в усіх 
взаюмозв’ѐзках задлѐ досѐгненнѐ особистої й професійно-педагогічної 
самореалізації під час навчаннѐ і виконаннѐ професійно-педагогічних 
завдань та передбачаять спрѐмуваннѐ професійної підготовки на 
становленнѐ особистості фахівцѐ ѐк суб’юкта професійно-педагогічної 
культури (Іваній, 2016). Упровадженнѐ такого підходу у професійну 
фізкультурну освіту передбачаю такі концептуальні трансформації основних 
її структурних компонентів: на рівні освітніх цілей – сформувати 
професійно-педагогічну культуру майбутніх фахівців; на рівні змісту 
фізкультурної освіти – посилити акмеологічну і культурологічну складову; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

49 

на рівні педагогічних технологій – спрѐмувати зусиллѐ на діѐльнісне 
засвоюннѐ майбутнім фахівцем акме-культурологічних норм і цінностей; на 
рівні освітнього середовища – створити акме-культурологічне середовище 
навчаннѐ; на організаційно-управлінському рівні – сформувати 
організаційну культуру закладу вищої освіти; на результативному рівні – 
сформувати особистість майбутнього фахівцѐ ѐк суб’юкта культури. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Нова акме-
культурологічна парадигма ѐвлѐю собоя багатоаспектний комплексний 
феном, у ѐкому традиційна освіта взаюмодію з інноваційноя, при цьому цѐ 
взаюмодіѐ здійсняютьсѐ через розвиток акме-культурологічного потенціалу 
особистості, що оріюнтований на гуманітарну домінанту. Сутність акме-
культурологічної освітньої парадигми визначаять фундаментальність, 
цілісність і спрѐмованість на задоволеність інтересів особистості. Акме-
культурологічний потенціал фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту ми 
розглѐдаюмо ѐк багаторівневе інтеграційне новоутвореннѐ, що 
характеризуютьсѐ наѐвністя системи його оріюнтацій на ефективну акме-
культурологічно спрѐмовану професійну діѐльність, прагненнѐм і готовністя 
до транслѐції цінностей культури й досѐгненнѐ високих результатів у професії, 
і визначаю зміст пізнаннѐ власної індивідуальності фахівцѐ. 

Проблема професіоналізму в акме-культурологічній парадигмі 
відображаю міру готовності й здатності фахівцѐ з фізичного вихованнѐ та 
спорту повноцінно реалізувати свої функції при вирішенні практичних 
завдань і залежить від рівнѐ їх інтегральної підготовленості на основі 
сформованої професійно-педагогічної культури. Фахівець з фізичного 
вихованнѐ та спорту ѐк суб’юкт професійно-педагогічної культури 
розглѐдаютьсѐ ѐк інтегральна особистісна характеристика фахівцѐ, ѐкий на 
високому рівні внутрішньо детермінованої активності і свідомості не тільки 
здійсняю засвоюннѐ й вживаннѐ артефактів професійно-педагогічної 
культури, але й реалізую свій акме-культурологічний потенціал, проектуячи 
акме-культурологічний фізкультурно-спортивний освітній простір длѐ 
саморозвитку й самореалізації особистості вихованців. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в реалізації ідей нової 
акме-культурологічної парадигми, де головним завданнѐм ю осмисленнѐ та 
побудова взаюмозв’ѐзків між тенденціѐми розвитку фізичної культури і 
спорту й системоя підготовки фахівців. Усе це потребую проведеннѐ низки 
наукових експериментальних досліджень, результати ѐких можуть сприѐти 
пошуку найбільш ефективних і раціональних рішень. 
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РЕЗЮМЕ 

Иваний Игорь, Лянная Ольга. Основные направлениѐ высшего 
профессионального физкультурного образованиѐ в контексте идей акме-
культурологической парадигмы. 

В статье проанализировано становление национальной модели высшего 
образованиѐ и отмечена совокупность положений, которые составлѐят основание 
основных направлений высшего физкультурного образованиѐ в контексте идей 
акме-культурологической парадигмы. Показано, что объединение акмеологической и 
культурологической парадигмы в единый акме-культурологический 
(интегративный) подход и его внедрение в профессиональнуя подготовку будущих 
специалистов физического воспитаниѐ и спорта предусматривает такие 
концептуальные трансформации основных структурных компонентов высшего 
физкультурного образованиѐ: на уровне образовательных целей – сформировать 
профессиональнуя культуру специалиста; на уровне содержаниѐ – усилить 
акмеологическуя и культурологическуя составлѐящие; на уровне педагогических 
технологий – направить усилиѐ на деѐтельностное усвоение будущими 
специалистами акме-культурологических норм и ценностей; на уровне 
образовательной среды – создать акме-культурологическуя среду обучениѐ; на 
организационно-управленческом уровне – сформировать организационнуя культуру 
учебного заведениѐ; на результативном уровне – сформировать личность будущего 
специалиста физического воспитаниѐ и спорта как субъекта культуры. 

Ключевые слова: акмеологическаѐ и культурологическаѐ парадигмы, 
заведениѐ высшего образованиѐ, будущие специалисты физического воспитаниѐ и 
спорта, профессиональнаѐ подготовка, основные направлениѐ. 
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SUMMARY 
Ivanii Ihor, Lianna Olha. Main directions of higher professional physical culture 

education in the context of the ideas of the acme-culturological paradigm. 
The article is devoted to the analysis of the formation of the national model of higher 

education and definition of a set of regulations that form the basis of the main directions of 
higher professional physical culture education in the context of the ideas of the acme-
culturological paradigm. A new domestic educational paradigm is revealed, which as a 
priority of higher education that considers orientation on the interests of the personality, 
adequate to modern trends of social development and educational innovations, which in turn 
predetermined the basic principles of reforming the educational system of Ukraine. It is 
shown that the modern educational paradigm is a multi-aspect complex phenomenon in 
which traditional education interacts with innovative one. Along with it, this interaction is 
realized through the development of culturological potential of a personality, which focuses 
on humanistic dominant, and interaction of traditions and innovations in education is a new, 
higher level of humanization and achieving peaks (acme) in education. 

 In the context of the ideas of the modern educational paradigm, the specificity of 
higher professional physical culture education is considered, and it is shown that the 
polyfunctionality of physical culture, its degree of developing, health-improving, educational 
technologies requires a special approach to training specialists in the field of physical 
education and sport. It is taken into account, that activities of these specialists are related to 
a person, so it is necessary to focus on their training in the psychological-pedagogical aspect. 

It is shown that combination of acmeological and culturological paradigm in a single 
acme-culturological (integrative) approach and its implementation in professional training of 
future specialists of physical education and sports involves such conceptual transformations 
of the structural components of higher physical education: at the level of educational aims – 
to form professional-pedagogical culture of future specialists; at the level of content of 
professional physical culture education – to strengthen acmeological and culturological 
components; at the level of pedagogical technologies – to direct efforts to active mastering 
of acme-culturological norms and values by future specialists; at the level of educational 
environment – to create acme-culturological saturated environment of education; at the 
organizational-managerial level – to form organizational culture of the higher education 
institution; at the effective level – to form personality of a future specialist of physical 
education and sports as a subject of culture. 

Key words: acmeological and culturological paradigms, higher education institutions, 
future specialists of physical education and sport, professional training, main directions.  
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THE STATE OF ELABORATION OF THE PROBLEM OF THE FUTURE SECONDARY 
EDUCATION INSTITUTION MANAGER’S INNOVATIVE CULTURE DEVELOPMENT 

 

Today, an innovative culture is in the focus of attention not only of scientific and 
specialized circles, but also of the state and society as a whole, and the task of creating an 
innovative culture in Ukraine has become one of the national priorities. The transition to a 
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“knowledge economy” and a new innovative level of technology and social culture is one of the 
ways out of the crisis of national identity. The practical aspect in this regard is dissemination of 
positive experience in the formation of the innovative culture in various fields of activity, with 
education, science, culture and communications playing a key role. Since decision-making by 
subjects of economic activity depends on mental models, for effective reforms it is necessary to 
change the institutional system and the society foundations. The economic environment with a 
high level of innovative culture contributes to the acceptance by society of new ideas as values 
and their support. At the same time, the main motivation for human activity will be based on the 
inner desire to update, search for ideas and ways to implement them, however, such changes 
necessitate the person’s training with new social skills and specific worldviews. According to 
leading researchers in the context of modern social development, the priority of information and 
knowledge is based on information and innovative culture. Therefore, it can be said that 
innovative culture is the basis for the formation of an informational, innovative “knowledge 
society”, as well as the individual’s civic identity. 

Key words: innovation, innovative development, innovative climate, innovative 
culture, innovative motivation, personnel, education. 

 
Introduction. The English term “innovation” or its Ukrainian-language 

counterpart “novation” is based on the Latin word “novation”, which can be 
translated as introduction of something new. Therefore, today under draining 
or spreading new elements or models of material or intangible culture in the 
social system, the state of elaboration of the problem of innovative culture 
development of the future secondary education institution manager is of great 
importance. In a wide sense of the word, innovation is the process of creating 
and disseminating innovation. Satisfying needs with new means leads to 
qualitative changes in the state of the public sphere where innovation is being 
implemented. From the point of view of social development, innovation is a 
process of solving objective social problems through people’s innovation that 
fulfills the function of culture development as a set of human life ways. 
Because a human being is the driving force for innovations, social and 
psychological become especially important aspects of the innovative process. 
Most socially significant advocate innovative transformations of public relations 
aimed at formation of a humanistic society that meets the requirements of 
progress and sustainable economic development.  

Consequently, there is a need for a comprehensive analysis of the state 
of the problem elaboration of innovative culture development of the future 
manager of the secondary education institution. 

Analysis of relevant research. In general, such foreign scientists as 
E. Weizsacker, A. Wijkman, H. Dusayev, and U. Eco B. Lysin, V. Manuilenko, 
V. Matveykin, O. Steklov, O. Tarasova, J. Schumpeter and others have devoted 
their studies to innovations and the innovative culture in the philosophical and 
social aspect. Scholars share opinion that innovative culture and products of 
innovative activity are the core condition for the development of any modern 
social systems. Researchers view innovative culture within the frames of modern 
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concepts of sustainable development, enrichment of human capital and the 
environmental society. Nevertheless, scientists emphasize a number of risks that 
cover innovations, because, for example, innovative improvement of technologies 
determines displacement of people from the production processes, and increasing 
quantitative indicators of production do not necessarily lead to qualitative 
transformations. At the same time, most foreign scientists conventionally reveal 
that innovations create a mosaic of modern professional, informational, 
corporate, environmental, psychological, moral, project, organizational and 
economic culture, and are its valuable and content cementing substance.  

The Ukrainian philosophical and psychological-pedagogical analysis of 
the phenomenon of the innovation and innovative culture is generally 
represented in the scientific heritage of such scientists as V. Andrushchenko, 
M. Haman, V. Horbulin, V. Heitz, V. Zubenko, V. Lytvyn, P. Mykytyuk, 
O. Starovoit, O. Chumak, Y. Shipulina, R. Yakovenko and others. It is significant 
that scholars consider innovation solely in unity with innovative culture that 
provides the process of interiorization and existence of the innovation in the 
modern life. According to experts, innovative culture reveals the individual’s 
ability to innovate, certifies his/her internal readiness and level of technological 
competences that allow him/her to innovate in a certain social environment. 

Nevertheless, some aspects of the educational and pedagogical dimension 
of innovations and innovative culture are presented in scientific studies of both 
foreign and Ukrainian researchers. Among the first ones are V. Akopov, L. Askarov, 
V. Dolhov, E. Zaitseva, V. Larin, S. Poliakov, I. Tsvetkova and others. Scientists drew 
attention to such aspects of development of the innovative culture of the future 
manager of the education institution as the necessity of formation of synergetic 
and multidisciplinary environment, importance of development methodology of 
the psychophysiological, mental and worldview readiness of a personality for 
perception and production of innovations, etc. 

Thus, the need for elaboration of the problem of innovative culture 
development of the future secondary education institution manager is 
becoming relevant nowadays.  

The aim of our study is to determine the state of elaboration of the 
problem of innovative culture development of the future secondary education 
institution manager.  

Research methods: in order to achieve the highlighted goal, a set of 
methods of scientific research adequate to it has been used, theoretical: a 
comparative analysis of the scientific definitions of the issue of innovative 
culture development of the future manager, a systematic analysis of major 
streams of elaboration of the problem of innovative culture development of 
the future secondary education institution manager. 

Results. Currently, development of a resourceful and humanistic 
personality of the head of an innovative education institution is a fundamental 
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condition for the successful modernization of the national educational space 
according to the maximum of “The New Ukrainian School”. Achievement of 
such priorities inevitably requires improvement in the system of management 
training, whose education should be committed to the tasks of developing the 
innovative culture and the new style of pedagogical thinking. 

While analyzing the national pedagogical discourse in order to investigate 
the state of elaboration of the problem of education institution manager’s 
innovative culture development, it has been noted a certain contradiction 
between the social significance of the innovative culture and insufficient and 
sporadic scientific substantiation of theoretical-methodological, contextual, 
methodological-technological and organizational-pedagogical foundations of its 
development in the process of the future heads of education institutions training. 
So, it was stated in the recently published by the State Service for Quality of 
Education of Ukraine “Alphabet for the Director” that the quality of educational 
activity is impossible without innovations, which, primarily, are manifested in the 
renewal and development of the new content of education, that positively 
changes the system and determines its innovative development (Bobrovskii et al., 
2019, p. 125). The main burden on the development of an innovative educational 
environment, such as creation of positive motivation to involve all participants of 
the educational process in innovative and experimental work is the responsibility 
of the head of the institution. Therefore, it is quite convincing that without the 
innovative culture of the head of the education institution, formation of the 
innovative society is also impossible, construction of which is a key indicator of the 
sustainable society development. 

The modern society is axiomatically defined as a period of innovations, 
information and digital technologies. Therefore, it is obvious, that the issues of 
innovations and the innovative culture have currently acquired a synergetic 
research status and are the subject of both sectoral (pedagogical, philosophical, 
psychological, cultural, sociological, etc.) and interdisciplinary studies. 

In the context of a relatively large-scale and extensive scientific study of 
the phenomenon of innovations and the innovative culture in general, the 
pedagogical aspects of the innovative culture, the problem of its development 
in the future manager of the institution of secondary education in the process 
of master’s training is worked out much less. Regarding Ukrainian scientific 
knowledge, it is explained, primarily, by the specifics of the development of 
national education, in which assimilation of innovations is not a prerequisite, 
but a consequence of their wide spread in the society. This situation is in the 
stark contrast to the innovative experience of the leading countries of the 
European Union, where the success of the legitimacy among the broader 
population depends on the level and the extent of innovation in education. 
Therefore, it is quite understandable and to some extent justified that there is 
an insufficient level of scientific understanding by the contemporary Ukrainian 
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pedagogical thought of the phenomenon of innovative culture and ways of its 
development in the higher education system. 

An important contribution to the enrichment of the technological 
foundations of the development of the innovative culture belongs in particular to 
L. Askarova. The scientist proposed and substantiated the appropriate model, by 
distinguishing the conditions, stages and components of the innovative culture 
development of the future head of the education institution. Thus, among the 
pedagogical conditions, the researcher singled out construction of an educational 
process, taking into account the diagnostic results of the orientation to the 
management of educational systems; the realization of personal interaction in 
pedagogical preparation of the future leader; the maximum approximation of the 
educational and cognitive process to management activities, the use of extremely 
active forms and methods of training (Askarova, 2015). In addition, L. Askarova 
distinguished four stages (orientation, diagnostic-prognostic, enriching, 
productive) and proposed three components (motivational-valuable, cognitive-
volitional, operational-active) of the author’s model of development of the 
innovative culture of the head of an education institution (Askarova, 2015). 

The scientific research of O. Bochkariov and T. Bochkariova are of 
considerable interest, as the scientists view innovative culture as a medium for 
the formation of professionalism of higher education institutions graduates. In 
their opinion, the innovative culture is based on the principle of activity, which 
is immanent to the essence of innovation (Bochkariov & Bochkariova, 2010, p. 
143). The scientists’ findings concerning innovative educational activities, that 
are developed solely in project form, since projecting itself is fully in line with 
the specifics of innovations, provided for the open space of educational goals 
and objectives, are also valuable. Moreover, according to researchers, 
innovations can develop exclusively within the culture: “... culture integrates 
knowledge, forms within itself the “memory” of knowledge, ... reproduces 
social intelligence, education and science, and education reproduces culture. 
Therefore, existence of human competence, as well as being of education is 
carried out exclusively in culture” (Bochkariov & Bochkariova, 2010, p. 143).  

The research of L. Kulikova became a significant refinement of the 
innovative culture formation technologies. The scientist has distinguished 
several stages of the innovative culture development in the system of modern 
higher education: the stage of pre-vocational training (formation of general 
outlook and general culture); the stage of basic vocational training (mastering 
the profession, forming a professional culture); stage of professional activity 
(postgraduate improvement of professional skills, achievement of professional 
maturity and formation of the innovative culture); stage of evaluation of the 
professional and innovative culture (Kulykova, 2017, p. 116). 

The processes of development of the innovative culture have a 
psychological basis. Studies of foreign scientists V. Dolhova and O. Shumakova are 
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devoted to the illuminating of this problem. Scientists have analyzed the 
psychological patterns of the innovative culture formation, considered the internal 
and external factors of this process. Development of the innovative culture was 
suggested to be a step-by-step and purposely organized process, that was directly 
related to the educational process and consisted of structural and procedural 
components. The structural aspect of the formation of a proper level of the 
innovative culture involves: goal setting, defining strategies, goals and objectives; 
cognitive-information (knowledge, skills), value-motivational (values, motivation) 
and activity (actions, operations, technologies) content; organizational component 
(forms, methods, means, technologies and ways of interaction); result component 
(model of results, levels, criteria and methods of their analysis and evaluation); 
correction of results component (elimination of drawbacks, feedback, preventive 
and corrective actions). The procedural aspect of innovative culture development 
contains the following stages: external influence; transition of external influences 
on internal mechanisms of formation and development of the innovative culture; 
manifestation of the result of internal work in external characteristics (Dolhova & 
Shumakova, 2009, p. 207). 

V. Dolhova and O. Shumakova have also presented the valuable conclusions 
that the central link in the innovative culture formation is development of the 
motivational sphere of an individual, his/her needs, desires, aspirations and 
intentions. All motivational structures require their satisfaction, which leads the 
individual to self-development. Not only productivity, but also the actual presence 
of the process of the innovative culture formation depends on how the person 
perceives and evaluates innovation (Dolhova & Shumakova, 2009, p. 208).  

We also agree with the findings of scientists about the significant 
categorical difference in terms of “development” and “formation” of the 
personality’s innovative culture. According to V. Dolhova and O. Shumakova, 
the differences between the processes of formation and development are in 
their directions: the vector of formation is directed “to”, “from the outside”, 
while the vector of development goes “from the inside”. This, in turn, 
actualizes the processes of personality self-development. A person acquires the 
ability to withstand external influences and consciously take the position of an 
innovator, due to the formed qualities of a person and new needs and 
aspirations for innovations. This position is a kind of psychological formation 
that results from the synergy of internal and external factors. The reactions of 
the individual to innovations depend on personalities and the content of their 
inner position as a coherent and systematic formation. Moreover, having 
reached certain results, one begins to strive for self-education, self-breeding 
and improvement of his/her own essential forces through individual activity, 
training, play, work, communication. This desire is a natural manifestation of 
the development that arises at a certain stage in of the innovative culture 
formation (Dolhova & Shumakova, 2009, p. 208).  
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The contribution of O. Shumakova to the discovery and comprehension of 
the psychological and pedagogical foundations of the innovative culture formation 
in the system of vocational training is significant. The scientist axiomatically views 
the innovative culture as an invariant and integral attribute of any activity of a 
subject. According to the scholar, the content of the innovative culture is made up 
of three components: subjective-active, productive-resultative and process-
technological. The subject-active content of the innovative culture reveals its 
mechanism of formation on the basis of the “internalization-exteriorization” 
principle. The driving force of innovations mastering is the dialectical contradiction 
between the awareness of standard and stereotyped forms of professional 
activity obsolescence and the acute need of the educational and professional 
activity subject for modernization and updating (Shumakova, 2008, p. 278). 
Instead, the productive-resultative content of the innovative culture manifests 
itself in the system of indicators of level of its formation. O. Shumakova includes 
to them the following: the sphere of abilities, the key of which is creativity as the 
ability to creative professional activity, constructive and non-standard thinking 
and behavior. Abilities are also manifested in the ability to choose current goals, 
generation and production of a plethora of new ideas, awareness of an individual 
as a creative one; sphere of motives, stable semantic formations, which can be 
represented by the motives of self-affirmation and self-realization; sphere of 
responsibility as a particular sense of the need for self-involvement in the 
production and diffusion of innovations; spheres of competence and skills that 
prove themselves in the mastery of a specialist in all types and methods of 
professional activity. Finally, the procedural-technological content of the 
innovation culture, stated by O. Shumakova, attributes to the theoretical 
(knowledge of theory of innovation, motivational-valuable attitude to innovation), 
practical (testing of professional skills, manifestation of individual ways of 
professional activity, realization of innovative and progressive experience), 
learning-productive (updating of individual-professional activity, realization of 
own professional programs) stages (Shumakova, 2008, p. 279-282).  

In the Ukrainian professional-pedagogical discourse the problem of the 
innovative culture development of the head of education institution is presented 
in a number of scientific studies of such scientists as V. Andrushchenko, 
L. Vashchenko, L. Hubersky, T. Havlitina, L. Danylenko, L. Dychkivska, 
V. Dokuchaiev, V. Drahunova, O. Ilkiv, V. Kyrylenko, K. Kyrylenko, O. Kozlova, 
L. Kravchenko, V. Kremen, Y. Lumkomska, O. Marmaza, O. Marushchenko, 
A. Oliinyk, O. Podzihun, O. Popova, V. Yahodnikova and others. 

An important contribution to the study of theoretical and methodological 
foundations of the innovative culture formation of the future specialist belongs 
to L. Shtefan (Shtefan, 2013). The scientist has proposed to define the 
innovative culture of a professional as an integral personal growth, which, 
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being a component of an innovative potential, is manifested through the ability 
of an individual to innovate (Shtefan, 2013, p. 14-15).  

The researcher examined the humanistic and acmeological essence of a 
personality’s innovative culture and found out that the structure of the innovative 
competence of a specialist includes the constituent, cognitive, operational and 
personal components, which are reflected in the procedural-activity, creative, 
valeological, scientific and professional process (Shtefan, 2013, p. 15). In addition, 
on the basis of the structural analysis of general, professional and pedagogical 
cultures as components of the innovative culture, L. Shtefan has determined 
orientation to the innovative competence and the innovative activity (Shtefan, 
2013, p. 375). Also, the scientist drew attention to the criteria of personality 
orientation to the innovative activity (professional interest, professional need and 
professional self-determination), and also revealed indicators of the innovative 
activity (susceptibility to innovation, intensity of innovative activity, timeliness of 
innovations application) (Shtefan, 2013, p. 377).  

Scholar K. Kyrylenko has significantly broadened the scientific 
understanding of pedagogical foundations of the innovative culture development 
research (Kyrylenko, 2015). The scientific conclusions about organizational and 
pedagogical conditions of the innovative culture formation in the educational 
process of higher education institutions are valuable for studying the subject of 
research, in particular: the focus of the educational process on improving the level 
of general culture and moral and ethical qualities of young people; creation of the 
information space of modern innovative socio-cultural knowledge involved in the 
development of the innovative potential of future specialists on the basis of the 
synergetic paradigm of fundamentality of education and science; innovative and 
activity environment formation, aimed at development of innovative knowledge, 
innovative way of thinking and innovative personality; development of positive 
motivational and value attitude of a student to the “new”, as a basis for 
continuous improvement and self-realization in the process of future professional 
practice, etc. (Kyrylenko, 2015, p. 15). K. Kyrylenko has also developed a 
structural-functional model of the innovative culture formation process, in which 
the scientist identifies six components: target (goal, task), methodological (basic 
components, functions of the innovative culture, conceptual approaches, basic 
ideas, didactic principles), content (structural context components, program, etc.), 
operational/behavioral-active (didactic tools, epistemological fundamentals), 
technological (implementation of organizational and pedagogical conditions) and 
empirical (pedagogical experiment, expert and diagnostic evaluation) (Kyrylenko, 
2015, p. 18). From our point of view, the principles of the innovative culture 
development, outlined by K. Kyrylenko, are of great importance, in particular: the 
primacy of the whole in relation to its parts, nonadditivity, synergy, emergence, 
multiplicity, structuralism, mobility, alternative and continuity (Kyrylenko, 2015, 
p. 271).  
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Conclusion. Thus, the relevance of scientific study of the problem of the 
innovative culture development of the future head of the secondary education 
institution in the process of master’s training is greatly enhanced not only by the 
obvious social and vital potential of innovation, but also by the sporadic, episodic 
and non-systematic study of this issue in the modern education. Scientists have 
not proposed a holistic model for the development of the new head of a modern 
education institution, who would have a high level of the innovative culture. 
Currently, a paradigm for the innovative culture development of the future 
education institution manager in the process of master’s training, based on a 
number of modern methodological approaches, primarily humanistic, cybernetic, 
synergistic and acmeological, has not been established. The problem of correlating 
the current level of innovation with the content of education in higher education 
institutions remains undiscovered. There is also no scientifically sustained and 
holistic model of development of the set of “soft skills” of modern youth that form 
the basis of the personality’s innovative culture. 

Perspectives of the further research. Further research corresponds to 
solving the problem of experimental analysis of innovative culture 
development of the future education institution manager in the master’s 
training process. 
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РЕЗЮМЕ 

Козлов Дмитрий. Состоѐние разработанности проблемы развитиѐ 
инновационной культуры будущего руководителѐ учреждениѐ среднего образованиѐ. 

Сегоднѐ инновационнаѐ культура находитсѐ в фокусе вниманиѐ не только 
научных и специализированных кругов, но и государства и общества в целом, а задача 
формированиѐ инновационной культуры в Украине стала в рѐд национальных 
приоритетов. Переход к «экономике знаний» и новому инновационному уровня 
технологий и социокультуры ѐвлѐетсѐ одним из способов выхода из кризиса 
национальной идентичности. Практическим аспектом в этой свѐзи ѐвлѐетсѐ 
распространение позитивного опыта формированиѐ культуры инноваций в различных 
сферах деѐтельности, при этом клячевуя роль играет образование, наука, культура и 
коммуникации. Поскольку принѐтие решений субъектами экономической деѐтельности 
зависит от ментальных моделей, то длѐ эффективных реформ необходимо провести 
изменение институциональной системы и устоев социума. Экономическаѐ среда с 
высоким уровнем инновационной культуры способствует принѐтия обществом новых 
идей как ценности и их поддержке. При этом основнаѐ мотивациѐ деѐтельности 
человека будет базироватьсѐ на внутреннем желании обновлениѐ, поиска идей и 
способов их реализации, однако такого рода изменениѐ обуславливаят необходимость 
подготовки кадров, обладаящих новыми социальными навыками и специфическими 
мировоззренческими установками. По мнения ведущих исследователей в условиѐх 
современного социального развитиѐ приоритет информации и знаний основываетсѐ на 
информационной и инновационной культуре. Поэтому мы можем говорить о том, что 
инновационнаѐ культура ѐвлѐетсѐ основой формированиѐ информационного, 
инновационного «общества знаний», а также гражданской самоидентификации 
индивида.  

Ключевые слова: инновациѐ, инновационное развитие, инновационный 
климат, инновационнаѐ культура, инновационнаѐ мотивациѐ, кадры, образование. 
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АНОТАЦІЯ 
Козлов Дмитро. Стан розробленості проблеми розвитку інноваційної культури 

майбутнього керівника закладу середньої освіти. 
Сьогодні інноваційна культура знаходитьсѐ у фокусі уваги не  тільки 

наукових і спеціалізованих кіл, а й держави та суспільства в цілому, а завданнѐ 
формуваннѐ інноваційної культури в Україні стало в рѐд національних 
пріоритетів. Перехід до «економіки знань» та інноваційного рівнѐ технологій і 
соціокультури ю одним із способів виходу з кризи національної ідентичності. 
Практичним аспектом в зв'ѐзку з цим ю поширеннѐ позитивного досвіду 
формуваннѐ культури інновацій у різних сферах діѐльності, при цьому клячову 
роль відіграю освіта, наука, культура і комунікації. Оскільки прийнѐттѐ рішень 
суб'юктами економічної діѐльності залежить від ментальних моделей, то длѐ 
ефективних реформ необхідно провести зміну інституційної системи й засад 
соціуму. Економічне середовище з високим рівнем інноваційної культури сприѐю 
прийнѐття суспільством нових ідей ѐк цінності та їх підтримки. При цьому 
основна мотиваціѐ діѐльності лядини буде базуватисѐ на внутрішньому бажанні 
поновленнѐ, пошуку ідей і способів їх реалізації, однак такого роду зміни 
обумовляять необхідність підготовки кадрів, що володіять новими соціальними 
навичками і специфічними світоглѐдними установками. На думку провідних 
дослідників, в умовах сучасного соціального розвитку пріоритет інформації і 
знань ґрунтуютьсѐ на інформаційній та інноваційній культурі. Тому ми можемо 
говорити про те, що інноваційна культура ю основоя формуваннѐ 
інформаційного, інноваційного «суспільства знань», а також громадѐнської 
самоідентифікації індивіда. 

Тому зверненнѐ до дослідженнѐ стану розробленості проблеми розвитку 
інноваційної культури майбутнього керівника закладу середньої освіти, виділеннѐ 
напрѐмів сучасної наукової думки, стало результатом усвідомленнѐ зростаячої 
динаміки інноваційних процесів у суспільстві. 

Розвиток наукових інтересів у цьому напрѐмі виѐвило складність і 
багатоаспектність означеного феномена, що спричинило поѐву різноманітних 
підходів до його аналізу. Визначено необхідність усвідомленнѐ того, що дослідженнѐ 
стану розробленості проблеми розвитку інноваційної культури майбутнього 
керівника закладу середньої освіти вимагаять системного, цілісного вивченнѐ з 
урахуваннѐм факторів, що стосуятьсѐ ѐк власне нововведень, так і їх 
соціокультурного середовища.  

Ключові слова: інноваціѐ, інноваційний розвиток, інноваційний клімат, 
інноваційна культура, інноваційна мотиваціѐ, кадри, освітa. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 

У статті висвітлено сутність понѐттѐ «професійний імідж» та його 
значеннѐ в успішній професійній діѐльності педагога. Проаналізовано основні підходи 
до визначеннѐ понѐттѐ «імідж», виокремлено основні характеристики 
«професійного іміджу», визначено «професійний імідж педагогів».  Здійснено аналіз 
складників структури професійного іміджу майбутніх педагогів, акцентовано на 
вагомості їх формуваннѐ задлѐ підвищеннѐ конкурентоспроможності майбутнього 
фахівцѐ в педагогічній сфері. Характеристику структури професійного іміджу 
майбутнього педагога здійснено через призму  його формуваннѐ в ході професійної 
підготовки  під час навчаннѐ в закладі вищої освіти. 

Ключові слова: імідж, професійний імідж, імідж педагога, самовдосконаленнѐ. 

 
Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні визначено, що одним із пріоритетних напрѐмів реформуваннѐ вищої 
освіти ю підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до професійного розвитку 
та адаптивності, освоюннѐ і впровадженнѐ наукових та інформаційних 
технологій, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці. Клячовоя 
стаю позиціѐ професійної підготовки нового поколіннѐ педагогів-
професіоналів, спроможних сформувати високий педагогічний статус, 
розвивати особистісну та інформаційну культуру, мислити в ракурсі 
інноваційності та творчості. За таких умов деформуютьсѐ усталений образ 
працівника педагогічної сфери, поступаячись поѐві нового стиля соціальної 
поведінки педагога, ѐкий відповідаю завданнѐм розвитку суспільства та 
актуалізую потребу у вивчені процесу формуваннѐ професійного іміджу.  

Реформуваннѐ вищої освіти України та входженнѐ її до Ювропейського 
простору призвели до зміни вимог до педагогічних працівників ѐк із боку 
держави та закладів вищої освіти, так і з боку громадськості та студентів. 
Ефективне виконаннѐ педагогом навчальної та виховної функцій наразі маю 
доповняватисѐ також виѐвом педагогічної майстерності, показником ѐкої ю 
певний рівень сформованості професійного іміджу.  
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Аналіз актуальних досліджень. Аспекти іміджуваннѐ вивчало багато 
науковців: професійне самовдосконаленнѐ майбутніх фахівців – 
О. Борденяк, О. Ігнатяк та ін.; психологічні аспекти формуваннѐ іміджу – 
Б. Ананьюв, С. Болсун, О. Панасяк, В. Шепель, Г. Почепцов, Е. Семпсон та 
ін., зміст професійного іміджу ділової лядини – С. Денисяк, О. Порфімович 
та ін., особливості професійного іміджу педагога – О. Романовська, 
В. Тимошенко та ін.; специфіку формуваннѐ професійного іміджу майбутніх 
фахівців – Л. Данильчук, Я. Дзѐдевич, І. Размолодчикова та ін. 

Незважаячи на існуваннѐ багатьох досліджень феномену іміджу та 
професійного іміджу зокрема, диференціяваннѐ його складників та 
особливостей їх формуваннѐ у процесі професійної підготовки педагогів 
досліджені не повноя міроя. 

Метою статті ю виокремленнѐ та аналіз складників структури 
професійного іміджу майбутніх педагогів.  

У ході роботи ми використовували низку теоретичних методів 
дослідження: аналіз, синтез, історичний аналіз, зіставленнѐ, 
систематизаціѐ, узагальненнѐ, логіко-теоретичний аналіз документів. 

Виклад основного матеріалу. Психологічний словник трактую понѐттѐ 
«імідж» ѐк сформований у масовій свідомості емоційно забарвлений образ 
чого-небудь або кого-небудь, що маю статус стереотипу (Психологический 
словарь, 1996). Тому вагомого значеннѐ в іміджотворенні відіграю його 
стереотипна зоріюнтованість, ѐка може відігравати ѐк позитивну, так і 
негативну роль. У сучасному суспільстві часто понѐттѐ «імідж» ототожняять 
із образом, штучно сформованим із певноя метоя, тому, апеляячи до 
тверджень Р. Шулигіної, зауважимо, що на практиці ідеально вдалий імідж 
створяютьсѐ природним шлѐхом з урахуваннѐм особистих ѐкостей лядини, 
адже «кліше» або «амплуа» (користуячись різнопредметноя термінологіюя) 
повинні відповідати можливостѐм суб’юкта з урахуваннѐм конкретних 
психолого-фізіологічних особливостей (Шулигіна, 2012). Провідний фахівець у 
галузі іміджології В. Шепель пропоную розглѐдати понѐттѐ іміджу ѐк збірне, 
головним компонентом ѐкого ю особиста привабливість фахівцѐ (Шепель, 
2002). Імідж ѐк комплексна характеристика особистості може бути ѐк 
спонтанним ѐвищем, так і мати цілеспрѐмований характер, тобто мету, 
завданнѐ та очікуваний результат. В. Шепель стверджую, що «імідж лядини 
витікаю з минулого досвіду і ю складним системним утвореннѐм, що поюдную 
низку часткових іміджів. Він маю нести цілісний характер, всі його риси 
узгоджені, не суперечать одна одній» (Шепель, 2002, с. 16).  

Натомість А. Борисяк розглѐдаю збірний імідж представника певної 
соціальної групи (за професіюя, за етнічноя належністя, за віком тощо) ѐк 
соціально-психологічну категорія та сукупний образ, сформований у 
процесі суб’юктивного сприйнѐттѐ й оціняваннѐ іншими. Науковець 
передбачаю насамперед «усвідомленнѐ характеру наѐвного колективного 
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іміджу професії, його прийнѐттѐ і цілеспрѐмовані дії з формуваннѐ 
власного індивідуального іміджу» (Борисяк, 2008, с. 53). Ми поділѐюмо 
точку зору науковцѐ щодо поюднаннѐ особистісного та професійного 
іміджів, ѐкі в тандемі сприѐять формування гармонійної, харизматичної 
особистості професіонала з власноя поведінковоя лініюя. 

Професійний імідж відображаю моральні та фахові ѐкості спеціаліста і 
ю цілеспрѐмовано сконструйованим образом длѐ оточеннѐ, відображаячи 
міру його відповідності очікуваннѐм і потребам суспільства. 

Питаннѐ наѐвності високого рівнѐ сформованості професійного іміджу 
длѐ педагога значно вагоміше, ніж длѐ представників інших професій, тому 
що саме педагоги формуять імідж своїх студентів та ѐвлѐятьсѐ длѐ них 
взірцѐми. Також відомий факт транслѐції відношеннѐ студента до педагога на 
рівень зацікавленості предметом, ѐкий він викладаю, а відтак – на 
ефективність освітнього процесу загалом. Дослідницѐ В. Тимошенко 
справедливо ототожнявала імідж педагога з проекціюя його особистості, 
характеризуячи його наѐвністя власного стиля поведінки та низкоя індиві-
дуальних характеристик, що роблѐть його неповторним (Тимошенко, 2016).  

Аналізуячи здобутки науковців із іміджотвореннѐ та власні трактуваннѐ 
основних дефініцій, варто виокремити зміст понѐттѐ «професійний імідж 
майбутнього педагога», що ѐвлѐю собоя інтегративну характеристику 
майбутнього педагога, цілеспрѐмовано сформовану в процесах навчаннѐ та 
іміджотворчої діѐльності на основі системного поюднаннѐ особистісного 
(моральні цінності, стиль поведінки, мовленнѐ, зовнішність, характер тощо), 
професійного (компетентність, професійна культура) і соціального (соціальні 
стереотипи, уѐвленнѐ про роль професії в суспільстві, комунікативний образ 
професії в освітньо-інформаційному просторі тощо) концептів, 
репрезентованих особоя у виглѐді цілісного позитивного образу під час 
взаюмодії з учнѐми і студентами, їхніми батьками, педагогами, соціумом. 
Оскільки означене понѐттѐ ю багатокомпонентноя характеристикоя фахівцѐ, 
длѐ більш повного його трактуваннѐ варто здійснити аналіз складників 
структури професійного іміджу майбутнього педагога. 

Цікавим ю підхід до структуроутвореннѐ іміджу, ѐкий пропоную 
С. Болсун. Науковець стверджую, що професійний імідж маю складатись із 
чотирьох компонентів: імідж змісту (ѐкість знань та рівень умінь, актуальність 
використаннѐ іміджу, грамотність, професіоналізм тощо); імідж соціальний 
(затребуваність); імідж фінансовий (реальність); імідж суб’юктний 
(особистісно зоріюнтований) (Болсун, 2013). Подібний підхід до 
структуруваннѐ професійного іміджу знаходимо в науковому доробку 
Л. Мітіної, ѐка вважаю, що імідж професіонала – це складне утвореннѐ, і 
пропоную такі його складові: зовнішні (зовнішність, манери, мова, голос, 
міміка, хода тощо); внутрішні (інтелект, спосіб мисленнѐ, ідеї, інтереси, 
ерудиціѐ тощо); процесуальні (форми спілкуваннѐ, темперамент, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

66 

професіоналізм, виразність, темп, традиції) та образові (виникаять під час 
поѐви лядини й залишаятьсѐ при її зникненні). Науковець розглѐдаю 
професійний імідж ѐк конгломерат таких складових: габітарної, когнітивної, 
вербальної, кінетичної (Митина, 1998). 

Розглѐдаячи професійний імідж ѐк багатоаспектне ѐвище, що 
охопляю ѐк професійні, так і особистісні характеристики фахівцѐ, ми 
спирались на результати досліджень Л. Донської, модель професійного 
іміджу ѐкої передбачаю в його структурі «ѐдро іміджу (природний 
компонент), внутрішній рівень (особистісний, професійний, поведінковий 
компоненти) і зовнішній рівень (візуальний, аудіальний, ольфакторний, 
кінестетичний компоненти)» (Донскаѐ, 2004, с. 19). 

Комплексний аналіз досліджуваного утвореннѐ дав змогу виокремити 
в ньому такі змістові складники, ѐк особистісний, діѐльнісний та соціальний. 
Професійний імідж майбутніх педагогів ѐк інтегративна характеристика 
фахівцѐ маю вклячати в себе: позитивні особистісні ѐкості, відмітні риси 
характеру та основні базові цінності (відповідальність, гуманізм, чесність, 
ініціативність, доброта, емпатійність, щирість та інші); вихованість та рівень 
загальної культури; умотивованість до особистісного розвитку та кар’юрного 
зростаннѐ; лідерські устремліннѐ; володіннѐ фундаментальними та фаховими 
знаннѐми в галузі педагогіки; володіннѐ теоретичними знаннѐми 
самоменеджменту (самопрогнозуваннѐ, самооціняваннѐ, самокритика, 
самоорганізаціѐ, самозобов’ѐзаннѐ); обізнаність щодо новітніх технологій 
будівельної галузі; розуміннѐ сутності педагогічних проблем; володіннѐ 
спеціальними психолого-педагогічними технологіѐми; наѐвність методичної 
компетентності; оріюнтаціѐ на власні організаційно-управлінські здібності та 
власну позиція в процесі прийнѐттѐ рішень; спроможність виконувати 
професійні обов’ѐзки; готовність до партнерства, спільних ідей, співпраці та 
взаюмопідтримки; проѐв громадѐнської активності, свідома участь у 
суспільному житті; володіннѐ технологіѐми самоменеджменту (самоосвіта, 
уміннѐ проектувати, організовувати, аналізувати, оцінявати, коригувати 
власну професійну діѐльність); володіннѐ методами вдосконаленнѐ власного 
професійного іміджу; володіннѐ аналітичними, концептуальними та 
діагностичними фаховими здібностѐми; проѐв позитивних габітарних 
характеристик; проѐв власного стиля поведінки; уміннѐ саморепрезентації; 
відповідність соціально-привабливому образу; позитивні стратифікаційні 
характеристики оточеннѐ (сім’ѐ, друзі, знайомі, колеги, специфіка соціальної 
групи, ступінь її престижу та інші); уміннѐ формувати та підтримувати 
позитивну репутація.  

Особистісний складник реалізуютьсѐ в позитивному ставленні до 
професії, інтересі до неї, потребі самовдосконаляватисѐ. Передбачаю 
наѐвність позитивних особистісних ѐкостей, сформованість мотивів, що 
зумовляять активність майбутніх педагогів до створеннѐ власного 
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професійного іміджу, а також системи фахових, методичних знань, знань у 
галузі іміджології та самоменеджменту. 

Недооціняваннѐ або ігноруваннѐ ціюї першооснови професіоналізму 
(психолого-педагогічних знань) призводить деѐких педагогічних працівників 
до ремісництва, штампів, примітивізму, рутини (Дружилов, 2000). 

Водночас, крім фахових знань і вмінь, сучасний спеціаліст повинен 
мати особистісні ѐкості, актуальні в умовах економічної нестабільності: 
стресостійкість, відповідальність, дисциплінованість, амбіційність, 
цілеспрѐмованість, схильність до інноваційної діѐльності. 

Ураховуячи педагогічну специфіку підготовки майбутнього педагога, 
актуальними ю наѐвність та демонструваннѐ таких особистісних ѐкостей, ѐк 
толерантність, доброзичливість, тактовність, здатність до взаюморозуміннѐ, 
рефлексії та емпатії. Також вагоме значеннѐ у формуванні професійного 
іміджу набуваять такі особистісні ѐкості, ѐк щирість, чесність, 
безпосередність, гуманізм та інші. Саме базові цінності педагога 
викликаять симпатія чи антипатія студентів, колег, партнерів і ю основоя 
длѐ формуваннѐ його професійного іміджу. 

Велике значеннѐ длѐ успішної професійної діѐльності маю високий 
рівень загальної культури педагога, тим більше зараз, коли значно зріс 
загальний культурний і загальноосвітній рівень молоді, розширилосѐ коло 
її інтересів. Тому вагоме значеннѐ в аспекті формуваннѐ професійного 
іміджу майбутніх педагогів маю сформований світоглѐд майбутнього 
фахівцѐ. Під цим понѐттѐм традиційно розуміять систему узагальнених 
поглѐдів на об’юктивний світ та місце лядини в ньому, на ставленнѐ лядей 
до оточеннѐ та самих себе, а також обумовлені цими поглѐдами 
переконаннѐ, ідеали, принципи пізнаннѐ й діѐльності. Приюднуюмосѐ до 
думки Н. Лавриченко щодо формуваннѐ світоглѐду майбутніх фахівців, ѐке 
безпосередньо стосуютьсѐ педагогічного процесу в триюдності його 
складових – навчаннѐ, вихованнѐ й соціалізації (Волинець та ін., 2014). 

Особистісний складник професійного іміджу також охопляю особистісні 
потреби й мотиви діѐльності лядини, ѐкі спонукаять до розвитку та 
накопиченнѐ професійного потенціалу. Аналіз наукових досліджень із цього 
питаннѐ доводить, що науковці одностайні в твердженні стосовно того, що 
рушійного силоя формуваннѐ іміджу ю мотиваціѐ. Ми розуміюмо це понѐттѐ 
ѐк сукупність індивідуальних цінностей, здатних задовольнити потреби 
лядини (психологічне чи фізіологічне відчуттѐ нестачі чогось), ѐкі в поюднанні 
викликаять рушійний ефект. Саме особистісні мотиви та рівень 
умотивованості педагога слугуять механізмом спонуканнѐ його до 
особистісної та професійної реалізації.  

Формуваннѐ особистісного складника професійного іміджу майбутніх 
педагогів можливе шлѐхом залученнѐ молоді до виховних заходів закладу, 
ѐкі маять на меті пропагуваннѐ загальноприйнѐтих лядських цінностей та 
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норм поведінки. Це можуть бути виховні години, бібліотечні уроки, 
культурно-масові заходи, екскурсії, волонтерство, молодіжні акції та проекти, 
діѐльність у межах молодіжних об’юднань. Вагомого значеннѐ набуваю 
залученнѐ молоді до діѐльності в органах студентського самоврѐдуваннѐ, 
участь у тренінгах, спрѐмованих на розвиток молодіжної ініціативи та осо-
бистісного розвитку. Активна участь молоді в предметних олімпіадах, науко-
вих конференціѐх, ѐрмарках професій, круглих столах за участя представ-
ників виробництва підвищить рівень фундаментальних фахових знань та 
розширить світоглѐд майбутніх педагогів в інноваційних аспектах педагогіки. 

Діѐльнісний складник професійного іміджу майбутніх педагогів 
пов’ѐзаний із їхньоя здатністя до творчої фахової діѐльності, постійної 
самоосвіти й самовдосконаленнѐ, проѐву соціальної активності. Він 
охопляю вміннѐ та навички, необхідні длѐ вирішеннѐ професійних завдань, 
моделяваннѐ професійної діѐльності, організації власної іміджотворчої 
діѐльності, самоменеджменту. 

Специфіка педагогічного спрѐмуваннѐ професії диктую необхідність 
реалізації знань з педагогіки та психології; володіннѐ методикоя 
викладаннѐ; наѐвності організаційно-управлінських здібностей, проектної 
здатності (Уйсімбаюва, 2015), професійної поінформованості та професійної 
майстерності фахівцѐ. 

Набута під час навчально-практичної підготовки система знань та 
досвіду майбутніх педагогів маю бути доповнена здатністя встановлявати 
доцільні стосунки; уміннѐм прогнозувати, організовувати, оцінявати, 
аналізувати, коригувати власну професійну діѐльність; бачити причинно-
наслідкові зв’ѐзки; мати аналітичні, концептуальні та діагностичні фахові 
здібності. Особливо важливим уважаюмо розуміннѐ і внутрішню прийнѐттѐ 
фахівцем цілей і завдань професійної діѐльності, а також співзвучних із нея 
інтересів, настанов, переконань і поглѐдів. 

Аналіз актуальних досліджень показую, що в професійній підготовці 
майбутнього педагога важливо розвивати установку на особистісно 
оріюнтоване професійне самовдосконаленнѐ, ѐкого можна досѐгти під час 
створеннѐ певних умов пізнаннѐ студентами своїх мотивів, цілей і 
можливостей реалізації особистісних властивостей та ѐкостей.  

Ураховуячи науковий доробок із цього питаннѐ та власний досвід, 
вважаюмо, що самовдосконаленнѐ ѐк складова формуваннѐ професійного 
іміджу фахівцѐ в процесі навчаннѐ маю базуватисѐ на таких принципах: 
абстрагуваннѐ від зовнішніх факторів (розвиток почуттѐ відповідальності за 
власну успішність); самокритичність (об’юктивне оціняваннѐ своюї зовніш-
ності, ѐкості знань, навичок, особистісних ѐкостей та площин, що потребуять 
розвитку); індивідуалізаціѐ (своюрідність стиля, несхожість на інших); 
векторність (конкретизована спрѐмованість на результат); комплексність 
(урахуваннѐ всіх особистісних та професійних недоліків, одночасна робота 
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над їх подоланнѐм); активність (ініціатива та системна робота над собоя); 
юдність (поюднаннѐ особистісного та професійного, асоціяваннѐ себе з 
професіюя); новаторство (залученнѐ нових технік саморозвитку, створеннѐ 
нових особистісно спрѐмованих методик самовдосконаленнѐ). 

Оріюнтуячись на особистісні організаційно-управлінські здібності та 
вміннѐ їх реалізовувати в контексті формуваннѐ професійного іміджу 
майбутнього педагога, нового змісту набуваять навички проѐву лідерських 
устремлінь (Мильор, 2006). Під лідерством прийнѐто розуміти один із 
процесів організації й управліннѐ певноя соціальноя групоя, ѐкий сприѐю 
досѐгнення групових цілей в оптимальні терміни і з оптимальним ефектом 
(Калашнікова, 2010). За наѐвності високого рівнѐ сформованості лідерських 
ѐкостей фахівець потенційно здатний бути ініціатором, організатором, 
емоційним центром групи та її об’юднувальноя ланкоя, що ю важливим 
длѐ ефективної діѐльності педагога. 

Реалізаціѐ особистісних та професійних амбіцій та лідерських 
устремлінь вимагаю чіткої самоорганізації та самоконтроля. Саме ці 
аспекти висвітляю сучасний самоменеджмент – це щоденне послідовне й 
цілеспрѐмоване використаннѐ ефективних методів, прийомів, технологій 
самостійного управліннѐ лядиноя процесом власної життюдіѐльності, 
спрѐмованої на досѐгненнѐ успіху в професійному та особистому житті. У 
сучасній практиці управліннѐ самоменеджмент ю ефективним 
інструментом, ѐкий передбачаю раціоналізація власних дій, оптимізація 
процесу досѐгненнѐ цілей за умови раціонального використаннѐ ресурсів.  

Вагомого значеннѐ в контексті іміджотворчого процесу відіграю 
рівень володіннѐ технологіѐми самоменеджменту ѐк важелем 
особистісного розвитку. Реалізаціѐ концепцій самоменеджменту дозволѐю 
не лише ефективно здійснявати самоосвіту, самооцінку, 
самопроектуваннѐ, самоорганізуваннѐ, а й розвинути такі клячові навички, 
необхідні длѐ успішного професійного зростаннѐ: здатність керувати собоя 
за рахунок раціоналізації часу, енергії, умінь, спритності, підвищеннѐ 
стійкості до стресу, уміннѐ встановлявати чіткі й реалістичні цілі відповідно 
до сучасних реалій; постійне особистісне зростаннѐ, сприйнѐтливість до 
нових ситуацій і можливостей; володіннѐ техніками ефективних стратегій і 
управлінських підходів до прийнѐттѐ рішень; уміннѐ впливати на 
оточуячих, формувати робочі групи, організовувати плідну командну 
роботу; застосуваннѐ творчого підходу і здатність до інновацій, 
генеруваннѐ ідей тощо. Застосуваннѐ техніки самоменеджменту дозволѐю 
значно збільшити творчий і професійний потенціал за рахунок розумного 
використаннѐ свого часу, що дозволѐю досѐгати цілей самореалізації у 
значно коротший термін. Названі позиції підтверджуять важливість 
володіннѐ техніками самоменеджменту длѐ ефективного формуваннѐ 
професійного іміджу майбутніх педагогів. 
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Нерозривний зв’ѐзок понѐть «професійний імідж» та «соціум» 
зумовляю необхідність високої громадѐнської активності, готовності до 
партнерства та взаюмодії майбутніх педагогів. Професійна активність веде 
до розвитку в професії, соціальна активність – до розвитку особистісного, 
що нерозривно пов’ѐзано в понѐтті «професійний імідж». Тому готовність 
до плідної командної роботи з партнерами, ефективна взаюмодіѐ в 
учнівському та педагогічному колективах, прагненнѐ до реалізації ініціатив 
ю підґрунтѐм формуваннѐ позитивного професійного іміджу педагога.  

Сформувати показники діѐльнісного складника варто, залучаячи 
майбутніх педагогів до педагогічних практик та стажуваннѐ. Корисним 
механізмом впливу стаю метод проектів, ѐкий даю можливість майбутньому 
фахівця реалізувати власну ініціативу, апробуячи на практиці методи 
самоменеджменту, техніки взаюмодії в команді, технології організації та 
управліннѐ, методики прийнѐттѐ рішень тощо.  

Соціальний складник професійного іміджу майбутніх педагогів 
забезпечую успішність культурного зростаннѐ майбутнього фахівцѐ і сприѐю 
його самореалізації, активізую особистісний потенціал. Цей компонент 
передбачаю наѐвність комунікативних умінь, навичок ефективного 
репрезентуваннѐ ділових та особистісних ѐкостей фахівцѐ; гнучкості 
поведінки з оглѐду на потреби соціального оточеннѐ; прагнень відповідати 
соціально привабливому образу; відповідності зовнішніх і внутрішніх 
характеристик фахівцѐ усталеним вимогам суспільства до професії.  

Наѐвність фахових знань та вмінь не гарантую успішну професійну 
реалізація педагога – знаковоя здатністя ю спроможність виконувати 
професійні обов’ѐзки, тобто здатність використовувати наѐвний потенціал 
длѐ успішного здійсненнѐ професійних обов’ѐзків відповідно до поставленої 
мети. Також не варто недооцінявати володіннѐ технологіѐми самопре-
зентації ѐк методами найбільш раціонально представити свої позитивні 
професійні та особистісні характеристики. Самопрезентаціѐ – це цілеспрѐмо-
ване демонструваннѐ компонентів іміджу в найбільш вигідному світлі. Це 
діѐльність та процес формуваннѐ першого враженнѐ, ѐке відображаю низку 
домінантних переваг об’юкта. У професійному житті самопрезентаціѐ 
реалізуютьсѐ під час співбесіди, проведеннѐ занѐть, звітуваннѐ про виконану 
роботу, знайомства з колективом, участі в конкурсі тощо.  

Оскільки імідж ю відносним понѐттѐм і залежить від думки оточеннѐ 
стосовно об’юкта, вагому роль відіграю вміннѐ об’юкта репрезентувати себе 
з найвигіднішого боку. Ми розуміюмо саморепрезентація ѐк уміннѐ та 
цілеспрѐмований процес подаваннѐ об’юктом своїх позитивних 
домінантних рис визначеному колу суб’юктів. Окреслені вміннѐ особливо 
важливі в процесі формуваннѐ професійного іміджу майбутнього педагога. 

Активне залученнѐ майбутніх педагогів до публічних виступів, до 
здійсненнѐ саморепрезентацій сприѐю формування соціального складника 
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професійного іміджу. Молодь маю розуміти вагомість не лише зовнішнього 
виглѐду, а й наѐвності позитивної репутації та професійно привабливого 
стиля поведінки. Це реалізуютьсѐ під час залученнѐ молоді до обговорень, 
дискусій, круглих столів, конкурсів тощо. 

Сьогоденнѐ ставить перед педагогами серйозні вимоги, серед них – 
володіннѐ комунікативними здібностѐми. Ці навички дозволѐять 
ефективно розв’ѐзувати фахові завданнѐ, основоя ѐких ю спілкуваннѐ з 
педагогічним колективом, учнѐми та батьками. Тому особливим аспектом 
професійної діѐльності педагога ю володіннѐ практичними вміннѐми і 
навичками вербальної та невербальної комунікації, розвиток мовних 
здібностей за наѐвності певного досвіду. ак слушно зауважую О. Семеног, 
важливу роль у формуванні позитивного враженнѐ про педагога відіграю 
чітка вимова слів, чистота і ѐсність тембру, гнучкість, рухомість, 
адаптивність, емоційна насиченість фрази і сугестивність. Науковець 
розглѐдаю професійність роботи педагогічного працівника крізь призму 
спілкуваннѐ з аудиторіюя, рівнѐ сприйнѐттѐ учнів, ефективність прийомів 
контакту з аудиторіюя (Семеног, 2014). Тому конструяваннѐ професійного 
іміджу педагога маю передбачати отриманнѐ сукупності спеціальних знань, 
умінь та навичок, ѐкостей, професійного досвіду і норм поведінки, ѐке 
відбуваютьсѐ в закладі вищої освіти та забезпечую можливість успішної 
мовної й мовленнювої діѐльності в подальшій роботі. 

Формуваннѐ професійного іміджу маю охоплявати: стиль у роботі, 
під ѐким розуміять уміннѐ спілкуватисѐ з лядьми, знаходити спільну мову, 
організовувати виробленнѐ спільних рішень, відстоявати та аргументувати 
власну точку зору в дискусіѐх; наѐвність принципової думки, коли, не 
переслідуячи мету висуненнѐ нових поглѐдів, лядина просто ототожняю із 
собоя наѐвні ідеї та концепції; сформованість власного характеру, ѐкому 
повинні бути властиві впевненість у собі, чіткість у викладі власної точки 
зору, артистизм ѐк здібність захопити й утримати увагу публіки, переконати 
своя аудиторія. 

До соціального складника ми відносимо формуваннѐ позитивних 
габітарних характеристик ѐк відображеннѐ особистої елегантності та 
інтелігентності. Уміннѐ дібрати одѐг та аксесуари, що створяять 
візуальний соціально привабливий портрет лядини та успішного фахівцѐ, ю 
особливо важливим. Зовнішній виглѐд, предмети інтер’юру в комплексі 
підтверджуять визначений (бажаний) статус лядини, досить чітко 
визначене становище індивіда в соціальній іюрархії групи або групи у 
взаюмостосунках з іншими групами.  

Також соціальний складник професійного іміджу майбутнього 
педагога відображаю соціальний фон лядини, що впливаю на сприйнѐттѐ 
його ѐк майбутнього фахівцѐ, тобто особистісні характеристики оточеннѐ 
(сім’ѐ, друзі, знайомі, колеги), та стратифікаційні характеристики 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

72 

середовища (специфіка соціальної групи, ступінь її престижу). Не варто 
зменшувати роль стереотипного мисленнѐ суспільства. Погоджуюмось із 
Т. Устименко в тому, що «соціальні стереотипи не лише спрощуять, 
схематизуять, а то й прѐмо спотворяять баченнѐ соціальної реальності; 
стереотипізаціѐ виконую об’юктивно необхідну та корисну функція, тому що 
саме ці спрощеннѐ і схематизаціѐ об’юктивно необхідні й корисні в 
психічній регулѐції діѐльності» (Устименко, 2011, с. 65). З оглѐду на 
зазначене, педагог стаю об’юктом пильної уваги своїх вихованців, колег, 
партнерів, що спричинѐю необхідність наѐвності позитивних характеристик 
з боку його оточеннѐ. Злам наѐвних стереотипів щодо педагога 
відбуваютьсѐ через наѐвність позитивних тверджень, індивідуалізація 
професійної діѐльності та зростаннѐ престижу педагогічної діѐльності. 

Аналізуячи складники структури професійного майбутнього педагога, 
зазначимо, що всі вони розглѐдались із позиції співіснуваннѐ та взаюмодії. 
Ізольованість окреслених складників неможлива, оскільки понѐттѐ 
професійного іміджу маю багатоаспектний характер і ю гармонійним за умови 
дотриманнѐ принципів комплексності, системності та взаюмозалежності. 

Висновки. Отже, професійний імідж майбутнього педагога 
характеризуютьсѐ визначеними складниками (особистісним, діѐльнісним, 
соціальним), формуютьсѐ протѐгом усього особистісного та професійного 
життѐ фахівцѐ, з опертѐм на специфіку професії та наѐвний запит соціуму.  

Тому подальший пошуковий інтерес становить поглиблене 
дослідженнѐ технологій формуваннѐ професійного іміджу майбутніх 
педагогів у закладі вищої освіти.  
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РЕЗЮМЕ 

Козлова Олена, Гребеник Тетяна, Волосюк Тетяна. Структура 
профессионального имиджа будущих педагогов. 

В статье освещены сущность понѐтиѐ «профессиональный имидж» и его 
значение в успешной профессиональной деѐтельности педагога. Проанализированы 
основные подходы к определения понѐтиѐ «имидж», выделены основные 
характеристики «профессионального имиджа», определен «профессиональный имидж 
педагогов». Осуществлен анализ составлѐящих структуры профессионального 
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имиджа будущих педагогов, акцентировано внимание на важности их формированиѐ 
длѐ повышениѐ конкурентоспособности будущего специалиста в педагогической сфере. 
Характеристику структуры профессионального имиджа будущего педагога 
осуществлено через призму его формированиѐ в ходе профессиональной подготовки при 
обучении в высшем учебном заведении.  

Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, имидж педагога, 
самосовершенствование. 

 
SUMMARY 

Kozlova Olena, Grebenik Tetyana, Volosyuk Tetyana. The structure of the future 
teachers’ professional image.  

The notion of “professional image” has been highlighted and that of the most 
important teacher’s professional success. The basic approaches to definition of the concept 
of “image” are analyzed, the main characteristics of “professional image” are singled out. 
The “the future teacher’s professional image” has been defined as a future teacher’s 
integrative characteristic, purposefully formed in the processes of training and image-making 
activity on the basis of systematic combination of personal (moral values, style of behavior, 
speech, appearance, character, etc.), professional (competence) (social stereotypes, 
understanding of the profession role in society, communicative profession image in the 
educational and information space, etc.) concepts represented by the person a whole positive 
image when interacting with pupils and students, their parents, teachers, society. 
Comprehensive analysis of the studied phenomenon has made it possible to distinguish the 
content components, such as personal, activity and social. The structure components of the 
future teachers’ professional image have been analyzed, their formation importance has 
been emphasized in order to increase the competitiveness of the future specialist in the 
pedagogical sphere. The structure of the future teacher’s professional image has been 
characterized through the prism of its formation in the course of vocational training during 
higher education. The effective fulfillment of educational and teaching functions by the 
teacher should now be complemented by the demonstration of pedagogical skill, which is an 
indicator of a certain level of professional image formation. The professional image reflects 
the moral and professional qualities of the specialist and is purposefully designed for the 
environment, reflecting the extent to which it meets the expectations and needs of society. It 
has been determined that further research interest is an in-depth study of the formation 
technologies of the future teachers’ professional image in higher education. 

Key words: image, professional image, teacher’s image, self-taught. 
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ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ 

 

У статті проаналізовано дослідженнѐ вітчизнѐних учених щодо 
вдосконаленнѐ викладацької діѐльності у вищій школі. Визначено, що у вітчизнѐних 
наукових джерелах зазначена проблема аналізуютьсѐ в декількох зазначених 
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аспектах: історико-педагогічному, порівнѐльно-педагогічному, науково-
методичному, управлінському, психолого-педагогічному, лінгвістичному.  

Ключові слова: вища освіта, вища школа, викладацька діѐльність, 
удосконаленнѐ, інтернаціоналізаціѐ.  

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасної вищої освіти України 
відбуваютьсѐ відповідно до національної стратегії соціально-економічного 
розвитку держави та в напрѐмі ювропейської співпраці та інтеграції вищої 
освіти (ВО) України в Ювропейський простір вищої освіти (ЮПВО). У зв’ѐзку з 
цим виникла проблема гармонізації всіх аспектів функціонуваннѐ вітчизнѐних 
вишів та системи вищої освіти в цілому з тими, що ю характерними длѐ 
ювропейської вищої школи. Необхідним ю визначеннѐ шлѐхів, форм і методів 
інтеграції структурних і культурних аспектів освітнього процесу, наукових 
досліджень, інноваційної діѐльності вищої школи у ЮПВО. Вступ України 
19 травнѐ 2005 року до Болонського процесу (БП), що визначив стратегія і 
тактику розбудови ЮПВО, став відправноя точкоя масштабної перебудови 
вітчизнѐної вищої освіти, віхами ѐкої визначено: запровадженнѐ ювропейської 
структури ВО «бакалавр – магістр – доктор філософії», Ювропейської 
кредитно-трансферної системи обліку трудомісткості навчального 
навантаженнѐ студентів (ECTS), модулѐризаціѐ навчальних програм, 
«Стандартів та рекомендацій забезпеченнѐ ѐкості у ЮПВО» (ESG), розвиток 
мобільності студентів та транснаціональних програм і подвійних дипломів 
тощо. На всіх етапах розвитку ЮПВО проблема забезпеченнѐ ѐкості 
усвідомлявались ѐк пріоритетна. Було здійснено низку принципових кроків у 
напрѐмі розвитку міжнародного співробітництва в розв᾿ѐзанні ціюї проблеми, 
серед ѐких запровадженнѐ вже названих вище стандартів і рекомендацій – 
ESG (2005, 2015), підтримка студентоцентрованого підходу (2015), інституалі-
заціѐ міжнародного виміру діѐльності установ, що займаятьсѐ акредитаціюя 
вишів (ENQA (2000), EQAR (2008)), створеннѐ у вишах інклязивного освітнього 
середовища. Важливим напрѐмом зусиль міжнародної академічної громади 
щодо забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти став рух за вдосконаленнѐ 
викладацької діѐльності у вищій школі, що активно підтримуютьсѐ ѐк у вишах, 
так і на національному та наднаціональному рівнѐх розвитку ЮПВО. 

Аналіз актуальних досліджень. Шлѐхи та напрѐми вдосконаленнѐ 
викладацької діѐльності у вищій школі стали предметом наукових розвідок 
українських учених, серед ѐких В. Андрущенко, О. Бульвінська, 
С. Вітвицька, С. Калашнікова, Н. Дівінська, Н. Дѐченко, О. Жабенко, 
М. Кириченко, І. Линьова, В. Луговий, В. Мороз, А. Сбруюва та ін. 
Ураховуячи той факт, що аналіз актуальних досліджень ю предметом 
розглѐду даної наукової розвідки, тобто цей аналіз власне складаю виклад 
основного матеріалу, обмежимосѐ твердженнѐм, що шлѐхи та способи 
вдосконаленнѐ викладацької діѐльності в умовах міжнародного 
співробітництва привертаять все більшу увагу дослідників.  
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Мета статті – проаналізувати стан розробленнѐ проблеми 
вдосконаленнѐ викладацької діѐльності у вищій школі у вітчизнѐній 
науковій думці та класифікувати існуячі дослідженнѐ відповідно до галузі 
наукових знань і проблемної спрѐмованості.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 
використано такі загальнонаукові методи, ѐк аналіз джерел з проблеми 
вдосконаленнѐ викладацької діѐльності працівників ЗВО, узагальненнѐ, 
систематизаціѐ, класифікаціѐ, порівнѐннѐ та синтез наукового знаннѐ щодо 
особливостей удосконаленнѐ діѐльності викладацького складу. 

Виклад основного матеріалу. Вища освіта в Україні стоїть на порозі 
різких змін. Реформи, пов’ѐзані з вищоя школоя, у першу чергу 
спрѐмовані на ювропеїзація вітчизнѐного освітнього простору. 
Удосконаленнѐ ВО в цілому та викладацької діѐльності зокрема 
привертаять все більшу увагу українських дослідників, значна частина ѐких 
ю безпосередніми учасниками освітнього процесу. У контексті даної статті 
на основі аналізу, порівнѐннѐ, узагальненнѐ та систематизації наукових 
джерел вітчизнѐних фахівців у галузі педагогіки, соціології, управліннѐ 
освітоя, філософії, психології та ін. нами було виділено декілька аспектів 
досліджуваної проблеми. До них ми відносимо наступні: 

- історико-педагогічний; 
- порівнѐльно-педагогічний;  
- науково-методичний;  
- управлінський;  
- психологічний; 
- лінгвістичний.  
Зупинимось на кожному з названих аспектів детальніше.  
Історико-педагогічний. Значний внесок у розробку питань щодо 

становленнѐ та розвитку української вищої освіти зробили А. Алексяк, 
Л. Вовк, О. Аніщенко, С. Гончаренко, І. Лікарчук, В. Луговий, Н. Ничкало, 
О. Мартиненко, В. аблонський, Л. Корж-Усенко, Т. Уловицька та ін.  

Заслуговую на увагу дослідженнѐ Л. Корж-Усенко, присвѐчене 
концептуальним та організаційно-педагогічним засадам розвитку 
освітнього процесу у вітчизнѐній вищій школі (1905-1920 рр.). Автором 
здійснено періодизація розвитку вищої школи на території України та 
виділено такі етапи: докласичний, класичний, модернізаційний, 
радѐнський, постмодерний (Корж-Усенко, 2019).  

До ретроспективного аналізу діѐльності класичних університетів 
України звертаютьсѐ В. Масальський. Автор у хронологічному порѐдку 
представив розвиток системи вищої школи за Радѐнських часів та з моменту 
проголошеннѐ Незалежності України. Учений зазначив, що до початку 
радѐнських перетворень в освітній галузі в 20-х роках ХХ ст. українські 
університети ѐвлѐли собоя еталони класичної університетської освіти, і те, що 
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викладацький склад і випускники цих університетів високо цінувалисѐ не 
тільки в країнах Ювропи, а й усього світу, свідчить про високий 
загальновизнаний фаховий рівень цих закладів. Але за часів радѐнської влади 
заклади вищої освіти пережили низку реформ. Зокрема, вищу школу було 
реорганізовано в інститути за виробничими й функціональними ознаками, 
згодом університети були остаточно розформовані, а на їх базі відкриті 
Інститути народної освіти. Але потреба в освічених кваліфікованих кадрах у 
різних сферах народного господарства ставала все гострішоя. Длѐ її 
вирішеннѐ в Україні почати відкривати державні заклади вищої освіти. Що 
стосуютьсѐ діѐльності викладачів, то аналіз історично-педагогічних джерел 
свідчить, що вони були обмежені в правах і не мали гідної можливості 
саморозвитку. Замість удосконаленнѐ професійних навичок вони 
першочергово мали пропагувати ідеї тогочасної влади.  

Особливості реформуваннѐ системи вищої освіти в Україні в історико-
педагогічному аспекті висвітлені також у науковому доробку Н. Сафонової. 
Її дослідженнѐ ю одніюя з перших спроб комплексного вивченнѐ сутності, 
напрѐмів, шлѐхів реформуваннѐ ВО в незалежній Україні, а також 
упровадженнѐ у ЗВО принципів Болонського процесу. Автором 
виокремлено три етапи поступового процесу формуваннѐ законодавчої 
бази освіти в суверенній Україні: 1990-1996 рр., 1996-2002 рр., третій етап, 
на думку Н. Сафонової, триваю з 2002 року до сьогоденнѐ. Він 
ознаменований упровадженнѐм нових державних стандартів 
функціонуваннѐ ЗВО, навчаннѐ в умовах багатоступеневої підготовки 
фахівців, а також упровадженнѐм принципів Болонського процесу, що 
активно реалізуютьсѐ з травнѐ 2005 р., коли Україна стала учасницея 
Болонського процесу. Н. Сафонова також підкресляю, що в умовах 
розбудови суверенної держави важливоя функціюя ЗВО стало 
забезпеченнѐ поглибленнѐ знань викладачів і студентів з української мови, 
а також практичного застосуваннѐ набутих знань (Сафонова, 2005).  

Важливий внесок у розробку історико-педагогічного аспекту 
досліджуваної проблеми, на нашу думку, зробив О. Микитяк. У своюму 
дисертаційному дослідженні автор виѐвив провідні тенденції, етапи та 
чинники науково-дослідницької роботи у закладах вищої освіти України у 
XIX ст. Дослідником установлено, що науково-дослідна робота 
професорсько-викладацького складу проводиласѐ з метоя використаннѐ 
передового зарубіжного досвіду ѐк одного із шлѐхів удосконаленнѐ 
навчально-виховного процесу (Микитяк, 2004).  

Порівняльно-педагогічний. Тенденції розвитку вищої освіти (ВО) в 
країнах Ювропейського Соязу досліджували В. Андрущенко, О. Козлова, 
А. Білецька, О. Полѐничко, О. Комоцька, А. Сбруюва, О. Семеног, 
Я. Лѐнной, Г. Ніколаї та ін.  
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В епоху активних змін у сфері вищої освіти забезпеченнѐ ѐкості ю одним 
із найгостріших питань. Фундаментально до розглѐду ціюї проблеми 
підходить А. Сбруюва. Аналізуячи документи ЮС з питань та стратегій 
розвитку вищої освіти, автор дійшла таких висновків: висока ѐкість вищої 
освіти завжди була пріоритетним напрѐмом в освітній політиці ЮС; 
нерозривний зв'ѐзок кадрових проблем ювропейських ЗВО з проблемами 
матеріального та фінансового забезпеченнѐ діѐльності закладів вищої освіти. 
У зв’ѐзку з цим учена підкресляю, що необхідність професійного розвитку 
викладачів ЗВО ю основноя умовоя забезпеченнѐ високоѐкісних освітніх 
послуг у вищій школі. Вагомими також ю праці А. Сбруювої, присвѐчені 
глобальним тенденціѐм розвитку вищої школи. Клячовими тенденціѐми 
сучасної ВО ю, згідно з твердженнѐ авторки, глобалізаціѐ, інтернаціоналізаціѐ, 
масовізаціѐ та регіоналізаціѐ (Сбруюва, 2017). До вивченнѐ проблем ѐкості 
освітніх послугу вищій школі звертаятьсѐ також В. Андрущенко та В. Вікторов. 
Дослідники вважаять, що длѐ досѐгненнѐ ѐкості повинні підпорѐдковуватисѐ 
всі засоби освіти, до ѐких вчені відносѐть лядські, фінансові, матеріальні, 
політичні, соціокультурні та ін. (Андрущенко та Вікторов, 2010).  

Аналіз наукових досѐгнень вітчизнѐних учених свідчить про те, що 
особливу роль у формуванні ѐкості освіти науковці відводѐть професіоналізму 
педагогічних кадрів та їх професійній підготовці. Саме тому вітчизнѐні 
дослідники акцентуять увагу на необхідності професійно-педагогічного 
вдосконаленнѐ, ѐке маю здійсняватисѐ шлѐхом реалізації індивідуальних 
програм саморозвитку та творчих розробок, постійним пошуком найбільш 
ефективних методів та прийомів навчаннѐ. Учені одноголосно погоджуятьсѐ з 
необхідністя розвитку системи підвищеннѐ кваліфікації, постійної участі 
науково-педагогічних працівників у конференціѐх, семінарах, круглих столах 
та інших заходах, ѐкі сприѐять обміну досвідом та розширення професійного 
діапазону всіх учасників освітнього процесу. Слід зауважити, що центральне 
місце в системі вдосконаленнѐ діѐльності педагогів науковці відводѐть ЗВО, 
ѐкі зобов’ѐзані створявати умови длѐ безперервного розвитку науково-
педагогічного складу.  

Залученнѐ до навчаннѐ іноземних студентів ю одним із провідних 
аспектів розвитку сучасної вищої школи. У зв’ѐзку з цим заклади вищої 
освіти активно розроблѐять власні стратегії інтернаціоналізації, ѐкі 
сприѐтимуть розширення спектру академічної мобільності та розвитку 
міжнародної науково-дослідної співпраці, обміну технологій. На думку 
О. Іваницької, створеннѐ інституту тьяторства ю одним із способів 
«вирішеннѐ проблем, пов’ѐзаних із розширеннѐм міжнародної діѐльності 
закладів вищої освіти, запровадженнѐм ефективної внутрішньої системи 
забезпеченнѐ ѐкості освіти, що відповідаю вимогам і очікуваннѐм студентів, 
а також змінам в освітніх програмах, що впроваджуятьсѐ відповідно до 
освітніх стандартів». Про це автор говорить у своюму дисертаційному 
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дослідженні, ѐке присвѐчене вивчення розвитку тьяторства в закладах 
вищої освіти Німеччини. Науковець зазначаю, що в Україні тьяторство маю 
несистемний характер, воно реалізуютьсѐ тільки в окремих його проѐвах. 
Натомість автор пропоную створеннѐ відділів тьяторства на базі ЗВО, а 
також розробку програм длѐ підготовки тьяторів (Іваницька, 2019).  

Значний внесок у розвиток вітчизнѐної науки зробили С. Сисоюва та 
Т. Кристопчук. Науковці вивчили освітні системи країн Ювропи та надали 
детальну характеристику вищій школі кожної ювропейської країни. На 
думку авторів, виѐвленнѐ напрѐмів, чинників та розбіжностей між 
освітніми парадигмами та узагальненнѐ досвіду різних країн дозволить 
визначити оріюнтири розвитку длѐ кожної національної системи ВО 
(Сисоюва, Кристопчук, 2012 ).  

К. Хоменко досліджую вищу освіту Польщі та наголошую на 
тенденціѐх запозиченнѐ ефективного міжнародного досвіду. Автор 
стверджую, що перевагоя діѐльності сучасних польських ЗВО та 
викладацького складу ю, зокрема, маркетингова оріюнтаціѐ.  

Окрім загальних питань, присвѐчених проблемам інтернаціоналізації, 
оцінки ѐкості вищої освіти та ін., науковці досліджуять конкретні аспекти 
діѐльності освітніх систем.  

О. Стойка проаналізувала особливості вищої освіти США та порівнѐла 
її з Україноя. Серед головних відмінностей науковець наголошую на 
централізації управліннѐ ВО в Україні, у той час ѐк систему освіти США 
характеризую великий ступінь децентралізації. Визначальноя відмінністя 
навчаннѐ у ЗВО США ю, згідно з висновками науковцѐ, наданнѐ студентам 
можливості самостійно складати свій навчальний план і відвідувати 
навчальні курси за власним вибором. 

Варто звернути увагу в контексті нашого дослідженнѐ на наукові 
розвідки Т. Жижко, ѐка розкрила теоретичні засади розвитку української 
освіти в ювропейському просторі. Дослідницѐ констатую, що розвиток 
університетської освіти передбачаю те, що вона маю відповідати новим 
суспільним вимогам та нормам, закономірностѐм і тенденціѐм. Авторка 
стверджую, що реалізаціѐ нової освітньої концепції маю здійсняватисѐ лише 
за умови підготовки спеціалістів-новаторів та активної діѐльності викладачів-
дослідників, ѐкі повинні постійно вдосконалявати своя діѐльність.   

А. Шишолін вивчив процес міжнародного трансферу знань між 
закладами вищої освіти, В. Солощенко дослідила інтернаціоналізація універ-
ситетської освіти в німецькомовних країнах, Н. Долінська проаналізувала 
педагогічну складову в системі підготовки викладачів в університетах США.  

Науково-методичний. Різні аспекти проблеми формуваннѐ 
педагогічної майстерності викладача висвітлено у працѐх Я. Васильюва, 
С. Вітвицької, Л. Даниленко, Г. Юльникової, І. Зѐзяна, І. Кривонос та ін.  
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Важливоя складовоя професійної майстерності сучасного викладача 
вищої школи ю ІТ-компетентність, що пов᾿ѐзано з технологізаціюя вищої освіти 
та, зокрема, з розвитком дистанційної форми навчаннѐ. Дистанційна освіта 
набуваю все більшої популѐрності, оскільки вона даю більше можливостей длѐ 
здобувачів освіти. Цікавим, на наш поглѐд, ю дослідженнѐ Б. Шуневич, у 
ѐкому здійснено аналіз розвитку дистанційного навчаннѐ (ДН) у вищій школі 
країн Ювропи та Північної Америки. Автором виѐвлено та розкрито етапи 
розвитку дистанційного навчаннѐ у вітчизнѐній та зарубіжній вищій школі. 
Б. Шуневич у своюму докторському дослідженні зазначаю, що основними 
причинами незадовільного впровадженнѐ ДН в Україні ю висока вартість 
комп’ятерної техніки, програмного забезпеченнѐ й доступу до Інтернету, 
низька пропускна спроможність ліній зв’ѐзку, а також відсутність відповідної 
нормативно-правової бази, організаційного, науково-методичного, 
інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, 
економічного та фінансового забезпеченнѐ системи дистанційного навчаннѐ 
та інших складових організації ДН. Одніюя з причин відсутності системного 
впровадженнѐ ДН автор вважаю лядський фактор. Дослідник стверджую, що 
багато викладачів впевнені, що розробленнѐ дистанційних навчальних 
матеріалів і саме викладаннѐ з використаннѐм нових технологій потребуять 
більше часу викладачів і студентів, ніж на розробленнѐ матеріалів і 
викладаннѐ при традиційному навчанні (Шуневич, 2008). 

Зазначимо принагідно, що в сучасних умовах, порівнѐно з часом 
виконаннѐ вище аналізованого дослідженнѐ, матеріально-технічна база в 
закладах освіти України, вищих зокрема, значно покращиласѐ. 
Фінансуваннѐ матеріального забезпеченнѐ регуляютьсѐ законодавчо та 
забезпечуютьсѐ на національному рівні. Таким чином, на сьогоднішній 
день відбуваютьсѐ масове впровадженнѐ дистанційних курсів. Це даю змогу 
провідним вітчизнѐним фахівцѐм зробити висновок, що в контексті 
інноваційного підходу в системі вищої освіти одніюя з провідних ю 
технологізаціѐ системи діѐльності вишів. Важливоя зміноя в освітній 
парадигмі вищої школи ю також трансформаціѐ освітніх програм з 
навчально-оріюнованих на студенто-оріюнтовані.  

Управлінський (інституційний, законодавчий). Нова освітнѐ парадигма, 
що передбачаю перенесеннѐ акцентів від процесу навчаннѐ на його кінцеві 
результати, маю регуляватисѐ на державному рівні. Вітчизнѐні дослідники 
стверджуять, що без участі держави не може бути вирішена проблема 
налагодженнѐ ефективної взаюмодії двох суміжних ринків – праці та освітніх 
послуг. На думку І. Пасінович, ефективність функціонуваннѐ вищої освіти і 
тенденції її розвитку певноя міроя залежать від структури економіки регіону. 
Автор також виокремляю феномен старіннѐ професійних знань. У зв’ѐзку з цим 
ѐвищем конкурентоспроможність фахівців можлива лише за умови реалізації 
концепції «навчаннѐ протѐгом життѐ», – вважаю дослідник (Пасінович, 2010).   
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Цікавим, на наш поглѐд, ю дослідженнѐ О. Гринькевич, у ѐкому 
інтегровано економічні та управлінські теорії дослідженнѐ 
конкурентоспроможності систем вищої освіти. Автором запропоновані нові 
підходи щодо розробленнѐ нових теоретико-методологічних і прикладних 
положень щодо управліннѐ конкурентоспроможністя вищої освіти. О. 
Гринькевич виділѐю чотири складові аналізу ѐкості в управлінні 
конкурентоспроможністя вищої освіти: задоволеність споживачів, ѐкість 
інституційного середовища, ѐкість результатів діѐльності та ѐкість 
постачальників/абітуріюнтів (Гринькевич, 2018).  

Управліннѐ ѐкістя освіти в системі професійної підготовки 
висококваліфікованих кадрів стаю головноя метоя політики сталого 
розвитку пожиттювого неперервного навчаннѐ. У зв’ѐзку з цим важливим ю 
науковий доробок О. Кондур, ѐка вивчила систему професійної підготовки 
майбутніх фахівців із ѐкості освіти у ЗВО. Розроблена автором методика 
передбачаю формальні та неформальні види організації теоретико-
практичної підготовки фахівцѐ з оцінки ѐкості освітніх систем.  

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні в XXI столітті 
підготовка педагогічних і науково-педагогічних кадрів, їх професійне вдоско-
наленнѐ визначаятьсѐ ѐк одна з найважливіших умов модернізації освіти.  

Проте, коло питань, до ѐких звертаятьсѐ науковці, відносно педаго-
гічної діѐльності викладача вищої школи, рівень їх обговореннѐ засвідчуять, 
що проблеми, пов’ѐзані з науково-теоретичним обґрунтуваннѐм цілей, 
змісту, структури, педагогічних технологій професійної підготовки викладачів 
длѐ закладів вищої освіти, залишаятьсѐ недостатньо дослідженими.  

Психологічний. Досліджуячи психологія особистості викладача, учені 
звертаятьсѐ до гендерних особливостей. І. Кукуленко-Лук’ѐнець аналізую 
психологічну генезу життювого простору жінки-педагога. Науковець 
досліджую соціально-психологічні аспекти самореалізації жінки-педагога, 
проводить історико-психологічний аналіз становленнѐ психолого-
педагогічної діѐльності серед жінок (на прикладі педагогів XIX-XX століттѐ), 
досліджую жіноче лідерство в педагогічному просторі та значеннѐ «а-
концепції» у становленні професійної самосвідомості жінки-викладача. Учена 
доходить висновку, що становленнѐ адекватної, стійкої а-концепції жінки у 
сфері науково-педагогічної діѐльності ю глибинним процесом та 
детермінуютьсѐ багатьма психологічними й соціальними чинниками, зокрема 
особливостѐми вихованнѐ в батьківській сім’ї, підліткової ідентифікації, 
зовнішньої атракції, створеннѐ сім’ї, народженнѐ власних дітей, професійної 
реалізованості та самоактуалізації (Кукуленко-Лук’ѐнець, 2018).  

Г. Данилова виділѐю групи викладачів за рівнем їх акмеологічного 
розвитку. До них дослідницѐ відносить такі групи: викладач нормативного 
рівнѐ – «Виконавець»; викладач пошукового рівнѐ – «Новатор»; викладач 
творчого рівнѐ – «Акмеолог». Учена також розробила модель внутрішньої 
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ѐкості викладача закладу вищої освіти. На думку Г. Данилової, внутрішня 
ѐкість викладача ЗВО складаять такі сфери (компоненти): системно-
соціальна, духовно-моральна, ціннісно-світоглѐдна, психолого-
мотиваційна, індивідуальний розвиток, фізичний розвиток.  

Предметом наукових пошуків О. Кравців стали психологічні особливості 
розвитку професійної рефлексії викладачів педагогічних ЗВО. Дослідницѐ 
дійшла висновків, що структура предмету професійної рефлексії викладача 
залежить від рівнѐ сформованості його професійного досвіду. Длѐ молодих, 
недосвідчених викладачів актуальними сферами рефлексуваннѐ ю 
особистісне самоствердженнѐ у професійній сфері, викладацька та наукова 
діѐльність. З поѐвоя педагогічного досвіду, професійної ідентичності 
актуальності набуваять сфери професійно-особистісного зростаннѐ та 
наукової діѐльності. Особливості структури предмету професійної рефлексії 
значноя міроя зумовляятьсѐ, ѐк вважаю дослідницѐ, наѐвністя чи 
відсутністя наукового ступенѐ, званнѐ у викладача педагогічного ЗВО. Длѐ 
цих викладачів незалежно від стажу роботи провідними сферами 
рефлексуваннѐ ю наукова діѐльність і особистісне зростаннѐ, в той час ѐк длѐ 
викладачів без наукового ступенѐ, званнѐ – викладацька діѐльність. 

Лінгвістичний. Цікавими ю поглѐди Т. Космеди, ѐка розглѐдаю 
елітарність педагогічного дискурсу викладача вищої школи.  Дослідницѐ 
вважаю, що «лише елітарна мовна особистість, ѐка займаютьсѐ викладацькоя 
діѐльністя, розумію, що категоріѐ спілкуваннѐ – це теоретичний і 
методологічний кляч до пізнаннѐ сутності професії викладача. Проблема 
викладача вищої школи полѐгаю передусім у тому, що йому необхідно вдало 
поюднати науковий і навчальний стилі (Космеда, 2010).   

У зв’ѐзку з популѐрністя ІКТ актуальним ю дослідженнѐ А. Шілінг, ѐка 
розкрила лінгвістичні методи та засоби плануваннѐ наданнѐ освітніх послуг 
з використаннѐм веб-спільнот. Авторка розробила нові моделі 
користувачів веб-спільнот та наданнѐ послуг ЗВО, методи інформаційного 
наповненнѐ на основі комп’ятерно-лінгвістичного аналізу інформаційного 
наповненнѐ освітніх веб-спільнот.  

Ураховуячи оріюнтир університетської освіти на міжнародне 
співробітництво гостро стоїть проблема володіннѐ педагогічними кадрами 
іноземноя мовоя. Ми згодні з О. Бігич щодо розглѐду понѐттѐ іншомовної 
підготовки викладачів. Зокрема, автор розглѐдаю іншомовну підготовку в 
широкому сенсі, надаячи цьому понѐття більшого змісту, ніж «навчаннѐ 
іноземної мови». Зазначимо, що іншомовна підготовка науково-
педагогічних працівників пов’ѐзана не тільки з уміннѐм спілкуватисѐ 
іноземноя мовоя, а й володіннѐм нея на рівні свого предмета, тобто 
викладаннѐ тіюї чи іншої дисципліни іноземноя мовоя.   

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, можемо 
зробити висновок, що у вітчизнѐній науковій думці існую значна кількість 
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досліджень, ѐкі розкриваять проблему вдосконаленнѐ викладацької 
діѐльності. Наголосимо, що ѐкщо систематизувати проаналізовані наукові 
праці, то дослідженнѐ вдосконаленнѐ викладацької діѐльності розглѐдаятьсѐ 
в історико-педагогічному, порівнѐльно-педагогічному, науково-методичному, 
управлінському, психологічному, лінгвістичному аспектах.  

Натомість, відсутнѐ комплексна працѐ, присвѐчена всебічному 
дослідження міжнародного співробітництва у вирішенні зазначеної 
проблеми, що потребую подальших наукових пошуків. У цьому, власне, ми 
і вбачаюмо перспективу нашого дослідженнѐ.  
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РЕЗЮМЕ 

Лаврик Марина. Проблема совершенствованиѐ преподавательской 
деѐтельности в высшей школе в отечественной научной мысли. 

В статье проанализированы исследованиѐ отечественных ученых по 
совершенствования преподавательской деѐтельности в высшей школе. 
Определено, что в отечественных научных источниках эта проблема 
анализируетсѐ в нескольких указанных аспектах: историко-педагогическом, 
сравнительно-педагогическом, научно-методическом, управленческом, психолого-
педагогическом, лингвистическом. 

Ключевые слова: высшее образование, высшаѐ школа, преподавательскаѐ 
деѐтельность, совершенствование, интернационализациѐ. 

 
SUMMARY 

Lavryk Maryna. The issue of teaching enhancement in higher school in the national 
scientific thought. 

The article analyzes the research of domestic scientists on teaching enhancement in 
higher education. It is determined that in domestic scientific sources the mentioned problem 
is analyzed in several specified aspects: historical-pedagogical, comparative-pedagogical, 
scientific-methodological, administrative, psychological-pedagogical, linguistic. 

Historical-pedagogical aspect. Domestic scientists distinguish in the development of 
national university education the following periods: pre-classical, classical, modernization, 
Soviet, postmodern. Scientists believe that major changes in university education in Ukraine 
occurred in 2005, when Ukraine joined the Bologna Process. Scientists point out that teaching 
enhancement has become one of the priorities of higher education. 

Comparative-pedagogical. Domestic scientists study ways to improve education. 
Scientific-methodological. Scientists are interested in developing new programs and 
improving existing ones. Given Ukraine's participation in the European educational space, 
curricula must fully meet the standards of European education, study the processes of 
globalization, academic mobility, etc. A great deal of scientific research is devoted to the 
study of foreign experience. These include scientific works devoted to the study of the 
peculiarities of education in Germany, the USA, the United Kingdom, Poland and others. 

Administrative. Scientists argue that the effectiveness of higher education and its 
development tend to depend to some extent on the structure of the region’s economy. In the 
National Doctrine of the Development of Education in Ukraine in the XXI century, the training 
of pedagogical and scientific-pedagogical staff, their professional development is defined as 
one of the most important conditions for the modernization of education. 
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Psychological-pedagogical aspect. Scientists pay attention to the development of 
professional reflection of teachers, investigate the peculiarities of becoming a self-concept of 
a teacher of higher education, etc. 

Linguistic. The subject of scientific research has become the linguistic personality of 
the university teacher. Foreign language skills play an important role in professional activity. 
Researchers point out that foreign language competence is a component of a teacher at a 
modern university. 

Instead, there is no comprehensive work devoted to a comprehensive study of 
international cooperation in addressing this problem, which requires further scientific 
research. In this, in fact, we see the prospect of our research. 

Key words: higher education, higher school, teaching, enhancement, 
internationalization. 
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МІСЦЕ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 

 
У статті визначаютьсѐ місце різних видів контроля у процесі формуваннѐ 

дослідницьких умінь майбутніх учителів географії. Вхідний контроль пропонуютьсѐ 
проводити фронтально у виглѐді перевірки залишкових знань, спираячись при цьому 
на зміст шкільних програм із географії. Задлѐ проведеннѐ поточного контроля 
пропонуютьсѐ використовувати систему індивідуальних завдань із кожної теми, 
зокрема роботу зі статистичними даними та картографічним матеріалом. 
Оптимальним варіантом длѐ проведеннѐ рубіжного (модульного) контроля може 
стати письмова робота, у ѐкій будуть поюднуватисѐ завданнѐ й запитаннѐ різних 
типів та різних рівнів складності. Бажаним буде використаннѐ розрахункових задач. 
Длѐ підсумкового контроля за матеріалом всього навчального курсу бажано 
використовувати систему тестових завдань.  

Ключові слова: майбутні вчителі географії, дослідницькі вміннѐ, 
картографічні вміннѐ, педагогічний заклад вищої освіти, поточний контроль, 
модульний контроль, індивідуальні завданнѐ, розрахункові задачі. 

 
Постановка проблеми. Соціально-економічні перетвореннѐ в країні 

завжди вимагаять адекватних змін у процесі підготовки кадрів длѐ різних 
сфер діѐльності. Заклади вищої освіти повинні створявати відповідні 
умови длѐ підготовки сучасного фахівцѐ, ѐкий би розвивав свої творчі 
здібності на основі отриманих базових знань, сформованих дослідницьких 
умінь і самоосвіти. На необхідність оновленнѐ навчального процесу в 
закладах вищої освіти вказую Закон України «Про вищу освіту». Зокрема, у 
Статті 26 серед основних завдань закладу вищої освіти вказано на 
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необхідність «провадженнѐ наукової діѐльності шлѐхом…забезпеченнѐ 
творчої діѐльності учасників освітнього процесу» та «забезпеченнѐ 
органічного поюднаннѐ в освітньому процесі освітньої, наукової та 
інноваційної діѐльності» (Закон України, 2014). 

Вища педагогічна освіта не ю винѐтком. Зважаячи на потенційний 
інтерес до наукових педагогічних досліджень у подальшій професійній 
діѐльності, зростаю необхідність у створенні необхідних умов щодо процесу 
формуваннѐ дослідницьких умінь майбутніх учителів (зокрема – майбутніх 
учителів географії) під час їхнього навчаннѐ в педагогічних закладах вищої 
освіти. В окресленому контексті вдосконаленнѐ навчального процесу може 
забезпечуватисѐ шлѐхом поюднаннѐ наукових методів добору навчального 
матеріалу, розробки нових форм навчальної діѐльності, керівництва навчан-
нѐм студентів на різних рівнѐх, вчасної діагностики навчальних досѐгнень. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐм удосконаленнѐ навчального 
процесу в педагогічних закладах вищої освіти присвѐчували свої дослідженнѐ 
чимало фахівців. Частина з них зосереджувала увагу на процесі професійної 
підготовки саме майбутніх учителів географії. Зокрема обгрунтування 
теоретико-методологічних та методичних засад формуваннѐ фахової 
компетенції майбутніх учителів географії присвѐчені роботи М. Криловцѐ 
(2009), О. Тімець (2011). Ефективність проектної діѐльності у процесі 
формуваннѐ їх професійної компетентності досліджував М. Елькін (2005). 
Формуваннѐ інформаційної компетентності майбутніх учителів географії були 
предметом дослідженнѐ І. Макаревич (2017). Процес формуваннѐ дослід-
ницьких умінь майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі 
професійної підготовки досліджували Ю. Барчук (1987), С. Балашова (2003), 
В. Комков (1986). Питаннѐм діагностики навчальних досѐгнень студентів 
закладів вищої освіти приділѐли увагу у своїх роботах Л. Малинівська (2013), 
Н. Ревуцька (2017), Л. Смолінчук, Г. Цехмістрова (2002) та інші. У своїх 
попередніх наукових розвідках ми акцентували увагу на процесі формуваннѐ 
дослідницьких умінь майбутніх учителів географії ѐк бази длѐ розвитку їх 
творчо-наукової діѐльності у процесі професійної підготовки. 

Мета представленої – визначити місце різних видів контроля у процесі 
формуваннѐ дослідницьких умінь майбутніх учителів географії під час 
викладаннѐ навчальних дисциплін суспільно-географічного спрѐмуваннѐ. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, систематизаціѐ, 
узагальненнѐ тощо; педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу. Плануваннѐ навчального процесу 
майбутніх учителів географії вимагаю своючасного діагностуваннѐ рівнѐ 
засвоюннѐ ними фундаментальних знань та сформованості дослідницьких 
умінь. Діагностика ѐвлѐю собоя визначеннѐ результатів протіканнѐ 
дидактичного процесу. Вона передбачаю своючасне виѐвленнѐ прогалин у 
процесі отриманнѐ знань і формуванні вмінь та одночасний аналіз 
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навчального процесу щодо його продуктивності. Мета діагностуваннѐ 
полѐгаю у виѐвленні реального стану елементів педагогічної діѐльності, а за 
наѐвності відхилень – приведеннѐ їх до норми задлѐ подальшої успішної 
реалізації навчальних завдань (Цехместрова, 2002). 

Діагностика процесу підготовки майбутніх учителів-географів 
необхідна, щоб переконатисѐ, чи варто продовжувати процес навчаннѐ, 
чи, можливо, ю потреба ще раз детально зупинитисѐ на матеріалі, ѐкий уже 
пройдено. Очевидно, ѐкщо на нижчому рівні процесу навчаннѐ маять 
місце прогалини, подальше набуттѐ знань і формуваннѐ вмінь втрачаю 
сенс, оскільки втрачаятьсѐ зв’ѐзки між базовими понѐттѐми та вміннѐми і 
більш складними, ѐкі формуятьсѐ на їх основі. 

Длѐ системи географічної освіти усвідомленнѐ цього факту ю особливо 
важливим. Адже географіѐ ѐвлѐю собоя особливу галузь наукових знань, де 
все базуютьсѐ на взаюмному зв’ѐзку та взаюмній обумовленості ѐвищ і 
процесів. Недостатнѐ кількість і глибина знань та вмінь початкового рівнѐ не 
може сприѐти накопичення знань і формування вмінь більш високого рівнѐ. 
Таке твердженнѐ ю справедливим і длѐ блоку фізико-географічних, і длѐ 
блоку суспільно-географічних дисциплін. 

У своїй професійний діѐльності ми досліджували процес формуваннѐ 
дослідницьких умінь майбутніх учителів географії під час вивченнѐ 
дисциплін суспільно-географічного циклу. 

Понѐттѐ «дослідницькі уміннѐ» ми розглѐдали ѐк сукупність 
інтелектуальних і практичних дій, що забезпечуять здатність особистості до 
самостійних спостережень, узагальненнѐ та аналізу процесів і ѐвищ дійсності, 
до набуттѐ нових знань і застосуваннѐ їх відповідно до поставленої мети 
дослідницької або професійної діѐльності (Миргородська, 2008). У структурі 
кожного дослідницького вміннѐ ми виділѐли інтелектуальну складову, 
практичну складову, самоорганізація і самоконтроль. 

На основі аналізу класифікацій дослідницьких умінь, що 
пропонувалисѐ іншими фахівцѐми, ми запропонували власну. Переконані, 
що наша класифікаціѐ повноя мірі відповідаю змісту вищої географічної 
освіти. Пропонуюмо всі дослідницькі вміннѐ, ѐкими повинен оволодіти 
майбутній учитель географії, об’юднати в такі п’ѐть груп:  

– операційні дослідницькі вміннѐ – це вміннѐ аналізувати й 
синтезувати наукову інформація, систематизувати і класифікувати її, 
виділѐти головне та суттюве, установлявати причинно-наслідкові зв'ѐзки, 
генерувати ідеї, висувати гіпотези тощо;  

– організаційні дослідницькі вміннѐ – це вміннѐ планувати науково-
дослідну роботу, застосовувати прийоми самоорганізації й самоконтроля 
в дослідницькій діѐльності;  
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– комунікативні дослідницькі вміннѐ – це вміннѐ застосовувати 
прийоми співробітництва в процесі дослідницької діѐльності, оперувати 
стилем наукового спілкуваннѐ, здійснявати взаюмодопомогу і контроль;  

– практичні дослідницькі вміннѐ – це вміннѐ спостерігати й 
описувати факти та ѐвища дійсності, проводити експериментальні 
дослідженнѐ, працявати з літературоя, уміннѐ здійснявати 
інформаційний пошук, аналізувати факти та ѐвища дійсності за допомогоя 
математичних і графічних методів;  

– картографічні дослідницькі вміннѐ – це вміннѐ розуміти карту, тобто 
оперувати масштабом карти, умовними позначеннѐми та прийомами їх 
застосуваннѐ; читати карту, тобто за умовними позначеннѐми виѐвлѐти 
розміщеннѐ відповідних географічних об’юктів; виѐвлѐти взаюмозв’ѐзки ѐвищ і 
об’юктів природи з лядськоя діѐльністя; знати карту, тобто відтворявати в 
пам’ѐті картографічну інформація, по пам’ѐті відтворявати взаюмне 
розташуваннѐ, розміри, форму та властивості відповідних географічних 
об’юктів; уміннѐ прогнозувати розвиток суспільно-географічних ѐвищ на 
основі аналізу відповідних географічних карт; уміннѐ створявати нові карти 
на основі фактичних даних (Миргородська, 2008). Картографічні вміннѐ ѐк 
складова дослідницьких умінь майбутніх учителів географії були виділені 
нами в самостійну групу з оглѐду на те, що картографічний метод ю одним із 
базових в арсеналі дослідницького апарату географії. 

Наші дослідженнѐ доводѐть, що одніюя з обов’ѐзкових умов у 
процесі формуваннѐ дослідницьких умінь майбутніх учителів географії ю 
його своючасна діагностика. Здійсняячи діагностику зазначеного процесу 
необхідно враховувати наступне: зацікавленість і потребу студентів у 
процесі формуваннѐ дослідницьких умінь; знаннѐ теоретичних основ 
формуваннѐ дослідницьких умінь; результативність процесу формуваннѐ 
дослідницьких умінь; здатність студентів до об'юктивної оцінки й 
самооцінки процесу формуваннѐ дослідницьких умінь. 

Варто пам’ѐтати, що про результат формуваннѐ дослідницьких умінь 
майбутніх педагогів можна судити лиже через певний проміжок часу. Тож, 
здійсняячи періодичну діагностику досліджуваного процесу, ми можемо 
впливати на його проміжні результати шлѐхом своючасного корегуваннѐ. 

Аналіз науково-педагогічної літератури доводить, що основним 
методом діагностуваннѐ залишаютьсѐ контроль. У процесі формуваннѐ 
дослідницьких умінь він стимуляю діѐльність студентів, забезпечую об’юк-
тивне оціняваннѐ їхньої роботи й виѐвленнѐ невикористаних можливостей; 
дозволѐю виѐвлѐти істотні недоліки та з’ѐсовувати їхня природу; сприѐю 
підвищення ѐкості навчаннѐ. Разом із тим, повна реалізаціѐ функцій 
контроля в навчальному процесі можлива лише за умови дотриманнѐ таких 
дидактичних принципів і педагогічних умов: систематичність, всебічність, 
диференційованість, індивідуальність, об’юктивність, коректність тощо. 
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Перевірка навчальних досѐгнень студентів педагогічних спеціальностей 
відбуваютьсѐ на різних етапах навчального процесу. Серед основних видів 
контроля, що використовуять у практичній діѐльності викладачі закладів 
вищої освіти – вхідний, поточний, модульний, підсумковий, ректорський, 
інспекторський. Серед основних методів контроля – спостереженнѐ, усне 
опитуваннѐ, письмовий контроль, тестовий контроль, програмований 
контроль, самоконтроль тощо (Туркот, 2011). 

Ми переконані, що контроль повинен стимулявати майбутніх 
педагогів-географів до процесу формуваннѐ дослідницьких умінь, а не 
відштовхувати від нього особливо в умовах рейтингової системи навчаннѐ. 
Тому відводили окреме місце вхідному контроля, ѐкий забезпечував нас 
інформація щодо існуячого рівнѐ навченості й научуваності студентів. 
Результати вхідного контроля в подальшому стали основоя длѐ організації 
навчального процесу залежно від наѐвного рівнѐ знань і вмінь студентів.  

Вхідний контроль ми пропонуюмо проводити у виглѐді перевірки 
залишкових знань. Результати наших досліджень щодо процесу формуваннѐ 
дослідницьких умінь майбутніх учителів географії доводѐть, що навіть 
студенти із достатньо високим рівнем географічних знань не завжди маять 
високий рівень сформованості певних груп дослідницьких умінь. Таке 
протиріччѐ можна поѐснити кількома причинами. По-перше, ѐкість викла-
даннѐ географії у школах ю різноя. Більше того, у деѐких сільських школах 
географія часто викладаять учителі без базової географічної освіти, ѐкі не 
володіять відповідними дослідницькими уміннѐми. По-друге, міністерсь-
кими програмами не передбачено вивченнѐ географії в 11 класі. Таким 
чином, відбуваютьсѐ втрата учнѐми тих дослідницьких умінь, ѐкі формувалисѐ 
в них під час вивченнѐ різних курсів географії протѐгом 6-10 класів.  

Такі наші висновки були підтверджені результатами опитуваннѐ, 
ѐкому передував аналіз шкільних програм із географії. Результатом аналізу 
стало уточненнѐ переліку вмінь, що повинні формуватисѐ у школѐрів у 
процесі вивченнѐ географії та видів завдань, ѐкі сприѐять формування 
таких умінь. Основними видами завдань ю робота із контурними картами, 
розв’ѐзаннѐ географічних задач, складаннѐ порівнѐльної характеристики 
географічних об’юктів, ѐвищ, процесів із використаннѐм географічних 
атласів і додаткової літератури. 

Під час опитуваннѐ ми пропонували студентам дати відповідь на таке 
запитаннѐ: «Чи доводилось Вам виконувати під час вивченнѐ географії у 
школі нижче перераховані види завдань?  

а) оформленнѐ контурних карт;  
б) розв’ѐзаннѐ географічних задач;  
в) аналіз географічних ѐвищ і процесів за допомогоя побудованих 

самостійно графіків і діаграм;  
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г) складаннѐ порівнѐльної характеристики географічних об’юктів, 
ѐвищ, процесів із використаннѐм тексту підручника, карт атласу та 
додаткової літератури». 

На нашу думку, зазначені види завдань сприѐять формування 
основних груп дослідницьких умінь, що були нами виокремлені. Оскільки в 
опитуванні брали участь випускники міських і сільських шкіл (54 % до 46 %), 
їхні відповіді ми аналізували окремо. З’ѐсувалосѐ, що серед випускників 
сільських шкіл були такі, хто взагалі ніколи не виконував такі види завдань 
(6,5 %), а 19,4 % мали можливість працявати лише з контурними картами. 
Що ж до випускників міських шкіл, то лише 25 % із них виконували всі вище 
означені види завдань. 

Вхідний контроль пропонуюмо проводити фронтально, поділивши 
студентів на два варіанти. У завданнѐх длѐ кожного з них доцільно 
об’юднати від трьох до п’ѐти запитань-завдань різного типу. Окрім 
теоретичних запитань радимо пропонувати студентам географічні задачі та 
завданнѐ, що вимагаять залученнѐ карт атласів. 

Органічноя частиноя навчального процесу у педагогічних закладах 
вищої освіти ю поточний контроль. Дані поточного контроля надаять 
можливість викладачеві управлѐти навчальним процесом і спрѐмовувати 
його в оптимальному напрѐмі. Основним завданнѐм поточного контроля ю 
допомога студентам у самоорганізації навчальної діѐльності. Складовоя 
поточного контроля Г. Цехместрова вважаю рубіжний (модульний) 
контроль, ѐкий ю показником засвоюннѐ окремих розділів та тем 
навчальних курсів (Цехместрова, 2002). Заклячним етапом визначеннѐ 
рівнѐ сформованості дослідницьких умінь виступаю підсумковий контроль. 

Провідні педагоги-дослідники вважаять за необхідне у процесі 
колективного навчаннѐ враховувати індивідуальні особливості студентів та 
учнів. Індивідуальний підхід повинен здійсняватисѐ на всіх етапах 
навчального процесу (Гончаренко, 1997). Ми погоджуюмось із таким 
твердженнѐм. Адже в контексті нашого дослідженнѐ індивідуальний 
контроль дозволѐв ураховувати особливості кожного студента щодо 
формуваннѐ дослідницьких умінь основних груп і, ѐк наслідок, організувати 
процес у такий спосіб, щоб досѐгти його максимальної ефективності.  

Базовими длѐ нашого дослідженнѐ ми обрали дві навчальні 
дисципліни, ѐкі ю обов’ѐзковими у процесі підготовки майбутніх учителів 
географії – «Основи технологій виробництва» та «Географіѐ населеннѐ». 
Кожна з навчальних дисциплін маю достатні можливості щодо формуваннѐ 
у студентів-географів основних груп дослідницьких умінь.  

Здійсняячи поточний контроль у процесі викладаннѐ навчального 
курсу «Географіѐ населеннѐ», ми використовували систему індивідуальних 
завдань із кожної теми. Зокрема, під час розглѐду питань, що пов’ѐзані з 
процесами міграцій населеннѐ, кожен студент групи отримував завданнѐ 
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здійснити математичні розрахунки основних показників, що їх 
характеризуять (сальдо міграції, об’юм міграції, коефіціюнт міграційного 
прибуттѐ, коефіціюнт міграційного вибуттѐ) длѐ України та одніюї з її областей і 
здійснити порівнѐльний аналіз виѐвлених тенденцій. Вочевидь, що ці 
тенденції будуть певноя міроя відрізнѐтисѐ. Крім того, кожен студент мав 
побудувати кругові діаграми, що характеризуять особливості процесів 
еміграції та іміграції длѐ визначеної області України та здійснити їх аналіз, 
висвітляячи виѐвлені особливості. Таким чином, виконуячи індивідуальне 
завданнѐ, кожен студент мав можливість відпрацьовувати різні групи 
дослідницьких умінь (практичні, організаційні, операційні, комунікативні). 

Рубіжний (модульний) контроль і під час експериментальної 
діѐльності, і у стандартних умовах ми проводимо післѐ розглѐду кількох 
тем визначених навчальних курсів. Оптимальним варіантом проведеннѐ 
такого контроля вважаюмо письмову роботу. Під час такої роботи кожен 
студент отримую індивідуальний варіант завданнѐ. Щоб мати можливість 
оцінити ступінь сформованості у кожного студента дослідницьких умінь 
різних груп, ми об’юднували в індивідуальному варіанті запитаннѐ і 
завданнѐ різних типів і різних рівнів складності.  

Вважаюмо, за доцільне об’юднувати в кожному з індивідуальних 
варіантів теоретичні і практичні завданнѐ, оскільки володіннѐ теоретичними 
знаннѐми ю запорукоя формуваннѐ дослідницьких умінь. Завданнѐ 
теоретичного характеру маять бути різного рівнѐ складності, щоб забезпечу-
вати можливість оцінки рівнѐ сформованості дослідницьких умінь різних 
груп. Нижче наводимо приклад індивідуального варіанту завдань длѐ рубіж-
ного (модульного) контроля з навчального курсу «Географіѐ населеннѐ». 

ВАРІАНТ ІХ 
1. Назвіть характерні ознаки розширеного типу відтвореннѐ населеннѐ. 

Наведіть приклади країн, длѐ ѐких такий тип відтвореннѐ ю характерним. 
2. Поѐсніть принципову відмінність між «сезонними» й 

«тимчасовими» міграціѐми населеннѐ. Наведіть конкретні приклади. 
3. Чи можлива, на Вашу думку ситуаціѐ, щоб у країні з високим 

рівнем соціально-економічного розвитку зростали показники смертності 
населеннѐ? Відповідь аргументуйте. 

4. Визначити коефіціюнт міграційного прибуттѐ длѐ території, на ѐкій 
постійно проживаю 43 млн. осіб, а протѐгом року сяди прибуло 2,5 млн. осіб. 

Вклячаячи розрахункові задачі до кожного варіанту завдань 
рубіжного (модульного) контроля, ми спиралисѐ на точку зору 
І. Лов’ѐнової, ѐка доводить, що розрахункові задачі ѐк засіб навчаннѐ 
можна використовувати не лише задлѐ закріпленнѐ теоретичних знань і 
пов'ѐзаних із ними вмінь (головним чином практичних), а й задлѐ 
контроля за рівнем їх сформованості (Лов’ѐнова, 2004). Розв’ѐзаннѐ 
розрахункових задач, насамперед, сприѐю розвиткові практичних 
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дослідницьких умінь студентів-географів. Разом із тим, більш складні 
розрахунки сприѐять розвиткові географічного мисленнѐ і забезпечуять 
формуваннѐ операційних та організаційних дослідницьких умінь. 

Окремо слід зупинитисѐ на діагностиці формуваннѐ картографічних 
дослідницьких умінь майбутніх учителів географії. Рівень володіннѐ такими 
уміннѐми ю обов’ѐзковим длѐ їх подальшої професійної діѐльності. Щоб 
забезпечити контроль за формуваннѐм ціюї групи дослідницьких умінь, ми 
пропонували студентам індивідуальні (або за варіантами) навчальні 
завданнѐ, ѐкі вимагали роботи з картографічним матеріалом.  

Наприклад, у навчальному курсі «Основи технологій виробництва», під 
час розглѐду теми «Металургійний комплекс» студентам пропонувалосѐ за 
допомогоя тематичних карт атласу визначити місце чорної та кольорової 
металургії в галузевій структурі господарства різних країн світу (Франціѐ, США, 
Китай, Польща, Австраліѐ тощо) і поѐснити причини такого стану речей. 
Таким чином, ми мали можливість оцінити не лише рівень розуміннѐ 
студентами картографічних творів, а й їх уміннѐ узагальнявати отриману в 
такий спосіб інформація і роботи логічні висновки (Миргородська, 2014). 

Підсумковий контроль за процесом формуваннѐ дослідницьких умінь 
радимо проводити з використаннѐм тестових завдань. Вважаюмо, що 
підготовка достатньої кількості варіантів тестових завдань можлива лише 
за умови використаннѐ матеріалу всього навчального курсу. Таким чином, 
забезпечуютьсѐ можливість підготовки тестових завдань різних типів 
(з одніюя правильноя відповіддя, із кількома правильними відповідѐми, 
на відповідність тощо) та рівнів складності. 

Здійсняячи різні види контроля, ми пропонували студентам різні 
форми роботи, а оціняваннѐ ступенѐ сформованості різних груп 
дослідницьких умінь здійснявали на основі таких критеріїв: чітке 
розуміннѐ змісту і мети запропонованих видів діѐльності; самостійність та 
повнота виконаннѐ розумових і практичних дій; логічність і послідовність 
виконаннѐ дій; ступінь активності розумової і практичної діѐльності; 
прагненнѐ до реалізації власних можливостей; здатність обгрунтувати й 
оцінити свої дії та дії інших студентів; ѐкість та своючасність оформленнѐ 
результатів розумової або практичної діѐльності (Миргородська, 2008).  

Студенти з високим рівнем сформованості дослідницьких умінь 
застосовували їх самостійно під час виконаннѐ завдань різного ступенѐ 
складності. Зокрема, ступінь сформованості картографічних умінь у таких 
студентів характеризувавсѐ тим, що вони самостійно залучали до аналізу 
суспільно-географічних ѐвищ і процесів необхідні тематичні географічні 
карти; без сторонньої допомоги здійснявали їх повний візуальний аналіз 
та усно, або в письмовій формі формулявали висновки на основі 
отриманої інформації; на основі фактичних статистичних даних самостійно 
створявали нові картографічні твори (Миргородська, 2014). 
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Висновки. Вдосконаленнѐ навчального процесу в педагогічних 
закладах вищої освіти вимагаю більш активного залученнѐ студентів до 
дослідницької діѐльності. Важливоя умовоя такої діѐльності ю ступінь 
володіннѐ студентами комплексом дослідницьких умінь. 

Формуваннѐ дослідницьких умінь майбутніх учителів географії ю 
невід’юмноя складовоя їх професійної підготовки. Одніюя з умов 
отриманнѐ позитивного результату повинен стати контроль за цим 
процесом на різних етапах його здійсненнѐ. Вважаюмо використаннѐ 
системи індивідуальних завдань, у ѐких поюднуятьсѐ запитаннѐ й завданнѐ 
різних типів і рівнів складності, оптимальним шлѐхом задлѐ вирішеннѐ 
поставленої мети. Вважаюмо також доцільним і необхіднім залученнѐ 
розрахункових задач до процедури контроля за процесом формуваннѐ 
дослідницьких умінь і систематичну роботу з картографічним матеріалом. 

У своїх подальших дослідженнѐх сподіваюмось адаптувати 
запропоновану систему задлѐ контроля за процесом формуваннѐ 
дослідницьких умінь майбутніх фахівців-менеджерів авіаційної та 
туристичної галузі. 
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РЕЗЮМЕ 
Миргородская Елена. Место контролѐ в процессе формированиѐ 

исследовательских умений будущих учителей географии. 
В статье уточнѐетсѐ место различных видов контролѐ в процессе 

формированиѐ исследовательских умений будущих учителей географии. Входѐщий 
контроль предлагаетсѐ проводить фронтально в виде проверки остаточных знаний, 
опираѐсь при этом на содержание школьных программ по географии. Длѐ проведениѐ 
поточного контролѐ предлагаетсѐ использование системы индивидуальных заданий по 
каждой теме, например работу со статистическими данными и картографическим 
материалом. Оптимальным вариантом проведениѐ модульного контролѐ может 
стать письменнаѐ работа, в которой будут представлены заданиѐ и вопросы разных 
типов и разных уровней сложности. Желательным будет использование расчетных 
задач. Длѐ заклячительного контролѐ по материалу всего курса желательно 
использовать систему тестовых заданий. 

Ключевые слова: будущие учителѐ географии, исследовательские умениѐ, 
картографические умениѐ, педагогическое высшее учебное заведение, поточный 
контроль, модульный контроль, индивидуальные заданиѐ, расчетные задачи. 

 

SUMMARY 
Myrhorodska Olena. Place of control in the process of forming research skills of 

future geography teachers. 
The purpose of the article is to clarify the place of different types of control in the 

formation of research skills of future geography teachers. 
The analysis of theoretical sources, research of other scientists and pedagogical 

experiment prove the necessity of systematic diagnostics of educational process in 
pedagogical higher educational establishments. The main method of diagnostics in 
pedagogical research is control. It is used at different stages of the educational process. Its 
purpose is to identify the existing shortcomings of the educational process, to correct them, 
to stimulate student activity. 

In the process of forming the research skills of future geography teachers, we used 
input, current, modular, and summary controls. “Research skills” is a set of intellectual and 
practical actions that ensure the ability of the individual to make independent observations, 
summarize and analyze the processes and phenomena of reality; to acquire new knowledge 
and apply it in accordance with the goal of research or professional activity. The structure of 
each research skill has an intellectual component, a practical component, self-organization 
and self-control. We identify the following groups of research skills: operational, 
organizational, communication, practical, cartographic. 

Input control provides information about the existing level of ownership of different 
groups of research skills. We suggest conducting it in the form of a residual knowledge test 
based on the content of school curricula in geography. 

Current control allows the teacher to manage the learning process and guide it in the 
desired direction. For this type of control we suggest using the system of individual tasks on 
each topic. We encourage students to work with statistics and mapping material. 

Modular control is done after consideration of several topics of training courses. An 
optimal variant of such control is writing work on individual tasks (theoretical and practical) 
of different types and different levels of complexity. This approach provides an opportunity to 
assess the level of development of research skills of different groups. We recommend to 
include the calculated tasks for each option.    
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The final control is recommended to be carried out using test tasks on the material of 
the entire training course.  

We consider this approach to control the process of formation of research skills of 
students-geographers optimal. In their further studies, we hope to adapt such a system for 
diagnosing the formation of research skills of future specialists-aviation and tourism industry 
managers. 

Key words: future teachers of geography, research skills, cartographic skills, 
pedagogical higher education institution, current control, modular control, individual tasks, 
settlement tasks. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті з’ѐсовано особливості формуваннѐ готовності майбутніх учителів 

інформатики до професійної діѐльності. Уточнено сутність понѐть «готовність», 
«готовність до професійної діѐльності». Обґрунтовано організаційно-педагогічні 
умови формуваннѐ готовності майбутніх учителів інформатики до професійної 
діѐльності. Доведено, що готовність до професійної діѐльності ю особистісним 
утвореннѐм студента, що містить особистісні ѐкості, знаннѐ, уміннѐ й навички длѐ 
реалізації професійних завдань. Формуваннѐ готовності майбутніх учителів 
інформатики до професійної діѐльності визначено ѐк процес, основу ѐкого становить 
методика формуваннѐ знань, умінь, навичок длѐ вирішеннѐ професійних завдань і 
формуваннѐ особистісних ѐкостей майбутніх фахівців. 

Ключові слова: готовність, готовність до професійної діѐльності, майбутній 
учитель інформатика, формуваннѐ готовності до професійної діѐльності. 

 
Постановка проблеми. Модернізаціѐ системи освіти відкриваю нові 

горизонти й можливості, але в той самий час висуваю підвищені вимоги до 
професійної компетентності вчителѐ. Зростаяча мінливість світу, у ѐкому 
сильно прискоряютьсѐ процес поѐви нових знань і постійно виникаю 
потреба в нових професіѐх, вимагаю від педагога готовності до постійного 
оновленнѐ й безперервного вдосконаленнѐ своїх професійних 
можливостей. У зв’ѐзку з цим виникаю необхідність вивченнѐ питаннѐ 
готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діѐльності.  
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Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх учителів у педагогічних 
закладах вищої освіти дозволив виѐвити низку суперечностей між:  

- потребоя в удосконаленні професійної підготовки вчителѐ 
інформатики, що реалізую сучасні стандарти освіти й підходи до навчаннѐ, і 
недостатньоя теоретичноя та методичноя розробленістя педагогічних 
основ, що забезпечуять її ефективність; 

- постійно зростаячими вимогами державних стандартів до 
діѐльності педагога й фактичним рівнем готовності випускників до 
виконаннѐ ними своїх професійних функцій;  

- необхідністя створеннѐ організаційно-педагогічних умов длѐ 
формуваннѐ готовності майбутнього вчителѐ до викладаннѐ предмета 
«Інформатика» і неготовністя системи середньої освіти в повному обсѐзі 
забезпечити процес її розвитку. 

З усуненнѐм цих суперечностей пов’ѐзана можливість здійсненнѐ 
ефективного формуваннѐ готовності майбутніх учителів інформатики до 
професійної діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідженнѐ дозволив стверджувати, що проблему 
готовності до професійної діѐльності в різний час розглѐдали такі науковці, ѐк: 
О. Гавриленко (педагогічні умови й рівні готовності до застосуваннѐ ІКТ), 
В. Загвѐзинський (організаційні умови до розвитку педагогічної творчості), 
О. Давискіба (етапи та критерії, рівні формуваннѐ готовності майбутнього 
вчителѐ інформатики до організації навчального діалогу в системі «вчитель – 
комп’ятер – учень»), О. Торубара (рівні готовності до використаннѐ 
інформаційних технологій), К. Дурай-Новакова (показники формуваннѐ 
готовності до педагогічної діѐльності), Г. Нітченко (рівні та критерії готовності 
до використаннѐ інформаційних технологій) та ін.  

Фундаментальні питаннѐ професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів і формуваннѐ їх готовності до педагогічної діѐльності стали 
предметом спеціальних наукових праць Я. Бабанського, М. Боришевського, 
А. Ганяшкіна, А. Деркача, М. Дьѐченка, І. Зѐзяна, Ю. Калініна, Л. Кондрашової, 
Н. Ничкало, О. Савченко, В. Сластьоніна та інших. 

Проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики до 
професійної діѐльності висвітлено в науковому доробку таких науковців, 
ѐк: Н. Апатова, Л. Білоусова, І. Булах, А. Верлань, Я. Горошко, A. Гуржій, 
О. Гончарова, О. Данильчук, В. Дем’ѐненко, Я. Жук, І. Іваськів, В. Осадчий, 
О. Співаковський, Г. Цибко, М. Шкіль та інші. Методологічні засади 
підготовки майбутніх учителів інформатики розглѐнуто в працѐх В. Бикова, 
М. Жалдака, Н. Морзе, С. Овчарова, В. Радула, О. Спіріна та інших. Зміст і 
особливості методичної підготовки вчителѐ інформатики розкрито в 
дослідженнѐх Н. Балик, В. Лапінського, М. Лапчика, Я. Рамського, 
С. Семерікова та інших. 
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Мета статті – з’ѐсувати особливості формуваннѐ готовності майбутніх 
учителів інформатики до професійної діѐльності. 

Методи дослідження. Поюднаннѐ теоретико-методологічного рівнѐ 
дослідженнѐ з вирішеннѐм завдань прикладного характеру зумовило вибір 
комплексу методів роботи. Загальнонаукові методи: теоретичні – вивченнѐ, 
аналіз і узагальненнѐ психолого-педагогічної та навчально-методичної 
літератури, наукового доробку вітчизнѐних і зарубіжних науковців із 
проблеми формуваннѐ готовності майбутнього вчителѐ інформатики до 
професійної діѐльності з метоя вивченнѐ стану й обґрунтуваннѐ теоретичних 
засад дослідженнѐ; логіко-системний, порівнѐльний аналіз, класифікаціѐ, 
аналогіѐ, індукціѐ, дедукціѐ, узагальненнѐ науково-теоретичних і практичних 
даних – длѐ виѐвленнѐ й наукового обґрунтуваннѐ педагогічних умов 
формуваннѐ готовності майбутнього вчителѐ інформатики до професійної 
діѐльності; моделяваннѐ – длѐ побудови структурно-функціональної моделі 
формуваннѐ готовності майбутнього вчителѐ інформатики до професійної 
діѐльності; порівнѐннѐ отриманих даних – длѐ з’ѐсуваннѐ причинно-
наслідкових зв’ѐзків і залежностей; емпіричні (спостереженнѐ, анкетуваннѐ, 
опитуваннѐ, бесіда, самооцінка, тести та методики тощо) – з метоя перевірки 
ефективності реалізації педагогічних умов. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, зауважимо, що 
підготовка майбутнього вчителѐ інформатики здійсняютьсѐ в педагогічних 
закладах вищої освіти під час вивченнѐ таких навчальних дисциплін, ѐк: 
гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, дисципліни природничо-
наукової (фундаментальної) підготовки, дисципліни загально-професійної 
підготовки, дисципліни професійної та практичної підготовки, дисципліни 
самостійного вибору закладу освіти, дисципліни вільного вибору студентів 
та проходженнѐ практики. 

У контексті даного дослідженнѐ звернемосѐ до з’ѐсуваннѐ сутності 
основоположних понѐть дослідженнѐ «готовність» та «готовність до 
професійної (педагогічної) діѐльності».  

Т. аковенко, Л. Мавлядова та О. Волкова зазначаять, що готовність 
проѐвлѐютьсѐ ѐк психічний стан і ѐк стійка характеристика особистості 
(аковенко та ін., 2016). Вона дію постійно, її не треба щоразу формувати у 
зв’ѐзку з поставленим новим завданнѐм. Будучи завчасно сформованоя, 
готовність ю необхідноя та істотноя передумовоя успіху й ефективної 
діѐльності лядини.  

ак зауважую О. Курлигіна, у найзагальнішому виглѐді стійка готовність 
ѐвлѐю собоя структуру, ѐка передбачаю наѐвність: позитивного ставленнѐ до 
певного виду діѐльності, професії; адекватних вимогам діѐльності, професії, 
рис характеру, темпераменту, здібностей, мотивації; необхідних знань, умінь; 
стійких професійно важливих особливостей сприйнѐттѐ, уваги, мисленнѐ, 
емоційних і вольових процесів (Курлыгина, 2014). 
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У словникових джерелах «готовність» потрактовуютьсѐ ѐк: «бажаннѐ 
зробити що-небудь» (Великий тлумачний словник сучасної української 
мови, 2005, c. 257); «активно-діювий стан особистості, настанова на певну 
поведінку, мобілізованість сил на виконаннѐ завданнѐ» (Психологічний 
словник, 2007, c. 63); «наѐвність компетентності, знань і вмінь, необхідних 
длѐ виконаннѐ поставлених завдань» (Энциклопедиѐ профессионального 
образованиѐ, 1998).  

У результаті аналізу наукових джерел узагальнили, що готовність 
розглѐдаютьсѐ дослідниками ѐк стан особистості (І. Богданова, А. Богуш, 
В. Каширін, К. Платонов, В. Сластьонін), сформованість знань, умінь, 
ѐкостей (М. Варій, М. Коваль, А. Федорчук), ѐкість (О. Івліюва, Л. Коваль, 
З. Курлѐнд, А. Лісниченко, К. Макагон, А. Семенова, О. Снігур, А. Федорчук, 
Р. Хмеляк), утвореннѐ (Б. Багай, С. Калаур, В. Каширін, Л. Костяченко, 
А. Ліненко, І. Манькусь, В. Сластьонін, А. Солодовник), характеристика 
особистості (Л. Костяченко), інтегральна освіта (О. Торубара), ѐкість і 
спрѐмованість (Т. Вакаляк, В. Лешенко). Ураховуячи зазначене вище, 
можемо стверджувати, що готовність – це складне утвореннѐ, ѐкість 
особистості, що характеризуютьсѐ юдністя знань, умінь, навичок, 
здібностей, необхідних длѐ професійній діѐльності. 

Зауважимо, що готовність до професійної діѐльності може бути 
представлена ѐк мотивована здатність лядини вирішувати професійні 
завданнѐ в процесі взаюмодії зі своїм соціальним оточеннѐм. Вирішальна 
роль у формуванні готовності до діѐльності належить накопичення досвіду 
діѐльності, у тому числі і професійного, оскільки готовність залежить від 
здатності лядини використовувати власний досвід длѐ організації поведінки 
в нових умовах. Формуваннѐ готовності до діѐльності починаютьсѐ з усвідом-
леннѐ лядиноя поставленого перед нея завданнѐ, потім відбуваютьсѐ 
створеннѐ плану, установок, моделей, схем майбутніх дій, нарешті, здійс-
няютьсѐ втіленнѐ готовності в предметних діѐх, застосуваннѐ певних засобів і 
способів діѐльності, порівнѐннѐ ходу діѐльності та проміжних результатів із 
очікуваними результатами та за необхідності внесеннѐ корективів.  

Узагальненнѐ про формуваннѐ готовності до певної діѐльності 
дозволило з упевненістя зазначити, що структура формуваннѐ готовності 
до діѐльності подібна за вмістом і етапами до самої діѐльності, у тому числі 
й професійної, що, у своя чергу, дало підстави длѐ висновку про те, що 
готовність – це первинна фундаментальна умова успішного виконаннѐ 
будь-ѐкої, у тому числі і професійної, діѐльності. Готовність до професійної 
діѐльності формуютьсѐ й підтримуютьсѐ в процесі професійного навчаннѐ за 
допомогоя виконаннѐ вправ, вирішеннѐ спеціальних завдань та інших 
засобів, що забезпечуять залученнѐ знань, умінь і навичок длѐ 
накопиченнѐ досвіду професійної діѐльності.  
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М. Дьѐченко та Л. Кандибович у структурі готовності студента до 
професійної діѐльності виокремляять такі компоненти: мотиваційний – 
позитивне ставленнѐ до професії, інтерес до неї; оріюнтаційний – уѐвленнѐ 
про особливості й умови професійної діѐльності, про її вимоги до особистості; 
операційний – володіннѐ способами та прийомами професійної діѐльності, 
необхідними знаннѐми, уміннѐми, навичками; вольовий – самоконтроль, 
уміннѐ управлѐти собоя під час виконаннѐ трудових обов’ѐзків; оціночний – 
самооцінка власної професійної підготовленості та відповідності її 
оптимальним професійним зразкам (Дьѐченко та Кандыбович, 1976).  

Погоджуюмосѐ з поглѐдами К. Дурай-Новакової, ѐка трактую 
готовність до педагогічної діѐльності ѐк систему інтегрованих 
характеристик, що вклячаять властивості, ѐкості, знаннѐ та навички 
особистості (Дурай-Новакова, 1983). 

У контексті розглѐду питаннѐ формуваннѐ готовності до професійної 
діѐльності зауважимо, що порѐд із зазначеним терміном часто викорис-
товуютьсѐ понѐттѐ «професійна готовність». Оглѐд сучасних словників дав 
змогу тлумачити професійну готовність не тільки ѐк результат, але і ѐк мету 
професійної підготовки, початкову й основну умову ефективної реалізації 
можливостей кожної особистості (Дьѐченко та Кандыбович, 1976; 
Каракозов, 2014; Крутова та Стефанова, 2014; Федорова, 2014).  

В. Сластьонін у професійної готовності фахівцѐ виокремляю два 
взаюмозалежних різновиди:  

- потенційну готовність ѐк професійну підготовленість особистості до 
відповідної діѐльності. Цѐ готовність фахівцѐ містить у собі: систему досить 
стійких, статичних компонентів, психічних утворень – знань, умінь, навичок 
професійної діѐльності, професійно важливих ѐкостей, цінностей 
особистості, її відносин, у цілому – певний рівень професійно необхідного 
потенціалу особистості;  

- безпосередня, миттюву, ситуативну готовність ѐк стан відповідної 
мобілізованості, функціональної налаштованості психіки фахівцѐ на 
вирішеннѐ конкретних завдань за відповідних обставин і умов. Цей аспект 
професійної готовності характеризуютьсѐ високоя динамічноя рухливістя 
та залежністя від ситуативних обставин, стану психічного й фізичного 
здоров’ѐ, морально-психічної атмосфери в колективі, соціальному 
середовищі (Сластенин, 1976). 

Зважаячи на мету даної наукової розвідки звернемосѐ до 
характеристики терміну «готовність майбутніх учителів інформатики до 
професійної діѐльності». Так, А. Федорчук пропоную таке розуміннѐ 
досліджуваної дефініції: «готовність майбутнього вчителѐ інформатики – 
інтегральна ѐкість особистості педагога, що вклячаю систему психолого-
педагогічних, методичних, фундаментальних знань, необхідну систему 
вмінь (гностичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні, 
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дидактичні, управлінські, інтелектуальні, дослідницькі, фахові), мотивів, ѐкі 
спонукаять учителѐ, а також наѐвність певних ѐкостей і здібностей 
педагога, необхідних длѐ ефективного впровадженнѐ цих особливостей 
навчаннѐ» (Федорчук, 2015, c. 97). 

У результаті узагальненнѐ існуячої інформації стосовно сутності 
професійної готовності можемо виокремити теоретичну, практичну, 
мотиваційно-особистісну, предметно-змістову, операційно-діѐльнісну та 
теоретико-методологічну готовність. Охарактеризуюмо кожен із названих 
видів професійної готовності.  

Так, В. Сластьонін із упевненістя стверджую, що теоретична готовність – 
це теоретична діѐльність, що виѐвлѐютьсѐ в узагальненому вмінні педагогічно 
мислити, ѐка передбачаю наѐвність у вчителѐ аналітичних, прогностичних, 
проективних і рефлексивних умінь і співвідноситьсѐ з понѐттѐм методичного 
мисленнѐ. А практична готовність, у своя чергу, виражаютьсѐ в предметних 
уміннѐх (конструктивних, організаторських і комунікативних) і співвідноситьсѐ 
з методичними вміннѐми (Сластенин, 1976). 

Інші види професійної готовності проаналізувала у своюму науковому 
доробку К. Таможнѐѐ. Вона зазначаю, що мотиваційно-особистісна 
готовність вклячаю характеристики особистості, що виражаять ставленнѐ 
до професії, цілі професійної діѐльності, світоглѐдні установки, принципи, а 
також індивідуально-типологічні властивості вчителѐ (стиль спілкуваннѐ, 
емоційність, здатність до самоаналізу, рефлексії та ін.). Предметно-
змістова готовність складаютьсѐ із системи психолого-педагогічних і 
методичних знань, що ю складовими предметного аспекту методичного 
мисленнѐ. Операційно-діѐльнісна готовність передбачаю сформованість 
системи вмінь і навичок, необхідних длѐ методичної діѐльності вчителѐ – 
пізнавальної, проектно-конструкторської, навчальної, оціночної та 
дослідницької. Відповідно, теоретико-методологічна готовність вклячаю 
знаннѐ про методи наукового пізнаннѐ, а також усвідомленнѐ ролі та 
значеннѐ інформатики в становленні особистості учнѐ (Таможнѐѐ, 2010). 

Отже, вважаюмо, що формуваннѐ готовності майбутнього вчителѐ 
інформатики до професійної діѐльності ю тривалим процесом його 
становленнѐ під час цілеспрѐмованої поетапної професійної підготовки в 
закладі вищої освіти. 

Навчаячись у закладі вищої освіти потрібно пам’ѐтати, що провідним 
завданнѐм учителѐ інформатики ю навчаннѐ учнів, а тому він повинен 
володіти ґрунтовними знаннѐми з предмету, ѐкі відповідаять сучасному 
розвиткові суспільства, уміти отримувати нові знаннѐ та використовувати їх 
у своїй професійній діѐльності, володіти методикоя навчаннѐ 
інформатики, добирати доцільне з педагогічної точки зору методичне 
забезпеченнѐ освітнього процесу. До того ж, учитель інформатики маю 
вміти правильно організовувати й управлѐти освітнім процесом, 
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здійснявати моніторинг, оцінявати та аналізувати результати навчаннѐ 
учнів. Ураховуячи сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій, учитель інформатики повинен координувати питаннѐ 
впровадженнѐ й використаннѐ цих технологій в освітньому процесі в 
загальноосвітній школі. Слід наголосити також на тому, що сучасні учні 
активно використовуять інформаційно-комунікаційні технології поза 
межами школи (Інтернет, електронна пошта, соціальні мережі). А тому 
перед учителем інформатики стоїть ще одне важливе завданнѐ – 
формувати в учнів етику спілкуваннѐ за допомогоя електронних засобів.  

На основі аналізу наукової літератури та проведеного практичного 
дослідженнѐ можемо стверджувати, що процес успішного та ефективного 
формуваннѐ готовності майбутніх учителів інформатики до професійної 
діѐльності можливий шлѐхом реалізації комплексу організаційно-
педагогічних умов. Серед таких умов ми визначаюмо такі:  

1. Стимуляваннѐ професійного розвитку майбутнього вчителѐ 
інформатики використаннѐм різноманітних організаційних форм навчаннѐ. 
Длѐ реалізації даної умови пропонуюмо застосовувати такі організаційні 
форми навчаннѐ: мультимедіа-лекції, віртуальні й автоматизовані 
лабораторні роботи, а також презентації власних електронних освітніх 
ресурсів і методик їх застосуваннѐ в освітньому процесі на студентських 
науково-практичних конференціѐх, захистах курсових і дипломних робіт. 
Також доцільним буде використовувати інтерактивні організаційно-
педагогічні форми навчаннѐ, а саме: електронні семінари із взаюмооціня-
ваннѐ й обговореннѐ виконаних робіт учнѐми, вебінари, групові проекти за 
технологіюя wiki, навчальні дискусії на освітніх форумах і в чатах, спільне 
складаннѐ електронного глосарія, тезаурусу, списку анотованих інтернет-
джерел, веденнѐ блогів, участь у мережевих професійних спільнотах.  

До того ж, зазначимо, що доцільним буде будувати освітній процес у 
два етапи. На першому етапі майбутні вчителі інформатики повинні 
зареюструватисѐ в ролі учнів у комп’ятерному середовищі навчаннѐ 
Moodle (вивчити навчально-методичні матеріали, анотовані інтернет-
джерела, працявати з електронними та мультимедійними посібниками, 
виконувати практико-оріюнтовані завданнѐ, проходити інтерактивне 
анкетуваннѐ, комп’ятерне тестуваннѐ тощо). На другому етапі майбутні 
вчителі інформатики можуть виступати вже в ролі викладача (готувати й 
розміщувати завданнѐ длѐ одногрупників, перевірѐти, оцінявати виконані 
роботи, залишати відгуки з доопрацяваннѐ й усуненнѐ недоліків, 
проводити інтерактивні голосуваннѐ, організовувати дискусійні 
майданчики засобами форумів та ін.).  

2. Активізаціѐ творчого потенціалу майбутнього вчителѐ інформатики 
розробкоя комп’ятерних засобів навчаннѐ. Дана умова може бути 
реалізована шлѐхом створеннѐ та проведеннѐ спецкурсу «Створеннѐ 
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комп’ятерних засобів навчаннѐ», а також розробленнѐ його інформаційно-
методичного забезпеченнѐ.  

Спочатку, на наш поглѐд, необхідно здійснити вхідне анкетуваннѐ. Дана 
діагностика дозволить виѐвити дійсний рівень готовності респондентів до 
створеннѐ власних комп’ятерних засобів навчаннѐ з урахуваннѐм дизайн-
ергономічних вимог, на основі їх думок відібрати оптимальні варіанти 
оформленнѐ навчального матеріалу в комп’ятерних засобах навчаннѐ. 
Вважаюмо, що отримані дані дозволѐть створити електронний курс лекцій і 
електронний навчальний посібник, що будуть містити необхідний 
теоретичний матеріал, велику кількість наочних прикладів і практичних 
рекомендацій, посиланнѐ на літературу та інтернет-джерела з оформленнѐ 
електронного навчального матеріалу в комп’ятерних засобах навчаннѐ. 
Наступноя діюя буде створеннѐ карти оцінки дизайну й ергономіки 
комп’ятерних засобів навчаннѐ, призначеної длѐ розробників електронних 
освітніх ресурсів, експертів у сфері ІКТ, учителів і викладачів з метоя вибору 
ѐкісних комп’ятерних засобів навчаннѐ. Результати експертизи можуть бути 
використані майбутніми вчителѐми інформатики длѐ формуваннѐ резяме 
про придатність або непридатність застосуваннѐ комп’ятерного засобу 
навчаннѐ в освітньому процесі, а також його корекції з урахуваннѐм 
запропонованих рекомендацій.  

Нарешті підсумком реалізації даної умови маю стати створеннѐ 
комплекту практико-оріюнтованих завдань із розробки й застосуваннѐ 
власних комп’ятерних засобів навчаннѐ, виконаннѐ ѐких сприѐтиме 
активізації творчого потенціалу майбутнього вчителѐ інформатики.  

3. Створеннѐ «Електронного портфелѐ вчителѐ інформатики», що 
забезпечую покомпонентне формуваннѐ готовності, що дозволить 
проектувати й реалізовувати індивідуальну траюкторія особистісного та 
професійного зростаннѐ педагога. Реалізаціѐ даної умови передбачаю 
створеннѐ майбутнім учителем інформатики власного «портфелѐ» за 
допомогоя різних інструментальних програмних засобів і наповненнѐ його 
змістом у процесі професійної підготовки в закладі вищої освіти. Електронний 
портфель учителѐ інформатики, на нашу думку, уможливляю розширеннѐ 
способів формуваннѐ готовності до роботи в комп’ятерному середовищі 
навчаннѐ та складаннѐ програмно-методичного комплексу, спрѐмованого на 
акумулѐція особистого портфоліо вчителѐ, педагогічного досвіду колег, 
нормативних документів, результатів навчальних досѐгнень і творчих робіт 
учнів, паспорту кабінету інформатики, розподілених інформаційно-освітніх 
ресурсів мережі Інтернет, а також комп’ятерних засобів навчаннѐ, створених 
ѐк учителем, так і його колегами й іншими авторськими колективами.  

Вважаюмо, що електронний портфель дасть можливість забезпечити 
формуваннѐ всіх компонентів професійної готовності майбутнього вчителѐ 
інформатики до фахової діѐльності. А створеннѐ й наповненнѐ 
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електронного портфелѐ сприѐтиме не тільки вироблення вмінь з розробки 
комп’ятерних засобів навчаннѐ, але й реалізації майбутнього вчителѐ 
інформатики з позиції суб’юкта майбутньої педагогічної діѐльності, його 
адаптації до реальних умов і змісту майбутньої праці.  

Отже, результатом реалізації зазначених вище організаційно-
педагогічних умов, на наш поглѐд, буде сформована готовність майбутніх 
учителів інформатики до професійної діѐльності. До того ж, у результаті 
такої організації освітнього процесу студенти матимуть змогу оволодіти 
такими вміннѐми: створявати власні індивідуальні методичні системи 
навчаннѐ, створявати власні освітні програмні продукти із застосуваннѐм 
інформаційно-комунікаційних технологій; удосконалити особистісні ѐкості: 
цілеспрѐмованість, ініціативність, відповідальність, уміннѐ керувати своїми 
діѐми; удосконалити здатність проѐвлѐти творчість у застосуванні 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Професійно-педагогічна підготовка вчителѐ інформатики вирізнѐютьсѐ 
багатоаспектністя та варіативністя змісту, оскільки крім педагогічних 
знань, умінь, навичок, досвіду необхідно також мати вузькоспеціалізовані 
технологічні знаннѐ. 

На підставі проведеного аналізу, систематизації та узагальненнѐ 
наукових праць доведено, що готовність до професійної діѐльності ю 
особистісним утвореннѐм студента, що містить особистісні ѐкості, знаннѐ, 
уміннѐ й навички длѐ реалізації професійних завдань. Формуваннѐ 
готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діѐльності 
визначено ѐк процес, основу ѐкого становить методика формуваннѐ знань, 
умінь, навичок длѐ вирішеннѐ професійних завдань і формуваннѐ 
особистісних ѐкостей майбутніх фахівців. 

Проведене дослідженнѐ не претендую на повноту висвітленнѐ всіх 
аспектів проблеми формуваннѐ готовності майбутніх учителів інформатики 
до професійної діѐльності. Подальші наукові розвідки вбачаюмо в 
розробленні структурно-функціональної моделі формуваннѐ готовності 
майбутніх учителів інформатики до професійної діѐльності.  
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РЕЗЮМЕ 

Петренко Сергей, Петренко Людмила. Формирование готовности будущих 
учителей информатики к профессиональной деѐтельности. 

В статье выѐснены особенности формированиѐ готовности будущих учителей 
информатики к профессиональной деѐтельности. Уточнена сущность понѐтий 
«готовность», «готовность к профессиональной деѐтельности». Обоснованы 
организационно-педагогические условиѐ формированиѐ готовности будущих учителей 
информатики к профессиональной деѐтельности. Доказано, что готовность к 
профессиональной деѐтельности ѐвлѐетсѐ личностным образованием студента, 
содержит личностные качества, знаниѐ, умениѐ и навыки длѐ реализации 
профессиональных задач. Формирование готовности будущих учителей информатики к 
профессиональной деѐтельности определено как процесс, в основе которого лежит 
методика формированиѐ знаний, умений, навыков длѐ решениѐ профессиональных задач 
и формирование личностных качеств будущих специалистов. 

Ключевые слова: готовность, готовность к профессиональной 
деѐтельности, будущий учитель информатики, формирование готовности к 
профессиональной деѐтельности. 

 

SUMMARY 
Petrenko Serhii, Petrenko Liudmyla. Formation of future computer science teacher’s 

readiness for professional activity. 
The article deals with the peculiarities of forming future computer science teachers’ 

readiness for professional activity. The essence of the concepts of “readiness”, “readiness for 
professional activity” is clarified. The organizational and pedagogical conditions for forming 
future computer science teachers’ readiness for professional activity are substantiated. It is 
proved that readiness for professional activity is a personal entity of the student, containing 
personal qualities, knowledge and skills for realization of professional tasks. Forming future 
computer science teachers’ readiness for professional activity is defined as a process, the 
basis of which is methodology of formation of knowledge and skills for solving professional 
problems and formation of personal qualities of future specialists. 

The combination of theoretical and methodological level of research with solution of 
problems of applied nature has led to the choice of a complex of methods of the study. 
General scientific methods: theoretical – analysis and generalization of psychological-
pedagogical and educational-methodological literature, scientific achievements of domestic 
and foreign scholars on the problem of forming future computer science teachers’ readiness 
for professional activity in order to study the state and substantiate the theoretical 
foundations of research; logical-systematic, comparative analysis, classification, analogy, 
induction, deduction, generalization of scientific-theoretical and practical data – for 
identification and scientific substantiation of pedagogical conditions of forming future 
computer science teachers’ readiness for professional activity; modeling – to build a 
structural and functional model of forming future computer science teachers’ readiness for 
professional activity; comparison of data – to find out the cause and effect relationships; 
empirical (observations, questionnaires, surveys, interviews, self-assessments, tests and 
techniques, etc.) – to test the effectiveness of pedagogical conditions. 
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The conducted research does not claim to cover all the aspects of the problem of 
formation of future computer science teachers’ readiness for professional activity. Further 
studies are seen in the development of a structural and functional model of forming future 
computer science teachers’ readiness for professional activity. 

Key words: readiness, readiness for professional activity, future teacher of computer 
science, formation of readiness for professional activity. 
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МАЙСТЕР-КЛАС З МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРИКЛАДНИХ 

ГАЛУЗЕВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ МАТЕМАТИКИ ДО ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 
 
У статті висвітлено організація математичного моделяваннѐ у прикладних 

галузевих дослідженнѐх длѐ формуваннѐ професійної готовності майбутніх 
магістрів математики до технологізації освітнього процесу у профільній школі. 
Реалізовано мету, що полѐгаю в теоретичному обгрунтуванні та 
експериментальному підтвердженні доцільності використаннѐ методів 
математичного моделяваннѐ у прикладних галузевих дослідженнѐх длѐ 
забезпеченнѐ ефективного формуваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів 
математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи. 
Використано такі методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, узагальненнѐ наукових 
літературних джерел; емпіричні – анкетуваннѐ, опитуваннѐ. Теоретично 
обгрунтовано й експерементально перевірено доцільність використаннѐ 
математичного моделяваннѐ у прикладних галузевих дослідженнѐх длѐ 
забезпеченнѐ формуваннѐ готовності майбутніх магістрів математики до 
технологізації освітнього процесу в профільній школі. Установлено, що 
використаннѐ математичного моделяваннѐ у прикладних галузевих дослідженнѐх 
формую професійну готовність майбутніх магістрів математики до технологізації  
освітнього процесу в умовах профільної школи. 

Ключові слова: технологізаціѐ, освітній процес, математичне моделяваннѐ, 
прикладні дослідженнѐ, професійна готовність, майбутні магістри математики, 
профільна школа. 

 
Постановка проблеми. Одне з головних завдань сучасного 

освітнього процесу полѐгаю у формуванні в учнів наукового світоглѐду. 
Проблема освіти пов’ѐзана з неможливістя повноцінного засвоюннѐ учнем 
обсѐгу інформації, ѐкий весь час зростаю, постаю проблема оптимізації 
викладаннѐ й систематизації засобами технологізації освітнього процесу. 

Одним з актуальних завдань закладів вищої освіти ю формуваннѐ 
готовності в майбутніх учителів математики до технологізації освітнього 
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процесу в профільній школі, підготовка магістрів, ѐкі володіять професійноя 
компетентністя, навичками швидкої адаптації до змін і умов в освітньому 
процесі, здатних до постійного самовдосконаленнѐ, зацікавлених у 
професійному зростанні шлѐхом поліпшеннѐ своюї фахової підготовки. 
Важлива роль у цьому процесі відводитьсѐ використання математичного 
моделяваннѐ у прикладних галузевих дослідженнѐх. Це поѐсняютьсѐ тим, що 
методологіѐ математичного моделяваннѐ базуютьсѐ на застосуванні 
властивостей загального методу наукового пізнаннѐ у шкільному освітньому 
процесі й відіграю роль інтегруячого чинника щодо предметного змісту 
шкільної математики і природничих предметів у профільній школі.  

В умовах технологізації освітнього процесу та системи підготовки в 
закладах вищої освіти підвищуятьсѐ вимоги до дослідницьких умінь 
студентів. Здатність до продуктивної творчої діѐльності в процесі вирішеннѐ 
професійних завдань стаю ѐдром системи компетенцій сучасного фахівцѐ в 
будь-ѐкій сфері. Особливо актуально це длѐ сфери освіти, у ѐкій бурхливо 
протікаять інноваційні процеси, ѐкі передбачаять високий рівень готовності 
педагогів до дослідницької діѐльності. Оскільки математика виконую системо 
утворяячу роль длѐ шкільної освіти в цілому, то освітній процес даної 
дисципліни найбільшоя міроя інтегрований до інновацій. Тому й підготовка 
магістра математики повинна мати дослідний характер. 

Аналіз актуальних досліджень. Суттювоя ознакоя сучасних 
інноваційних процесів в освітньому процесі ю їх технологізаціѐ – 
неухильне дотриманнѐ змісту й послідовності етапів упровадженнѐ 
нововведень (Вербицький, 2015). 

За узагальненнѐм І. Юрмакової, проблема мети та змісту професійної 
підготовки вчителѐ розглѐдаютьсѐ на основі досліджень теоретичних засад 
неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, І. Зѐзян, Л. Лук’ѐнова, 
Н. Ничкало, М. Солдатенко), основних положень про завданнѐ, зміст 
професійно-педагогічної підготовки у ЗВО (О. Глузман, Р. Гуревич, 
С. Золотухіна, а. Кічук, А. Кузьмінський, В. Кушнір, С. Мартиненко, 
О. Пюхота, В. Радул, О. Семеног, Л. Хомич) (Юрмакова, 2011). 

Проюктуваннѐ та дослідженнѐ з використаннѐм математичних 
моделей ю одним із найбільш поширених методів наукового пізнаннѐ. 
Сьогодні математичне моделяваннѐ стаю діювим інструментом 
дослідженнѐ майже в кожній галузі науки.  

Математичне моделяваннѐ відіграю велику роль у наукових 
дослідженнѐх, оскільки воно ю методологіюя наукових досліджень, але в той 
самий час математичне моделяваннѐ не заміняю собоя математику, фізику, 
біологія та інші наукові дисципліни й не конкурую з ними, а, навпаки, воно 
виконую синтезуячу роль, ѐку важко переоцінити (Юрмакова, 2011; 
Мышкис, 2007; Самарский и Михайлов, 2005; Советов и аковлев, 2001). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

108 

Проблема готовності особистості до технологізації освітнього 
процесу досліджувалась у роботах В. Арестенко, Р. Гуревича, Р. Гуріна, 
О. Іваницького, Л. Морської, О. Біди, Н. Волкова, І. Гавриш, О. Дубасеняк, 
В. Будака, І. Зѐзяна, К. Нор, О. Пюхоти та інших авторів.  

Філософські й загальнонаукові питаннѐ, пов’ѐзані з моделяваннѐм, 
розглѐдалисѐ в роботах Г. Вейлѐ, В. Віників, Б. Глинського, Б. Грѐзнова, 
Л. Корольова, К. Морозова, Ю. Нікітіна, А. Уюмова, В. Штоффа. Наукові 
дослідженнѐ в галузі математичного моделяваннѐ проводили 
А. Боголябов, А. Жменька, В. Зарубін, В. Коробейніков, А. Мишкіс, 
Г. Рузавін, А. Самарський та ін.  

За узагальненим визначеннѐм, математичне моделяваннѐ – це 
галузь знань, де плідно поюднуятьсѐ фундаментальні дослідженнѐ з 
математики, інформатики, із застосуваннѐм інших наук (Маценко, 2014).  

Історіѐ методології математичного моделяваннѐ переконливо 
доводить, що вона може й повинна бути інтелектуальним ѐдром 
інформаційних технологій всього процесу інформатизації суспільства 
(Самарский и Михайлов, 2001). 

Аналізуячи дослідженнѐ вітчизнѐних і зарубіжних учених, можна 
зробити висновок, що зі зміноя парадигми освіти зміняютьсѐ сутність 
професійної підготовки вчителѐ математики в умовах профільної школи.  

Отже, за вимогоя інформаційного суспільства, майбутній педагог 
повинен бути підготовленим до інтегрованого використаннѐ 
інформаційних і педагогічних технологій, що ю важливоя передумовоя 
досѐгненнѐ високих показників у майбутній педагогічній діѐльності. 

Таким чином, на основі аналізу наукових досліджень можемо 
констатувати, шо інтегроване використаннѐ методів математичного 
моделяваннѐ у прикладних галузевих дослідженнѐх длѐ забезпеченнѐ 
ефективного формуваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів 
математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної 
школи не було предметом педагогічного дослідженнѐ. 

Мета статті полѐгаю в теоретичному обґрунтуванні та 
експериментальному підтвердженні ефективності майстер-класу 
використаннѐ методів математичного моделяваннѐ у прикладних галузевих 
дослідженнѐх длѐ формуваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів 
математики до технологізації освітнього процесу у профільних школах. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження. 
1. Теоретично обгрунтувати й розробити майстер-клас із використаннѐ 

методів математичного моделяваннѐ у прикладних галузевих дослідженнѐх 
длѐ формуваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів математики до 
технологізації освітнього процесу в профільних школах. 

2. Експерементально дослідити ефективність проведеннѐ майстер-
класу використаннѐ методів математичного моделяваннѐ в прикладних 
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галузевих дослідженнѐх длѐ формуваннѐ професійної готовності 
майбутніх магістрів математики до технологізації освітнього процесу в 
профільній школі. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальненнѐ 
наукових літературних джерел; емпіричні – анкетуваннѐ, тестуваннѐ, 
опитуваннѐ майбутніх магістрів математики длѐ визначеннѐ готовності до 
технологізації освітнього процесу в профільній школі з використаннѐм 
математичного моделяваннѐ в прикладних галузевих дослідженнѐх. 

Виклад основного матеріалу. На основі теоретичного аналізу 
наукових джерел нами було розроблено майстер-клас із використаннѐ 
математичного моделяваннѐ в прикладних галузевих дослідженнѐх длѐ 
формуваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів математики до 
технологізації освітнього процесу в профільній школі. 

Процесу формуваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів 
математики до технологізації освітнього процесу у профільній школі сприѐю 
впровадженнѐ методів математичного моделяваннѐ та інформаційних тех-
нологій у прикладних галузевих дослідженнѐх. Методи математичного моде-
ляваннѐ дозволѐять розв’ѐзувати в освітньому процесі задачі, що під-
тверджуять відповідність ѐкісних професійних показників складовим ком-
понентам професійної готовності. Їх ми можемо диференціявати на рівні: 
початковий, середній, достатній, високий. Початковий рівень передбачаю 
інтуїтивне уѐвленнѐ про організація прикладного галузевого дослідженнѐ й 
сутність наукового методу пізнаннѐ. Середній рівень пов’ѐзаний із базовими 
уѐвленнѐми про методологія наукової діѐльності, що спираятьсѐ на відпо-
відні теоретичні положеннѐ і дозволѐю їх практично використовувати у вирі-
шеннѐ професійних завдань. Достатній (продуктивний) рівень пов’ѐзаний із 
досить повними уѐвленнѐми про методологія наукової діѐльності, забезпе-
чую компетентнісну здатність до організації наукового дослідженнѐ на основі 
математичного моделяваннѐ. Високий (професійно-творчий) рівень вимагаю 
комплексного інтегрованого застосуваннѐ наукової методології, інтегрова-
ного поюднаннѐ філософського, загальнонаукового, конкретно-наукового й 
технологічного рівнів, забезпечую компетентнісну здатність до організації 
наукового дослідженнѐ на основі математичного моделяваннѐ з творчим 
проектуваннѐм експериментальних досліджень. Диференційна рівнева ха-
рактеристика використовуютьсѐ длѐ отриманнѐ ѐкісних і кількісних прогнозів 
професійної готовності майбутніх учителів математики в умовах магістерської 
підготовки до технологізації освітнього процесу в профільній школі.  

У процесі математичного моделяваннѐ дидактично визначені три 
основні етапи: 

- формалізація, тобто безпосередня побудову математичної 
моделі, переклад прикладної задачі на мову математичних символів і 
операцій; 
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- розв’ѐзаннѐ задачі всередині моделі здійсняване на основі 
використаннѐ теоретичних знань, виконаннѐ математичних перетворень або 
застосуваннѐ математичного апарату прикладного програмного 
забезпеченнѐ; 

- інтерпретація отриманого в межах математичної моделі 
розв’ѐзаннѐ, тобто переклад його на мову вихідної прикладної задачі.  

У результаті використаннѐ математичного моделяваннѐ у прикладних 
галузевих дослідженнѐх математика ю основоя дослідницького апарату, про 
ѐкий студенти не тільки маять певні уѐвленнѐ, а й повинні бути здатними до 
використаннѐ у вирішенні професійних завдань, ѐкі ю актуальним у 
профільних школах. Таким чином, відображаячи структури реальних 
процесів і об’юктивно виконуячи важливу методологічну роль у науковому 
пізнанні, математичні моделі можуть виступати та ѐк ефективний засіб 
навчаннѐ основ його методології у профільній школі. 

Длѐ майбутніх магістрів математики можна природним чином 
інтегрувати предметний зміст із математичним моделяваннѐм тіюя міроя, 
ѐкоя це необхідно длѐ розвитку дослідницьких умінь. У результаті маять 
бути створені передумови длѐ усвідомленого засвоюннѐ учнѐми зв'ѐзків 
між різними рівнѐми уѐвленнѐ методології за рахунок послідовного 
переходу від реального процесу до концептуальної моделі, а потім – до 
математичної моделі, її дослідженнѐ за допомогоя математичних засобів і 
встановленнѐ світоглѐдного сенсу моделі, її ролі в пізнанні. 

Виділеннѐ лінії моделей в окрему змістово-методичну лінія 
навчального предмету математики в профільній школі в системі 
магістерської підготовки нероздільно пов'ѐзане з новим поглѐдом на 
традиційні модулі. Йдетьсѐ про те, що базові понѐттѐ й факти (наприклад, 
понѐттѐ і факти математичного аналізу) можуть розглѐдатисѐ ѐк засоби 
математичного моделяваннѐ. 

Можемо сказати, що магістр математики володію компетентністя в 
галузі математичного моделяваннѐ в прикладних галузевих дослідженнѐх, 
ѐкщо він готовий вирішувати практичні та прикладні завданнѐ засобами 
математики і з достатньоя методичноя готовністя вклячити учнів у цей 
вид математичної діѐльності в умовах профільної школи. Дана готовність 
супроводжуютьсѐ високоя мотиваціюя до оновленнѐ відповідних знань і 
вмінь (ѐк у змісті предметної області, так і в методиці викладаннѐ), потреба 
в розвиткові інтелектуально-творчого потенціалу, психологічну установку 
на плідну співпраця (з учнѐми і колегами) в сфері побудови, аналізу й 
інтерпретації математичних моделей різних процесів і ѐвищ. 

Використаннѐ математичного моделяваннѐ в прикладних галузевих 
дослідженнѐх в умовах профільної школи може бути представлена такими 
компонентами експериментального навчаннѐ, ѐкі опрацьовані у процесі 
проведеннѐ майстер-класу: арифметико-алгебраїчний компонент; логіко-
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алгоритмічний компонент; геометричний компонент; аналітичний 
(теоретико-функціональний) компонент; стохастичний компонент. 

Арифметико-алгебраїчний компонент реалізуютьсѐ, наприклад, у 
виглѐді традиційних текстових задач, що вирішуятьсѐ «арифметичним 
способом» (тобто безпосереднім обчисленнѐм значеннѐ показника за 
допомогоя виконаннѐ арифметичних дій без запису рівнѐнь) або 
алгебраїчним шлѐхом: складаннѐ рівнѐнь або їх систем, і їх розв’ѐзаннѐ з 
використаннѐм алгебраїчних перетворень. Важливим і актуальним видом 
таких завдань ю завданнѐ з економіки, фінансової задачі, аудиту, 
моніторингу й валідації технологічних процесів та ін. Зауважимо, що у 
процесі вирішеннѐ цих самих завдань реалізуютьсѐ і логіко-алгоритмічний 
компонент, зокрема конструяютьсѐ ланцяжок логічних умов, зв’ѐзків і 
алгоритмічних дій, що призводѐть до вибудовуваннѐ плану розв’ѐзаннѐ. 

Геометричний компонент реалізуютьсѐ за допомогоя розв’ѐзаннѐ 
задач «прикладної геометрії». 

Аналітичний (теоретико-функціональний) компонент широко представ-
лений завданнѐми на читаннѐм графіків, побудови графіків і виѐвленнѐ 
властивостей досліджуваних залежностей, завданнѐми на знаходженнѐ 
найбільших і найменших значень величин, завданнѐми оптимізації. 

Стохастичний компонент представлений найпростішими завданнѐми 
на аналіз експериментальних даних (аналіз емпіричних розподілів) і 
обчисленнѐ ймовірностей випадкових подій на основі відповідної моделі 
ймовірності (класичної, статистичної, геометричної) з використаннѐм 
теоретико-методологічного підгрунтѐ наукових джерел (Нахман, 2017). 

У нашому дослідженні використаннѐ математичного моделяваннѐ у 
прикладних галузевих дослідженнѐх длѐ формуваннѐ професійної готовності 
майбутніх магістрів математики до технологізації освітнього процесу в умовах 
профільної школи – це мета та результат спеціально організованого 
експериментального навчаннѐ в системі професійної підготовки, 
спрѐмованого на формуваннѐ у студентів цілей, мотивів, системи знань, 
умінь і навичок до творчого використаннѐ математичного моделяваннѐ у 
прикладних галузевих дослідженнѐх, під час педагогічних практик і в 
майбутній професійній діѐльності в умовах технологізації освітнього процесу 
у профільній школі, що знаходить відображеннѐ в мотиваційній, 
інтелектуальній та предметно-практичній сферах діѐльності особистості. 
Формуваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів математики до 
технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи ми будемо 
трактувати ѐк системну особистісну професійно-компетентнісну 
характеристику, ѐка забезпечить успішну професійну діѐльність майбутнього 
фахівцѐ і вклячаю в себе мотиваційний, операційно-діѐльнісний, когнітивний, 
компетентністний, оцінно-рефлексивного компоненти. 
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Нами проведено експерементальне дослідженнѐ щодо 
використаннѐ магістрантами другого року навчаннѐ математичного 
моделяваннѐ у прикладних галузевих дослідженнѐх.  

Використовуячи систему тестових завдань та анкет, ми змогли 
відобразити структуру компонентів та критеріїв і зміст показників, за ѐкими 
діагностувавсѐ рівень сформованості готовності. 

Під час констатувального експерименту ми проаналізували рівні 
сформованості готовності студентів до технологізації освітнього процесу в 
профільній школі, використовуячи математичне моделяваннѐ в 
прикладних галузевих дослідженнѐх (див. табл. 1). У ході констатувального 
експерименту у студентів виѐвлено домінувальний початковий і середній 
рівні готовності до використаннѐ математичного моделяваннѐ у 
прикладних галузевих дослідженнѐх. Було оцінено показники рівнів 
готовності. Використовували завданнѐ різного ступенѐ складності й 
характеру: репродуктивні, проблемні та пошукові. 

Таблицѐ 1 
Рівні сформованості готовності до технологізації освітнього процесу в 

профільній школі, використовуючи математичне моделювання в 
прикладних галузевих дослідженнях 

Рівні 
готовності 

Структурні компоненти готовності до технологізації освітнього процесу в 
профільній школі (у відсотках) 

Мотива- 
ційний 

Когнітивний 
Операційно-
діѐльнісний 

Компетент-
нісний 

Оцінно-
рефлексив-

ний 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Початковий 31 28 37 26 39 27 26 20 48 35 

Середній 29 25 31 24 31 23 41 28 32 26 

Достатній 21 28 20 33 19 27 11 24 11 18 

Високий 19 19 12 17 11 26 22 28 9 24 

*Примітка КГ – контрольна група, ЕГ – експериментальна група. 
 

До програми експериментального навчаннѐ з використаннѐм майстер-
класу у процесі формувального експерименту входило дослідженнѐ 
мотиваційного (ступінь проѐву позитивної мотивації до використаннѐ 
математичного моделяваннѐ в прикладних галузевих дослідженнѐх та 
сформованості цілей щодо його використаннѐ в майбутній професійній 
діѐльності), операційно-діѐльнісного (основні вміннѐ й навички організації та 
впровадженнѐ використаннѐ математичного моделяваннѐ в прикладних 
галузевих дослідженнѐх під час вивченнѐ предметів профільної школи 
освітньої галузі «Математика»), когнітивного (рівень засвоюннѐ теоретичних 
основ математичного моделяваннѐ в прикладних галузевих дослідженнѐх та 
знаннѐ дидактичних засад його використаннѐ в освітньому процесі 
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профільної школи з математичних дисциплін), компетентністного (здатність 
майбутнього вчителѐ усвідомлено здійснявати професійну діѐльність на 
основі використаннѐ математичного моделяваннѐ в прикладних галузевих 
дослідженнѐх), оцінно-рефлексивного компонентів (визначаю рівень власної 
значущості, розвитку власної самооцінки, самореалізації, стан спрѐмованості 
особистості майбутнього фахівцѐ на усвідомленнѐ своюї 
науково‐дослідницької діѐльності і самого себе ѐк її суб’юкта), що 
забезпечуять юдність процесуальної та змістової сторін освітнього процесу в 
умовах профільної школи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма показую різниця рівнів компонентів загальної готовності в 

контрольних та експериментальних групах, за результатами експеримен-
тального навчаннѐ і також висвітляю виѐвлену позитивну динаміку форму-
ваннѐ професійної готовності майбутніх магістрів математики до техноло-
гізації освітнього процесу в умовах профільної школи в експериментальній 
групі студентів, за результатами контрольного тестуваннѐ зменшиласѐ 
кількість студентів із початковим і середнім рівнем на 21 % і збільшиласѐ 
кількість студентів із достатнім на  30 %  і високим рівнем – на 28 % .  

Висновки. Аналіз результатів експериментального дослідженнѐ з 
формуваннѐ готовності до технологізації освітнього процесу в профільній 
школі засобами використаннѐ математичного моделяваннѐ у прикладних 
галузевих дослідженнѐх свідчить про ефективність та доцільність 
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Рис. 1.1. Діаграма змін рівнів готовності за результатами 

дослідженнѐ у контрольних та експериментальних групах (у %) 

1 – мотиваційний 2 – когнітивний 3 – операційно-діѐльнісний 4 – оцінно-
рефлексивний 5- компетентнісний 6 – показник контрольного тестуваннѐ 

 

 

6 -підсумковий 

5 – підсумковий рівні 

контрольні групи експериментальні групи 
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упровадженнѐ в освітній процес закладів вищої освіти майстер-класу з 
використаннѐ математичного моделяваннѐ длѐ формуваннѐ професійної 
готовності майбутніх магістрів математики до технологізації освітнього 
процесу в умовах профільної школи. 

За результатами експериментального дослідженнѐ щодо 
впровадженнѐ майстер-класу з використаннѐ математичного моделяваннѐ у 
прикладних дослідженнѐх виѐвлено позитивну динаміку формуваннѐ 
професійної готовності майбутніх магістрів математики до технологізації 
освітнього процесу у профільній школі в експериментальній групі студентів.  

Перспективами подальших наукових розвідок у даному напрямі ю 
розробка комплексу інноваційних методик длѐ оптимізації формуваннѐ 
готовності майбутніх магістрів математики до технологізації освітнього 
процесу в профільній школі. 
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РЕЗЮМЕ 

Рудык Анна. Мастер-класс по математическому моделирования в прикладных 
отраслевых исследованиѐх длѐ формированиѐ профессиональной готовности магистров 
математики к технологизации образовательного процесса в профильной школе. 

В статье отражена организациѐ математического моделированиѐ в 
прикладных отраслевых исследованиѐх длѐ формированиѐ профессиональной 
готовности будущих магистров математики к технологизации образовательного 
процесса в профильной школе. Реализована цель, котораѐ заклячаетсѐ в 
теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении целесообразности 
использованиѐ методов математического моделированиѐ в прикладных отраслевых 
исследованиѐх длѐ обеспечениѐ эффективного формированиѐ профессиональной 
готовности будущих магистров математики к технологизации образовательного 
процесса в условиѐх профильной школы. Использованы следуящие методы 
исследованиѐ: анализ, синтез, обобщение научных литературных источников; 
эмпирические – анкетирование, опросы. Теоретически обоснована и экспериментально 
проверена целесообразность использованиѐ математического моделированиѐ в 
прикладных отраслевых исследованиѐх длѐ обеспечениѐ формированиѐ готовности 
будущих магистров математики к технологизации образовательного процесса в 
профильной школе. Установлено, что использование математического моделированиѐ 
в прикладных отраслевых исследованиѐх формирует профессиональнуя готовность 
будущих магистров математики к технологизации образовательного процесса в 
условиѐх профильной школы. 

Ключевые слова: технологизациѐ, образовательный процесс, 
математическое моделирование, прикладные исследованиѐ, профессиональнаѐ 
готовность, будущие магистры математики, профильнаѐ школа. 

 
SUMMARY 

Rudyk Anna. Workshop on mathematical modeling in applied field research for 
formation of professional readiness of the masters of mathematics to technologization of 
the educational process in the profile school. 

The article deals with organization of mathematical modeling in applied field research 
for formation of professional readiness of future masters of mathematics to technologization 
of the educational process in the profile school. The goal is realized, which consists in the 
theoretical substantiation and experimental confirmation of the expediency of using 
mathematical modeling methods in applied industry studies, is implemented to ensure the 
effective formation of future mathematics masters’ readiness for technologization of the 
educational process in the profile school.  

Methods of research are used: theoretical – analysis, synthesis, generalization of scientific 
literary sources; empirical – questionnaires, surveys. The expediency of using mathematical 
modeling in applied field research for formation of professional readiness of future masters of 
mathematics to technologization of the educational process in the profile school is theoretically 
substantiated and experimentally verified. It is established that the use of mathematical 
modeling in applied field research forms professional readiness of future masters of mathematics 
to technologization of the educational process in the conditions of a profile school. 
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The analysis of the results of the experimental study on the formation of readiness for 
technologization of the educational process in a specialized school by means of the use of 
mathematical modeling in applied industry studies shows the effectiveness and expediency of 
introducing into the educational process of higher education institutions a workshop on the use 
of mathematical modeling for the formation of professional readiness in the profile school. 

According to the results of experimental research on introduction of a workshop on 
the use of mathematical modeling in applied research, positive dynamics of formation of 
professional readiness of future masters of mathematics to technologicalization of the 
educational process in a profile school in a pilot group of students has been revealed. 

Key words: technology, educational process, mathematical modeling, applied 
research, professional readiness, future masters of mathematics, profile school. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ  
В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Предметом дослідженнѐ ю толерантність ѐк одна з характеристик 
особистості та пріоритетна проблема вихованнѐ в закладах дошкільної освіти. 
Метоя виступаю аналіз сучасних підходів до проблеми толерантності, визначеннѐ 
завдань та напрѐмів формуваннѐ толерантності дітей у закладах дошкільної 
освіти. У статті використані методи теоретичного аналізу наукових джерел з 
проблеми дослідженнѐ, також застосовано метод систематизації, порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ спеціальної літератури. Автор охарактеризував основні завданнѐ 
формуваннѐ толерантності, визначив принципи, критерії та показники педагогічної 
толерантності, запропонував методичний комплекс длѐ формуваннѐ 
толерантності дітей у закладах дошкільної освіти. 

Ключові слова: толерантність, інтолерантність, стереотипи, прийнѐттѐ 
іншого, особистість, індивідуальність, відмінності, дошкільники, формуваннѐ. 

 

Постановка проблеми. Проблема толерантності, побудова 
гармонійних, неконфліктних відносин між лядьми і групами лядей вже 
давно ю одніюя з пріоритетних проблем сучасності. А толерантність, ѐк 
одна з характеристик особистості, значноя міроя впливаю не тільки на 
розвиток соціального клімату, міжособистісні відносини, політику, але й 
виѐвлѐютьсѐ найбільш актуальним завданнѐм длѐ розвитку сучасної 
лядини та її вихованнѐ. Сьогоденнѐ вимагаю особливої уваги питаннѐ 
формуваннѐ та розвитку толерантності. Ще 16 листопада 1995 року 
держави-члени Організації Об’юднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури прийнѐли Декларація прав толерантності, де надали наступне 
визначеннѐ терміну «толерантність»: «Толерантність означаю повагу, 
сприйнѐттѐ та розуміннѐ багатого різноманіттѐ культур нашого світу, форм 
самовираженнѐ й самовиѐвленнѐ лядської особистості. Формування 
толерантності сприѐять знаннѐ, відкритість, спілкуваннѐ та свобода думки, 
совісті й переконань. Толерантність – це юдність у різноманітті. Це не тільки 
моральний обов’ѐзок, а й політична та правова потреба. Толерантність – це 
те, що уможливляю досѐгненнѐ миру, сприѐю переходу від культури війни 
до культури миру» (Деклараціѐ принципів толерантності, 1995). 

Що стосуютьсѐ нашої країни, то ознаками надзвичайної актуальності 
проблеми толератності можна вважати те, що останнім часом ми все 
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частіше зіткаюмосѐ з негативними проѐвами лядської особистості, а саме з 
недоброзичливістя, неприѐзністя, розляченістя, агресивністя. У сім’я і 
школу проникаять настрої нестерпності та культурного егоїзму. Ці 
тенденції негативно впливаять на процес становленнѐ особистості дітей, 
починаячи з періоду відвідуваннѐ закладів дошкільної освіти, формуваннѐ 
їх духовності й залученнѐ до загальнолядських цінностей. Таким чином, 
ми вважаюмо, що толерантність виѐвлѐютьсѐ актуальноя задачея розвитку 
сучасної лядини та її вихованнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналізуячи літературу з обраної проб-
леми, ми зіткнулисѐ з великоя кількістя визначень толерантності. На нашу 
думку, найбільш загальним розуміннѐм толерантності ю наступне: «толерант-
ність – це гармоніѐ в різноманітті» (Бондирюва та Колесов, 2011). Прагненнѐ 
досѐгти ціюї гармонії, рівноваги, життювого балансу між досить різними 
«елементами» нашого життѐ ю найважливішим критеріюм толерантності.  

З точки зору педагогіки ю визначеннѐ, що викликаять певні 
суперечності, тому що толерантність розуміютьсѐ ѐк терпимість до інакості 
інших (Вахабова та Гузаюва, 2006, с. 12). Саме понѐттѐ терпимості, що 
походить від слова «терпіти», вже означаю неприйнѐттѐ. Відповідно, 
терпля – це не припуская, але змушений погоджуватисѐ і приймати, 
оскільки так вимагаять норми співіснуваннѐ. На нашу ж думку, справжнѐ 
толерантність – це ставленнѐ до іншого ѐк до рівного, що маю всі права, у 
тому числі і право бути не таким ѐк усі. 

Характеризуячи сучасність ѐк епоху глобальної кризи – політичної, 
екологічної, моральної тощо дослідники проблеми толерантності 
відзначаять у ній прѐмо протилежні ѐкості. Але всі дослідники впевнені в 
необхідності подоланнѐ інтолерантності ѐк антиподу толерантності. 

Мета нашого дослідженнѐ полѐгаю в аналізі сучасних підходів до 
проблеми толерантності, визначенні завдань та напрѐмів формуваннѐ 
толерантності дітей у закладах дошкільної освіти.  

Методи дослідження: у процесі наукового дослідженнѐ ми 
використовували теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми 
дослідженнѐ, також застосовано метод систематизації, порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ спеціальної літератури.  

Виклад основного матеріалу. Толерантність сьогодні стала умовоя 
гармонійного життѐ в суспільстві. Саме тому й виникла необхідність 
виховувати молоде поколіннѐ за правилами толерантності. У змісті понѐттѐ 
«толерантність» А. Г. Асмолов (Асмолов, 2000, с. 7) виділѐю три основні 
аспекти: один пов’ѐзую дане понѐттѐ зі стійкістя, витривалістя, інший – із 
терпимістя, третій – із допуском, допустимістя, допустимим відхиленнѐм. 
Толерантність – «... це взаюмна свобода, ѐку ляди використовуять, щоб 
вірити й говорити те, що їм здаютьсѐ істиноя, таким чином, що вислів 
кожним своїх вірувань і думок не несе ніѐкого насильства, але, навпаки, ю 
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спільним із сутністя світу» (Conche, 1993, с. 77). Воно вклячаю повагу до 
лядської гідності, ѐка не допускаю ставленнѐ до лядини ѐк до засобу. 

Термін «толерантність» (від лат. Tolerantia) походить від латинського 
діюслова tolero – «нести, тримати», а також «переносити, зберігати, годувати, 
залишатисѐ». Початкове значеннѐ tolero – «нести, тримати» в руках ѐкусь річ. 
Отже, все те, що ми тримаюмо в руках або несемо протѐгом життѐ, вимагаю 
від нас зусиль і вміннѐ «виносити», страждати, терпіти. Все це – наша «витри-
валість» по відношення до несприѐтливого зовнішнього впливу, терплѐчість. 
З іншого боку, значеннѐ слова tolero – «годувати, живити» і діюслова tollo – 
«вважати своюя дитиноя, виховувати, плекати» безпосередньо пов’ѐзую його 
з ідеюя підживленнѐ або «вихованнѐ» лядини і, у кінцевому рахунку, 
«освіти» особистості. Більш того, на думку М. Миріманової, толерантність – 
це, у першу чергу, вихованість, що вимагаю самообмежень і дозволѐю 
ставитисѐ до іншого (іншого, ніж ѐ) з позиції рівності (Міріманова, 2002, с. 
104). Толерантність передбачаю прийнѐттѐ іншого таким, ѐким він ю. 

У психології толерантність – понѐттѐ багатоаспектне і може 
розглѐдатисѐ ѐк з позицій особистості, її установок, цінностей, так і з точки 
зору вихованнѐ, розвитку. Толерантність у нашому розумінні – це, з одного 
боку, мета і результат вихованнѐ, що супроводжуютьсѐ формуваннѐм 
певних соціальних установок, а з іншого – цінність і ѐкість особистості, що 
виѐвлѐютьсѐ в поведінці та вчинках. 

Р. В. Бріслайн (Шрейдер, 1990, с. 8) розглѐдаю толерантність ѐк ѐкість 
особистості, що протиставлѐютьсѐ стереотипності й авторитаризму. Вона 
вважаютьсѐ необхідноя умовоя успішної адаптації до нових несподіваних 
умов. Надто спрощуячи ѐвища навколишнього світу, ляди з несформованоя 
толерантністя виѐвлѐять категоричність, виѐвлѐятьсѐ нездатними до змін. 

Незважаячи на надто сильні відмінності в оцінці толерантності, усіх 
учених об’юдную впевненість щодо необхідності боротьби з її антиподом, 
інтолерантностя, ѐка зустрічаютьсѐ в різноманітних формах у нашому житті. 

Проаналізуюмо сутність терміну «інтолерантність».  
У тлумачному словнику Т. Ф. Юфремової інтолерантність трактуютьсѐ 

ѐк несхильність до компромісу; нетерпимість, агресивність, 
деструктивність (Юфрюмова, 2000). Окремо розглѐдаютьсѐ інтолерантність 
етнічна (від лат. Intolerantia непереносимість, нетерпимість) – 
1) властивість етнічної спільності або окремого його представника, що 
характеризуютьсѐ неприйнѐттѐм або запереченнѐм культури, традицій, 
цінностей, поведінкових і комунікативних моделей, способу життѐ тощо. 
У словнику синонімів інтолерантність визначаять ѐк іменник, ѐкий маю два 
синоніми: нестерпність та нетерпимість (Трішин, 2013). 

Інтолерантне ставленнѐ – це, насамперед, агресивне конфліктне 
ставленнѐ. Проѐвів інтолерантності існую безліч, зокрема, виділѐютьсѐ десѐть 
різновидів її виѐвленнѐ, що різнѐтьсѐ за предметом нетерпимості: образи, 
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глузуваннѐ, виѐвленнѐ зневаги; негативні стереотипи, упередженнѐ, 
забобони, засновані на негативних характеристиках; етноцентризм (оцінка 
оточуячих через призму цінностей свого етносу, ѐкі розглѐдаятьсѐ ѐк 
еталонні длѐ всіх інших лядей і культур); пошук ворога (перенесеннѐ 
провини за нещастѐ і проблеми на інші групи); переслідуваннѐ, залѐкуваннѐ, 
погрози; расизм, націоналізм, експлуатаціѐ, фашизм; ксенофобіѐ у формі 
етнофобії, мігрантофобії (неприѐзність до представників інших груп і культур, 
переконаннѐ в тому, що «чужаки» завжди шкідливі длѐ суспільства); 
папляженнѐ релігійних і культурних пам'ѐток; вигнаннѐ, репресії; релігійне 
переслідуваннѐ (Ростовцева, 2012, с. 13). 

Велике значеннѐ у формуванні толерантності дітей відводитьсѐ 
педагогам. Звідси виникаю проблема аналізу толерантності в педагогічному 
розумінні. Ми визначаюмо толерантність у педагогічному розумінні ѐк 
спілкуваннѐ вчителѐ і учнів, що побудоване на створенні оптимальних умов, 
ѐкі сприѐять формування у вихованців культури спілкуваннѐ, поваги до 
індивідуальності особистості, здатності вільно висловлявати власну думку. 
Толерантний педагог характеризуютьсѐ головним чином тим, що він не сприй-
маю відмінність ѐк недолік, що ю характерним длѐ загальної маси лядей.  

В основі процесу вихованнѐ закладена ідеѐ добровільно та свідомо 
обраного ставленнѐ щодо поведінки та вчинків іншого, тобто толерантність. 
У цьому випадку толерантність передбачаю терпіннѐ більш сильного, 
досвідченого (вихователѐ) до більш слабкого (вихованцѐ), що вклячаю вміннѐ 
управлѐти власноя поведінкоя і навчати вихованцѐ за допомогоя «зразка 
власної поведінки». Вихованнѐ ѐк процес взаюмодії, а не впливу, неодмінно 
пов’ѐзаний із толерантністя, а саме з терпіннѐм і терпимістя, але не всього, 
що завгодно, а лише того, що даю підставу длѐ роздумів та розвитку. Це ю 
навчаннѐ таких способів поведінки і реагуваннѐ, ѐкі не завдаять шкоди 
іншому, але враховуять саме цього іншого (Міріманова, 2002, с. 104). 

Психологи вважаять, що найкращий вік длѐ початку 
цілеспрѐмованого формуваннѐ толерантності – це старший дошкільний вік. 
Підставами длѐ цього виступаю початок активного розвитку особистості, 
саме в цей період закладаятьсѐ ціннісні основи світоглѐду. Отже, ми 
вважаюмо, що проблему толерантності доцільно віднести до виховної, а 
задачу формуваннѐ толерантності – не тільки до актуальних задач, а й до 
основних напрѐмів вихованнѐ.  

На жаль, починаячи з дитѐчого садка, від малосвідомої дитини вже 
можна почути зневажливі й агресивні висловляваннѐ в бік його товариша 
по іграх, ѐкий відрізнѐютьсѐ зовнішністя, манероя поведінки, мовоя. Саме 
з цього часу – періоду неусвідомленого наслідуваннѐ й копіяваннѐ 
поведінки батьків і починаятьсѐ перекоси спочатку просто у свідомості, 
вихованні, а потім і в розвитку толерантної свідомості особистості. 

Проаналізуюмо основні чинники розвитку інтолерантності. 
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По-перше, це нерозуміннѐ на рівні мови, ѐке створяю найголовніші 
труднощі і бар’юри у процесі взаюмодії. І справа тут у тих «суб’юктивних» 
сенсах, ѐкі маять певні слова і вислови длѐ різних народів та їх культур, не 
кажучи вже про те, що в деѐких мовах до певних семантичних виразів не 
можливо добрати аналогів в інших мовах. 

По-друге, це відмінності в зовнішності та характері. Психологічне 
коріннѐ неприйнѐттѐ іншого в даному випадку слід шукати в завищеній 
самооцінці та надмірному егоїзмі. Слід зазначити, що «розумний» егоїзм – 
це цілком здорове ѐвище, притаманне кожній лядині, оскільки длѐ 
особистості немаю нічого ціннішого, ніж вона сама, така, ѐка ю. Звідси, всі, 
хто відрізнѐятьсѐ, викликаять почуттѐ поблажливості, зневаги, можливо, 
огиди, і це найм’ѐкші з тих форм відносин, ѐкі можуть перерости в повне 
запереченнѐ права особистості іншого на існуваннѐ. 

Третѐ причина ховаютьсѐ у стереотипах і «сценаріѐх» поведінки 
(за Е. Берном), що були прищеплені нам із дитинства. ак приклад можна 
навести відомі ідіоми: «все цигани – злодії і шахраї», «у слов’ѐн «широка» 
душа». Стереотипи виконуять, з одного боку, заспокійливу функція, а з 
іншого, – полегшуять розуміннѐ того, що іноді важко зрозуміти на рівні 
здорового глузду. 

Четверта причина, що тісно пов’ѐзана з іншими, – нерозуміннѐ, що 
стосуютьсѐ різних аспектів існуваннѐ лядей інших національностей. 
Нерозуміннѐ складаютьсѐ з протиріччѐ, що виникаю між тими установками, 
цінностѐми, традиціѐми, ѐкі ю елементами засвоюної культури й 
особливостѐми культурного і духовного життѐ інших лядей. Нерозуміннѐ 
ми часто використовуюмо ѐк певний захисний механізм, коли 
інтелектуальних можливостей не вистачаю, чи їх немаю зовсім, або лядина 
просто не бажаю докладати зусиллѐ, ѐкі потрібні длѐ пізнаннѐ і розуміннѐ 
нового. Заперечувати, уникати або засуджувати більш просто і комфортно, 
аніж застосовувати інтелектуальні зусиллѐ задлѐ усвідомленнѐ та 
поѐсненнѐ «нестандартної» поведінки іншої лядини. Подібне нерозуміннѐ 
може призвести до крайньої форми – запереченнѐ можливості існуваннѐ 
іншого, і виѐвлѐтисѐ, наприклад, у знищенні цілих народів і націй, що 
переконливо продемонструвала нам історіѐ лядства навіть у прогресивних 
ХХ та ХХІ століттѐх (Ростовцева, 2012, с. 13). 

Серед провідних завдань формуваннѐ толерантності в дітей 
дошкільного віку ми визначаюмо такі: 

- ознайомленнѐ та прищепленнѐ навичок культури спілкуваннѐ, що 
ю одним із найважливіших у закладах дошкільної освіти та за їх межами; 

- розуміннѐ і прийнѐттѐ загальнолядських цінностей (культурних, 
моральних, соціальних), ѐкі близькі і зрозумілі різним народам. Дітѐм слід 
поѐснявати, що неповага до будь-ѐкої культури не сприѐю порозуміння 
між лядьми, а тільки підвищую рівень конфліктності; 
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- поширеннѐ ідей та ідеалів толерантності; 
- розвиток незалежного критичного мисленнѐ з урахуваннѐм 

моральних загальнолядських цінностей; 
- формуваннѐ шанобливого ставленнѐ до лядей; 
- робота над практичним уміннѐм будувати ефективне спілкуваннѐ 

зі школѐрами різних національностей і релігій. 
Система освіти, починаячи з дошкільної, повинна бути спрѐмована 

на передачу дітѐм глибоких знань про народи, культури і традиції, що, у 
своя чергу, сприѐю вирішення проблеми виникненнѐ в дітей нетерпимості 
та забобонів. 

У Декларації прав толерантності зазначено, що найефективнішим 
засобом запобіганнѐ проѐвам нетерпимості ю вихованнѐ. Вихованнѐ в дусі 
толерантності починаютьсѐ з прищепленнѐ лядѐм знань про їхні права та 
свободи з метоя забезпеченнѐ їхньої реалізації та зміцненнѐ прагненнѐ 
кожного до захисту прав інших. Політика та програми в галузі освіти 
повинні сприѐти покращення взаюморозуміннѐ, зміцнення солідарності і 
толерантності у спілкуванні ѐк між окремими особами, так і між етнічними, 
соціальними, культурними, релігійними та мовними групами й націѐми.  

У закладі дошкільної освіти створено максимум потенційних 
можливостей длѐ толерантного вихованнѐ дітей, бо саме тут ю дуже важлива 
перевага – дитѐче співтовариство, у ѐкому дитина може ознайомитисѐ та 
навчитисѐ сприймати різноманітність дітей. Таке середовище формую 
готовність дитини до гуманної, толерантної поведінки. Завданнѐ педагога – 
навчити дитину толерантно поводитисѐ та спілкуватисѐ. Занѐттѐ повинні 
будуватисѐ на гуманістичній позиції, суб’юкт-суб’юктному підході у взаюмодії з 
дітьми, що передбачаю: свободу висловлявань і поведінки дитини в різних 
формах педагогічного процесу; виѐв взаюмних оцінок і суджень ѐк дорослого, 
так і дитини з різних приводів, надбаннѐ в процесі такої взаюмодії 
індивідуального досвіду; недопущеннѐ будь-ѐких насильницьких чи жорстких 
заходів, що обмежуять пориваннѐ і бажаннѐ дітей. 

Проаналізувавши основні напрѐми формуваннѐ толерантності в дітей 
дошкільного віку ми визначили, що найбільш продуктивно ця проблему 
можна вирішити через: 

- формуваннѐ уѐвлень дитини про себе ѐк унікальну, самоцінну, 
неповторну особистість; 

- розвиток уѐвлень про інших лядей на підставі визначеннѐ схожих 
та відмінних рис; 

- повідомленнѐ знань про навколишній світ відповідно до базисної 
програми; 

- усвідомленнѐ дітьми власних можливостей та їх розвиток; 
- усвідомленнѐ своїх достоїнств і недоліків, виѐвленнѐ критичності; 
- усвідомленнѐ прав і обов'ѐзків щодо себе та інших лядей; 
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- формуваннѐ вміннѐ відстоявати свої права і зважати на права 
інших; 

- визначеннѐ разом з дітьми правил і норм лядського спілкуваннѐ; 
- уміннѐ давати оцінку власним вчинкам і вчинкам інших; 
- уміннѐ робити вибір, приймати рішеннѐ; 
- прислухатисѐ до думки інших і безконфліктно вирішувати виникаячі 

проблеми; 
- поглибленнѐ розуміннѐ значущості і цінності життѐ кожної лядини. 
Наступним кроком нашого дослідженнѐ було створеннѐ комплексу 

методів і прийомів длѐ формуваннѐ толерантності дітей у закладах 
дошкільної освіти. Оскільки провідним видом діѐльності в дітей 
дошкільного віку ю гра, то і формувати толерантність у дошкільнѐт 
найкраще за допомогоя гри. З ціюя метоя доцільно проводити систему 
заходів. Розглѐнемо деѐкі з них. 

1. Свѐта і занѐттѐ знайомства з культуроя і традиціѐми ѐк 
українського народу, так і інших народностей. Вивченнѐ фольклору з 
метоя отриманнѐ знань про різноманітність народів. 

2. Рольові ігри на опануваннѐ прийомів толерантного спілкуваннѐ.  
3. Виховні бесіди. Оріюнтовні теми длѐ обговореннѐ: «Про дружбу», 

«Про доброту», «Зло в гостѐх», «Правила поведінки в дитѐчому садку», 
«Що таке милосердѐ». 

4. Етичні бесіди. Пропоновані теми: «Що ти зробив, ѐк зробив», «Що 
таке права, що таке обов’ѐзки». Обговореннѐ ситуацій гуманістичного вибору. 

3. Активні ігри різних народів. 
4. Народні традиції та свѐта. 
5. Занѐттѐ за мотивами народних казок різних народів. 
6. Ігри на визначеннѐ головних ознак толерантної особистості 

(наприклад, такі властивості лядини: повага до думки інших, доброзич-
ливість, постійна спрѐмованість на взаюмодія, здатність зрозуміти і прийнѐти 
іншого, допитливість і чуйність, поблажливість тощо). До кожної ознаки 
створити педагогічну ситуація, разом із дітьми вирішити її і таким чином 
закріпити не тільки теоретичні знаннѐ, а й навички практичної поведінки.  

7. Ігри на подоланнѐ духу нетерпимості (інтолерантності). Длѐ корекції 
поведінки при нетерпимості ми рекомендуюмо застосовувати ігри та вправи, 
ѐкі допоможуть педагогові провести цікаве групове чи індивідуальне занѐттѐ 
з формуваннѐ толерантності вихованців (наприклад, робота з дитиноя, що 
виѐвлѐю нетерпимість до іншого або ж з дитиноя, до ѐкої проѐвлѐютьсѐ 
нетерпимість). Спочатку доцільно визначити сутність понѐттѐ «нетерпимість», 
дізнатисѐ, чи спостерігали діти її у спілкуванні оточуячих, що може виступати 
предметом нетерпимості (такі особливості дітей, ѐк національні, релігійні, 
етнічні, соціальні, статеві, пов’ѐзані з зовнішнім виглѐдом, пов’ѐзані зі станом 
здоров’ѐ, пов’ѐзані з інтересами, захопленнѐми та звичками). Наступним 
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кроком ю формуваннѐ позитивного ставленнѐ до лядей різних національ-
ностей, релігій, лядей із особливими потребами тощо. Длѐ цього створя-
ятьсѐ проблемні ситуації та діти вирішуять, ѐк безконфліктно спілкуватисѐ та 
ѐкі існуять прийоми виходу з конфліктів. Розглѐнемо деѐкі з них. 

«Антиподи». Педагог пропоную вихованцѐм назвати начебто у два 
стовпчика хороші й погані риси свого характеру. Післѐ складаннѐ списку 
відбуваютьсѐ обговореннѐ, попутно вироблѐячи варіанти заміщеннѐ 
негативних ѐкостей на позитивні. 

«Мінуси і пляси». Використовуячи той самий список рис 
особистості, педагог пропоную подумати дитині, у ѐких випадках негативні 
ѐкості будуть корисні. Наприклад, нетерпимість може проѐвлѐтисѐ, але 
тільки не у брехні, шкідливих звичках, зрадах, насильстві. 

«Камінчик». Вихователь зазначаю, що в кожній лядині ю певний 
недолік, ѐк «камінчик, що потрапив у взуттѐ», ѐкий заважаю їй розвиватисѐ 
й досѐгати успіхів. Педагог пропоную дитині знайти в собі таку ѐкість, ѐка 
заважаю їй нормально спілкуватисѐ. 

«Родзинка». Педагог поѐсняю дитині, що кожен маю і найкращу 
ѐкість, що дозволѐю впоратисѐ зі складними життювими ситуаціѐми та 
пропоную відшукати ту саму «родзинку», ѐкоя дитина може пишатисѐ. 

«Правильна позиціѐ». Педагог допомагаю виробити дитині правильне 
ставленнѐ до себе і до ситуації, що склаласѐ. Важливо навчити дитину 
говорити собі: «а в порѐдку, оточуячі теж у порѐдку». Такий позитивний 
настрій допоможе виробити адекватну позиція в спілкуванні з ким завгодно. 

«Ламаюмо стереотипи». Педагог поѐсняю, що світ не ділитьсѐ тільки на 
чорне і біле, на погане і хороше. Світ – багатогранний, барвистий і 
дивовижний. І чим різноманітнішим ю внутрішній світ кожної лядини, тим 
цікавіше жити. 

«Мій ідеальний образ». Педагог пропоную назвати дитині ѐкості, ѐкі її 
влаштовуять, а також ті, ѐкі він бажаю в собі розвинути та придбати. 
Визначеннѐ ідеального образу допоможе дитині намітити план подоланнѐ 
негативних рис характеру. 

Длѐ здійсненнѐ успішної педагогічної діѐльності в напрѐмі 
формуваннѐ толерантності в закладах дошкільної освіти, ми вважаюмо за 
доцільне використовувати педагогом у процесі взаюмодії наступне: 

- активні ігрові технології; 
- розвиток рідної мови; 
- вивченнѐ іноземних мов; 
- вивченнѐ історії; 
- розширеннѐ знань про народності вихованців, їх традиції; 
- використаннѐ творів мистецтва (літератури, картин, кінофільмів та ін.); 
- залученнѐ дітей до активних форм обговореннѐ актуальних питань 

(участь у дискусіѐх, дебатах, диспутах); 
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- організаціѐ спільної діѐльності вихованців; 
- увагу педагога до осѐгненнѐ дітьми сенсу тіюї чи іншої поведінки, 

учинків; 
- взаюмодіѐ педагога з сім’ѐми дошкільнѐт; 
- виховна активність педагога, ѐка полѐгаю в спільному відвідуванні з 

вихованцѐми культурних центрів, виставок, концертів різних національних 
культур тощо. 

У зв’ѐзку з цим виділѐятьсѐ два аспекти толерантності: 
- зовнішнѐ толерантність (до інших) – переконаннѐ, що вони можуть 

мати своя позиція, здатні бачити речі з інших (різних) точок зору, з 
урахуваннѐм різних факторів;  

- внутрішнѐ толерантність (ѐк гнучкість, ѐк ставленнѐ до 
невизначеності, ризику, стресу) – здатність до прийнѐттѐ рішень і 
міркувань над проблемоя, навіть ѐкщо не відомі всі факти і можливі 
наслідки (Мириманова, 2002). 

Спираячись на визначеннѐ толерантності, аналіз її сутності, 
ураховуячи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, 
дослідженнѐ С. В. Бобінової та І. Г. Сухопари (Сухопара, 2002; Бобінова, 
2001) ми визначили такі критерії та показники толерантності: 

- знаннѐ про навколишній світ; 
- упевненість у собі – адекватна самооцінка своїх вчинків, дій, 

власних сил і здібностей; 
- відповідальність за свої вчинки і дії; 
- доброзичливість і чуйне ставленнѐ до навколишнього світу; 
- емпатіѐ (здатність співпереживати, співчувати, співпереживати, 

емоційно оцінявати події); 
- рефлексіѐ – здатність усвідомлявати, осмислявати свої дії та 

вчинки, знаннѐ індивідуальних особливостей, достоїнств і недоліків; 
- відсутність тривожності, страху; 
- витримка, самовладаннѐ (володіннѐ собоя, вміннѐ керувати 

емоціѐми, вчинками); 
- здатність прощати; 
- уміннѐ слухати, вислуховувати інших; 
- екстравертність, комунікабельність; 
- уміннѐ знаходити шлѐхи порозуміннѐ та злагоди, вирішувати 

суперечливі питаннѐ та конфліктні ситуації без агресії й силового впливу; 
- здатність зрозуміти іншого і шанобливо до нього ставитисѐ; 
- відмова від домінуваннѐ й насильства; 
- почуттѐ власної гідності; 
- визнаннѐ за іншим права мати своя точку зору і можливість вільно 

її висловлявати;  
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- стійкість особистості (емоціональна стабільність, доброзичливість, 
ввічливість, терпіннѐ, соціальна відповідальність, самостійність, соціальна 
релаксаціѐ); 

- емпатіѐ (чуттювість партнера, високий рівень співпереживаннѐ; 
ексктравертність, здатність до рефлексії); 

- дивергентність (відсутність стереотипів, гнучкість мисленнѐ, 
критичність мисленнѐ);  

- мобільність поведінки (відсутність напруги в поведінці, відсутність 
тривоги, уміннѐ знайти вихід зі складної ситуації, автономність поведінки); 

- соціальна активність (соціальна самоідентифікаціѐ, соціальна 
адаптаціѐ, креативність, соціальний оптимізм, ініціативність). 

Виходѐчи з вищесказаного, ми пропонуюмо власне визначеннѐ 
принципів педагогічної толерантності, ѐке розглѐдаюмо ѐк основні вимоги 
до діѐльності педагога, вихідні положеннѐ, ѐкими керуютьсѐ вихователь у 
процесі формуваннѐ толерантності дітей, а саме у визначенні його змісту, 
створенні педагогічних умов, форм організації спільної діѐльності, методів 
та засобів тощо.  

Провідними принципами педагогічної толерантності ми вважаюмо 
такі: 

- відмова від насильства ѐк неприйнѐтного засобу залученнѐ дитини 
до будь-ѐкої ідеї; 

- добровільність вибору вихованцѐ, акцент на щирості його переко-
нань, «свобода совісті». Ідеѐ толерантності може стати своюрідним оріюнти-
ром, свого роду прапором руху, що об’юдную однодумців. При цьому не слід 
засуджувати або звинувачувати тих, хто не приюднавсѐ до «освічених»; 

- уміннѐ примушувати себе, не примушуячи інших. Страх і примус 
ззовні не сприѐять стриманості й терпимості, хоча в ѐкості виховного 
фактора в певний момент дисциплінуять лядей, формуячи певні звичаї; 

- підпорѐдкуваннѐ законам, традиціѐм і звичаѐм, це сприѐю 
задоволення суспільних потреб. Підпорѐдкуваннѐ законам, а не волі 
конкретної лядини чи більшості ю важливим фактором розвитку й руху в 
потрібному напрѐму; 

- прийнѐттѐ іншого, ѐкий може мати відмінності за різними ознаками – 
національними, расовими, культурним, релігійним тощо. І, звичайно, 
керуватисѐ золотим правилом моральності: ѐк ви бажаюте, щоб з вами 
поводилисѐ ляди, так само поводьтесѐ і ви з ними. Толерантність кожного 
сприѐю рівновазі та цілісності всього суспільства (Міріманова, 2002, с.104). 

Проблема вихованнѐ толерантності дитини повинна об'юднати зусиллѐ 
багатьох лядей, насамперед, фахівців різних напрѐмів і рівнів – психологів, 
педагогів, вихователів, керівників, рѐдових фахівців, а також представників 
різних вікових груп (дітей і підлітків, дорослих і молодь). Особлива роль 
належить батькам. Ми пропонуюмо педагогічні поради длѐ уважних батьків 
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щодо вихованнѐ дитини в традиціѐх толерантності: навчітьсѐ слухати дитину 
й чути її; навчітьсѐ знімати емоційну напругу дитини; дозволѐйте дитині 
виражати емоції, у тому числі й негативні; приймайте і лябіть дитину такоя, 
ѐкоя вона ю; дитина буде слухатисѐ і виконувати вимоги лише в тому 
випадку, ѐкщо вони розумні; дитина буде відкритоя до світу і толерантноя, 
ѐкщо у своїй сім’ї вона буде від народженнѐ відчувати доброту і повагу, 
розуміннѐ і спокій; бути толерантним – це значить сприймати світ у всьому 
багатстві та розмаїтті. Навчайте дітей бути саме такими, і тоді в них не буде 
ворогів і перешкод длѐ спілкуваннѐ. 

Під час використаннѐ комплексу методів, запропонованих прийомів 
та порад під час колективної або індивідуальної роботи з дітьми педагогам 
та батькам, необхідно уважно їх відбирати відповідно до мети і завдань, 
демонструвати гуманізм, проѐвлѐти високий рівень довіри до дітей, бути 
здатними прийнѐти їх і намагатисѐ надати підтримку. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Сучасна 
культурна лядина – це не тільки лядина освічена, але й така, що володію 
почуттѐм самоповаги й шанована оточуячими. Важливо формувати в 
підростаячого поколіннѐ уміннѐ будувати стосунки з оточуячими на основі 
співпраці і взаюморозуміннѐ, готовності прийнѐти інших лядей, їх поглѐди, 
звичаї і звички такими, ѐкими вони ю. Завданнѐ сучасного закладу 
дошкільної освіти полѐгаю в тому, щоб із його стін вийшли вихованці не 
тільки з певним багажем знань, умінь і навичок, а й самостійні діти, що 
володіять толерантністя в ѐкості основи своюї життювої позиції. Головне, 
щоб виховна робота щодо формуваннѐ толерантності в дітей дошкільного 
віку базуваласѐ на принципах, заснованих на лядѐності, ѐка буде лежати в 
основі відносин між лядьми й активно застосовуватисѐ на практиці. 

Основна роль у процесі формуваннѐ толерантної свідомості 
молодого поколіннѐ, ѐке в майбутньому саме стане ініціатором усіх 
наступних змін у суспільстві, відводитьсѐ освіті. Тому одніюя з клячових 
компетенцій, що визначаять інтелектуально-особистісний розвиток учнів, 
ю готовність і здатність лядини жити й конструктивно взаюмодіѐти в 
багатоформатному полікультурному світі, тобто толерантність ѐк особлива 
характеристика особистості. 

Серед факторів, що впливаять на продуктивність процесу формуваннѐ 
толерантності в дітей дошкільного віку, ми вважаюмо за доцільне окремо 
виділити рівень освіти вихователів та батьків із питань толерантності, а також 
відзначимо, що розвиток толерантності дошкільнѐт стане ефективним лише в 
тому випадку, ѐкщо він відбуваютьсѐ в емоційно врівноваженому середовищі. 
Це може бути підґрунтѐм длѐ подальшого дослідженнѐ. На нашу думку, 
здатність власноя поведінкоя і прикладом залучити інших на позиції 
толерантності ю вихідноя длѐ вихователів закладів дошкільної освіти і вельми 
важливоя щодо розвитку толерантності у дітей дошкільного віку. 
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РЕЗЮМЕ 

Быкова Мария. Толерантность как актуальнаѐ проблема воспитаниѐ в 
учреждениѐх дошкольного образованиѐ. 

Предметом исследованиѐ ѐвлѐетсѐ толерантность как одна из личностных 
характеристик и приоритетных проблем воспитаниѐ в учреждениѐх дошкольного 
образованиѐ. Цель статьи – анализ современных подходов к проблеме толерантности, 
определение задач и направлений формированиѐ толерантности детей в учреждениѐх 
дошкольного образованиѐ. В статье использованы методы теоретического анализа 
научных источников по проблеме исследованиѐ, также применен метод системати-
зации, сравнениѐ, обобщениѐ специальной литературы. Автором охарактеризованы 
задачи формированиѐ толерантности, определены принципы, критерии и показатели 
педагогической толерантности, предложен методический комплекс длѐ формированиѐ 
толерантности детей в учреждениѐх дошкольного образованиѐ. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, стереотипы, 
принѐтие другого, личность, индивидуальность, различиѐ, дошкольники, 
формирование. 

 
SUMMARY 

Bykova Mariia. Tolerance as an urgent problem in preschool education institutions. 
One of the key competences that determine a child’s intellectual and personal 

development is the person’s willingness and ability to live and constructively interact in a 
multiformat multicultural world, that is, tolerance as a special characteristic of the individual. 

The purpose of our study is to analyze current approaches to the problem of 
tolerance, to define the tasks and directions of formation of children ’s  tolerance in 
preschool education institutions.  

Methods of research: in the process of scientific research we have used 
theoretical analysis of scientific sources on the problem of research, the method of 
systematization, comparison and generalization of specialized literature.  

Tolerance means respect, perception and understanding of the rich diversity of 
cultures in our world, forms of self-expression and self-identification of the human 
personality. Knowledge, openness, communication and freedom of thought, conscience 
and beliefs contribute to the formation of tolerance.  

In the pedagogical sense tolerance is characterized as communication between 
teachers and students, which is built on the creation of optimal conditions that 
contribute to the formation of culture of communication among students, respect for  an 
individual personality, the ability to express own opinions freely. It is justified that the 
best age to begin purposeful formation of tolerance is senior preschool age. The 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/synonyms-trishin/index.htm
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reasons for this are beginning of active development of the individual, during this 
period value foundations of the outlook are laid. The basic factors of development of 
intolerance are analyzed, the leading tasks of formation of tolerance are defined, the 
main directions of formation of tolerance of preschool children are characterized. The 
set of methods and techniques for the formation of tolerance of children of preschool 
education institutions has been created, the criteria and indicators, the guiding 
principles of pedagogical tolerance have been determined. 

Among the factors that influence the productivity of the process of formation of 
preschool children’s tolerance, we consider it appropriate to identify separately the 
level of education of the teachers and parents on tolerance issues as well as 
emotionally balanced environment. This may be the basis for further research. The 
ability of one’s own behavior and example to engage others in the positions of 
tolerance is essential for preschool teachers and very important for the development of 
tolerance of preschool children. 

Key words: tolerance, intolerance, stereotypes, adoption, personality, individuality, 
differences, preschool children, formation. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРУЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ 
 
Актуальність дослідженнѐ продиктована наѐвністя соціально значущих ѐвищ 

у нашій державі, серед ѐких: глобальне переосмисленнѐ системи цінностей; 
поглибленнѐ наѐвної «кризи особистості», що виѐвлѐютьсѐ нестійкістя життювих 
оріюнтирів; переоріюнтаціѐ всіх існуячих традицій, у тому числі й в освітній царині, 
на гуманітарний, національно-спрѐмований і культурний базиси; відсутністя 
механізмів «збереженнѐ самоцінності й ідентичності» сучасної особистості в 
потоці інформації, споживацьких намірів тощо. Як фундаментальна наука філософіѐ 
ю інструментом в отриманні відповідей на питаннѐ усвідомленнѐ призначеннѐ, 
мотивів і потреб особистості, ѐка оволодію культурологічноя компетентністя. 
Аналіз родових понѐть («культура», «культурологіѐ», «компетентність», 
«особистість») у філософському контексті й утворяю «філософський аспект 
культурологічної компетентності особистості».  

Ключові слова: особистість, культура, культурологіѐ, компетентність, 
культурологічна компетентність. 

 
Постановка проблеми. Глобальна гуманітарна криза привела до 

актуалізації проблем вихованнѐ ѐк головної умови виживаннѐ і розвитку 
суспільства ХХ ст. Загальноя думкоя численних дослідників ю переконаність, 
що вихованнѐ маю стати засобом відверненнѐ соціальної деградації, 
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установленнѐ суспільної моральності, культури, духовності і, перш за все, 
лядської особистості Адже всі проблеми держави можна вирішити тільки 
сформувавши виховану, соціалізовану і культурну лядину (Горбенко, 2015). У 
зв’ѐзку з цим, формуваннѐ культурологічної компетентності особистості стаю 
пріоритетним у всіх сферах життѐ країни і, насамперед, у галузѐх 
«лядинотвореннѐ», а саме в процессах освіти, вихованнѐ тощо. Тому з 
оглѐду на те, що формуваннѐ культурологічної компетентності особистості 
фокусуютьсѐ на питаннѐх становленнѐ й розвитку особистості у 
взаюмовідносинах із соціумом і природоя, то, на нашу думку, саме 
філософський аспект ю фундаментально-значущим у пошуку ефективних 
шлѐхів культуротворчості лядини. 

Аналіз актуальних досліджень. Необхідно відзначити, що науковцѐми 
вивчалисѐ такі аспекти, ѐкі ю дотичними до проблеми культурологічної 
компетентності особистості: історичні теорії лядської культури ѐк процесу 
еволяції досліджували І. Анохін, М. Бакунін, М. Бердѐюв, Л. Карсавін, 
В. Кремень, С. Кривих, П. Матвіюнко, Л. Рахлевська, В. Соловйов, 
П. Флоренський та ні.; зосередили увагу на сутнісній характеристиці культури, 
ѐк ѐвища, що ю транслѐтором культурної сутності лядини Л. Вітгенштейн, 
С. Гатальська, Л. Дорогова, М. Каган, М. Кордон, Л. Матвеюва, 
Н. Миропольська, В. Орлов, В. Радкевич, О. Шевняк та ін.; здійснявали 
наукові розвідки питань реалізації культурологічного підходу в площині 
утвореннѐ ѐкісних особистісних характеристик Ю. Баллер, Ю. Бондаревська, 
І. Зѐзян, О. Рудницька, В. Сластьонін та ін.; окремі аспекти культурологічної 
спрѐмованості підготовки майбутнього фахівцѐ аналізували Л. Буюва, 
І. Луцька, В. Маслов, О. Попова, Н. Сердяк та ін.  

Мета статті – здійснити аналіз трактувань основних понѐть 
досліджуваного феномена в площині філософського виміру з метоя 
виокремленнѐ пріоритетних позицій длѐ уточненнѐ сутнісної 
характеристики «культурологічної компетентності особистості». 

Виклад основного мареліалу. ак відомо, філософіѐ в перекладі з 
грецької – «лябов до мудрості», наука, ѐка досліджую природу й сутність 
світу, природу та сутність лядини. На думку давньогрецького філософа 
Арістотелѐ (384–322 рр. до н.е.), філософіѐ – це знаннѐ про причини й 
початок, про сутність, про суттюве й загальне. Такі класичні твердженнѐ про 
те, що філософіѐ ю особливоя формоя пізнаннѐ світу, механізмом ѐкого ю 
вивченнѐ суттювих характеристик і основних принципів становленнѐ й буттѐ 
лядини в системі відносин лядини та світу дали нам привід розглѐдати 
філософський аспект у вивченні культурологічної компетентності 
особистості пріоритетним і базовим.  

Вивченнѐ досліджуваного феномена під таким кутом дозволить 
схарактеризувати його ѐк систему категорій, теоретичних поглѐдів, місце 
суб’юктивного в різних проѐвах особистості, на засадах знаннѐ про 
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природу, суспільство, і це дасть можливість осмислити культурологічну 
компетентність через тлумаченнѐ понѐть: «культура», «культурологіѐ», 
«компетентність», «особистість» у філософскому вимірі. 

Клячовим елементом культурологічної компетентності особистості ю, 
власне, особистість ѐк ѐвище і ѐк понѐттѐ. З метоя осмисленнѐ 
«особистості» у площині нашого дослідженнѐ ми звертаюмо увагу на 
філософські вченнѐ, центром ѐких ю лядина. У Стародавньому Китаї 
вважалосѐ, що «між Небом і Землея лядина найцінніша», а 
давньогрецький філософ Протагор (V столітті до н. е.) вважав, що тільки 
лядина здатна пізнавати навколишній світ і саму себе, перетворявати їх 
відповідно до законів розуму, добра й краси. Філософи Античності, 
зокрема Сократ, розробили теорія (антропоцентризм), основоя ѐкої ю 
вченнѐ про буттѐ лядини, оріюнтованої на пізнаннѐ світу, себе і суспільства. 
Основноя тезоя виступало твердженнѐ, що лядина – це частина космосу, 
ѐка в своїх проѐвах підпорѐдкована вищому началу – долі. Вже в 
Середньовіччі антропоцентризм поступивсѐ геоцентризму, де лядина 
розглѐдалась ѐк творіннѐ Боже із суперечливоя юдністя душі й тіла, 
сутність лядини визначаю душа (Ф. Аквінський) (Лутай, 1996; Миронов, 
2005; Андрущенко 2006; Феллер, 2005). 

На початку ХVІІІ ст. з’ѐвилась окрема філософська течіѐ 
антропологіѐ, ѐка близька за своюя сутністя до суспільних сучасних наук, 
що вивчала тілесну природу лядини, її походженнѐ й подальший розвиток, 
утвореннѐ лядських рас і нормальні варіації фізичної будови лядини 
(Лутай, 1996; Феллер, 2005). 

У подальшому сформуваласѐ філософська концепціѐ – філософська 
антропологіѐ (перша половина ХХ ст.). Це напрѐм західноювропейської 
філософії, ѐкий ю цілісноя системоя у вченні про взаюмовідносини лядини й 
природи шлѐхом використаннѐ різних наук (психології, біології, етології, 
соціології, релігії). Такі різні акценти в аналізі сутності лядини призвели до 
утвореннѐ різних напрѐмів антропології: фізична – шукаю такі матеріальні 
сліди культур, ѐк знарѐддѐ й залишки вогнищ, зв’ѐзки між розмірами 
головного мозку, здатністя прѐмоходіннѐ та культурного розвитку; 
археологічна – вивчаю об’юкти, залишені попередніми лядьми (зразки видів 
мистецтв, будинки, одѐг, посуд, знарѐддѐ праці тощо); лінгвістична – 
аналізую мови лядей різних культур, антрополінгвісти намагаятьсѐ знайти 
зв’ѐзки між мовоя лядей та іншими аспектами їх культур тощо (Горбенко, 
2015; Миронов, 2005; Феллер, 2005). 

Епоха Відродженнѐ увінчаласѐ лозунгами, що Лядина – не просто 
творіннѐ Боже, а особлива істота, ѐка отримала від Бога розум і дар творчості 
й вільна у виборі життювого шлѐху. Також гуманістам була притаманна віра в 
безмежні можливості лядини, її самореалізація. В Епоху Нового часу вчені 
акцентували увагу на розумових і пізнавальних здібностѐх лядини, завдѐки 
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ѐким вона здатна змінити світ, створити справедливе суспільство. Філософи 
ціюї доби бачили в лядині, насамперед, її духовну сутність і вірили в безмежні 
лядські можливості (Миронов, 2005).  

У площині нашого дослідженнѐ ми не можемо оминути вченнѐ німець-
ких класичних філософів щодо особистості І. Канта, Г. Гегелѐ. На їх думку, 
лядина, з одного боку, належить до природної необхідності, а з іншого – до 
моральної свободи та абсолятних цінностей (І. Кант); лядина – це істота, ѐку 
серед інших продуктів природи вирізнѐю самосвідомість і вона ю суб’юктом 
духовної діѐльності й носіюм духу та розуму (Г. Гегель) (Рудницька, 2000).  

Необхідно відмітити, що в антропології Східної Ювропи зазначені 
вище ідеї знайшли свою продовженнѐ, а саме в ціннійсній системі 
морального вихованнѐ, що базуютьсѐ на христиѐнських принципах і 
законах духовності. За поглѐдами Г. Сковороди, лядина знаходитьсѐ в 
центрі усіюї філософської системи, саме тому найважливіше місце в 
концепції мислителѐ відведене категорії «лядина і світ», що демонструю 
соціальну природу духовного в лядині, а тілесна оболонка душі повинна 
пройнѐтисѐ розумом, аби надати шлѐхом вільного впливу серцѐ (результат 
лядського пізнаннѐ двома підходами: розумовим і інтуїтивним 
самопізнаннѐм) (Горбенко, 2015, с. 13). 

Згодом, у філософських концепціѐх ХХ ст. (А. Адлер, Е. Кассірер, 
Ж. Сартр, Ф. Фромм, К. Хорні, М. Шелер, К. Янг та ін.) активно розвиваятьсѐ 
ідеї гуманізму, автори ѐких намагаятьсѐ дати відповідь на питаннѐ: «що ю 
лядина?», ѐк зміняютьсѐ лядина, ураховуячи онтологічні суперечності свого 
існуваннѐ, ѐка вклячена в систему вихованнѐ, просвітництва?  

У сучасній філософії можна виділити кілька основних поглѐдів на 
лядину: біологізаторську (лядина ю високорганізованим механізмом), 
соціологізаторську (лядина – система лядства), культурологізаторську 
(лядина ѐк особистість з її моральним і естетичним світом). Л. Дротѐнко 
характеризую лядину ѐк одиничного представника лядського роду в 
інтегральній юдності біологічних і соціальних характеристик; 
індивідуальність окресляютьсѐ неповторністя лядини в її духовних 
ѐкостѐх, здібностѐх, самостійній діѐльності, житті в цілому, тобто 
становленнѐ індивідуальності відбуваютьсѐ в умовах конкретної епохи й 
культури; особистість виступаю ѐк цілісна система інтелектуальних, 
соціально-культурних та морально-вольових ѐкостей лядини, виражених в 
індивідуальних особливостѐх її свідомості й діѐльності (Браніцька, 2018).  

Отже, становленнѐ і розвиток лядини-особистості у філософській 
системі координат розуміять ѐк процес духовної особистісної еволяції 
завдѐки матеріальній і духовній діѐльності, у ѐкій лядина стаю продуктом 
юдності універсально-лядського та неповторно-індивідуального і ѐкий мож-
ливий лише через діалог, творчу комунікація з природоя, іншими лядьми, 
культурним надбаннѐм (Горбенко, 2016, с. 16; Арнольдов, 1992, с. 227).  
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Нас більшоя міроя цікавить позитивна динаміка особистості в 
напрѐмі вдосконаленнѐ її лядських ѐкостей. У цьому розумінні варто 
погодитись із сучасними філософськими трактуваннѐм особистості: «жива 
істота, життюдіѐльність ѐкої ѐвлѐю собоя заснований на матеріальному 
виробництві, здійсняваний у системі суспільних відносин процес 
свідомого цілеспрѐмованого, перетворяячого впливу на світ і на саму 
лядину длѐ забезпеченнѐ нея свого існуваннѐ, функціонуваннѐ та 
розвитку» (Рацул, 2016, с. 223). 

Головним набутком лядей, результатом і підсумком життювих 
траюкторій особистостей, лядських спільнот і цілого лядства завжди була 
культура. Це понѐттѐ вперше вжив М. Цицерон длѐ визначеннѐ сутності 
філософії, ѐку він трактував ѐк «культуру розуму», оскільки вважав 
філософія культуроя, бо вона оброблѐю розум. Починаячи з Цицерона, 
теоретики вбачаять у культурі міру інтелігентності, досконалості лядини, 
засіб плеканнѐ лядської душі (Арнольдов, 1992).  

ак самостійна наукова категоріѐ «культура» застосовуютьсѐ длѐ 
визначеннѐ результатів діѐльності лядини, ѐк могутній фактор соціального 
розвитку, зміна у природі під впливом лядини. Особливість культури в 
лядському факторі. акщо стародавні римлѐни вживали слово «культура» 
відносно обробітку землі, то сучасний контекст «обробка лядської душі». 
У перекладі з латинської «культура» – це обробіток, вихованнѐ, освіта, 
розвиток, а «культурне» розуміютьсѐ, ѐк «штучне», а культура виступаю 
штучним (неприродним), створеним самоя лядиноя, середовищем її 
життѐ (Рудницька, 2000; Хайдеггер, 1992).  

ак вважаять Б. Кононенко і М. Болдирюва, до основних функцій 
культури належать: пізнавальна (гносеологічна), ціннісна (аксологічна), 
діѐльнісна (праксеологічна), лядинотворча (пов’ѐзана із соціалізаціюя 
особистості), інформаційна, комунікативна (Кононенко та Болдирюва, 1998, 
с. 62). А. Арнольдов вважаю, що культура складаю триюдине ціле і 
проѐвлѐютьсѐ в трьох необхідних життювих зрізах: у виглѐді внутрішньої і 
спонтанної культури, що сконцентрована в духовному світі лядини; 
інформаційної системи, ѐка забезпечую створеннѐ, збереженнѐ і передачу 
знань; функціональної складової (поведінка лядей у суспільстві) (Арнольдов, 
1992, с. 60). За версіюя О. Рудницької: «…понѐттѐ культури обіймаю не лише 
те, що існую поза лядиноя, але й ті зміни, ѐкі відбуваятьсѐ в ній самій… 
Створяячи світ продуктів лядської діѐльності, … лядина створяю і розвиваю 
саму себе. Саме через культуру лядина створяю і розвиваю саму себе. Саме 
через культуру лядина відкриваю і перетворяю світ, реалізую власний 
духовний потегціал…» (Рудницька, 2000, с. 6).  

ак бачимо, філософське баченнѐ культури ѐк ѐвища дійсності визначаю 
її, насамперед, ѐк особливий спосіб організації і розвитку лядської 
життюдіѐльності. Тобто, ѐк особливе, специфічне, характерне тільки длѐ 
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лядини, здійсненнѐ свого буттѐ у світі, що ѐкісно вирізнѐю його від усіх інших 
«учасників» світового еволяційного процесу, у тому числі й від найближчих 
«родичів» у процесі біологічної еволяції. Отже, культура (або загальна 
культура) ю ѐкістя універсального духовного регулѐтора не тільки поведінки, 
але й усіюї життюдіѐльності лядини (Арнольдов, 1992, с. 55).  

Порѐд із цим, у філософському словнику А. Грицанова (2003) культура 
тлумачитьсѐ ѐк система надбіологчних програм лядської діѐльності, що 
історично розвиваятьсѐ; поведінки спілкуваннѐ, що виступаять умовоя 
відтвореннѐ та змін соціального життѐ в усіх її основних проѐвах; ДНК 
лядини, оскільки сааме лядина зберігаю, передаю та генерую з поколіннѐ в 
поколіннѐ програми діѐльності поведінки та спілкуваннѐ лядей.  

За думкоя Я. Малинки, різнопланові інтепретації понѐттѐ «культура» 
можна розділити на 6 основних класів: описові визначеннѐ (за Е. Тейлором), 
ѐкі трактуять культуру ѐк суму всіх видів лядської діѐльності, звичаїв, 
вірувань, скарбницѐ всього створеного лядьми (книги, картини, мова, звичаї, 
система етикету, етика, релігіѐ, вироблені століттѐми); історичні визначеннѐ, 
ѐкі позиціонуять культуру в контексті традицій та соціального досвіду 
суспільства у хронологічному викладі; нормативні визначеннѐ, що 
інтерпретуять культуру ѐк сукупність норм і правил, ѐкі організовуять 
лядську поведінку, спосіб життѐ, котрий у прѐмій залежності від соціального 
оточеннѐм набуваютьсѐ і трансляютьсѐ індивідом; психологічні визначеннѐ, у 
ѐких культура представлена системоя набутих лядиноя проѐвів, ѐкі ю 
результатом адаптації лядини до суспільних норм життѐ, до природного 
оточеннѐ, економічних потреб тощо; структурні визначеннѐ, згідно з ѐкими 
культура – це різного роду моделі чи системи взаюмопов’ѐзаних феноменів 
(утворені навколо потреб лядини матеріального й нематеріальні характеру, 
ѐкі ю унікальні длѐ кожного суспільства); генетичні визначеннѐ, ѐкі номінуять 
культуру ѐк результат того, що ляди виробили: знарѐддѐ, символи, 
організації, загальна діѐльність, поглѐди, віруваннѐ, це все створене, що 
передаютьсѐ з поколіннѐ в поколіннѐ, культура – продукт соціальної 
взаюмодії (Малинка, 2012). 

Багатоаспектне баченнѐ понѐттѐ культури, у тому числі й філософського 
спрѐмуваннѐ узагальнив і класифікував О. Рацул. Здійсняячи наукове 
дослідженнѐ, автор визначив чотири групи визначень: ідеологічні, в основу 
ѐких покладене розуміннѐ культури в площині взаюмодії індивідів через потік 
ідей, дій, слів або наслідувань; дидактичні, підґрунтѐм ѐких ю теорії 
навчаннѐ, в контексті ѐких поведінка лядини і ю культуроя, що ю результатом 
того, чого вона навчилась; ціннісні, ѐкі трактуять культуру ѐк соціальні 
ціннісні групи осіб, їхні звичаї, інститути, поведінкові реакції тощо; символічні, 
що ґрунтуятьсѐ на тлумаченні культури ѐк функціонуячих систем 
механізмами ѐких ю матеріальні зразки, комплекси дій, ідей, почуттів, що 
виражаютьсѐ використаннѐм символів або залежать від цього (Рацул, 2016). 
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Із вищезазначеними напрѐмами у тлумаченні культури перегукуютьсѐ 
класифікаціѐ типів визначень ціюї категорії здійснена М. Чепоя. Автор 
пропоную таку систематизація існуячих тлумачень: система ідей, концеп-
туальні конструкти, семантичні системи, що роблѐть можливим лядське 
співжиттѐ; сукупність побутуячих цінностей, стереотипів поведінки, вірувань, 
ѐкі характерні длѐ окремого співтовариства чи популѐції; експліцитні та 
імпліцитні стереотипи поведінки, що створяятьсѐ й передаятьсѐ за 
допомогоя символів і ю набутком певної лядської групи, вклячаячи їх 
втіленнѐ в артефактах; «інформаційна структура», у ѐкій інформаціѐ 
приймаютьсѐ чи створяютьсѐ, віднаходитьсѐ, передаютьсѐ, використовуютьсѐ і 
втрачаютьсѐ (Лутай, 1996; Миронов, 2005; Андрущенко, 2006; Феллер, 2005). 

Очевидно, що формуваннѐ культурологічної компетентності 
особистості передбачаю обов’ѐзкове зануреннѐ особистості в культурне 
середовище ѐк засобу й форми впливу. Цей процес, ѐк і будь-ѐкий інший, 
буде супроводжуватисѐ потужними особистісними трансформаціѐми 
характеристик лядини. Порѐд із цим, особистісні зміни виражаятьсѐ також у 
корелѐції системи цінностей, що відображаю духовність. Загалом учені 
духовність вивчаять ѐк категорія культури, ѐк результат становленнѐ і 
розвитку особистості в широкому розумінні. На переконаннѐ всіх 
представників філософії, психології, педагогіки, соціологів понѐттѐ «дух», 
«духовність» належать до універсальних характеристик особистості та ѐка 
пов’ѐзана з категоріѐми вищого порѐдку «Краса», «Добро», «Істина». 
Духовність властива лише лядині, визначаю спрѐмованість розумових, 
емоційно-чуттювих, вольових характеристик лядини й визначаю ѐкість 
осмисленнѐ життѐ, зміст системи цінностей (Горбенко, 2015, с. 26). І. Бех 
духовність не приписую лядині ѐк надбаннѐ ззовні, вона «виростаю» 
зсередини разом із особистісним «а» лядини й виражаютьсѐ в суспільно 
важливих прагненнѐх (Бех, 2006, с. 39). У цьому розумінні духовність звеличую 
особистість над фізіологічними потребами, етичним розрахунком, раціо-
нальноя рефлексіюя, те, що належить до вищої здатності душі лядини (Гор-
бенко, 2015, с. 27). Така ѐкість особистості «виростаю» завдѐки процесам фор-
муваннѐ і розвитку, тобто – вихованнѐ. Цѐ властивість пов’ѐзана зі збага-
ченнѐм «а» високими моральними принципами, справжньоя інтелігент-
ністя, душевноя щедрістя, готовністя до співчуттѐ, добротоя, чуйним 
сприйнѐттѐм краси, культуроя почуттів, культуроя емоційних відгуків.  

Вагоме значеннѐ культури в гуманістичному впливі на особистість 
через вихованнѐ духовності відзначав А. Швейцер, ѐкий вважав, що метоя 
будь-ѐкої культури ю духовне вдосконаленнѐ особистості, але культура ю не 
тільки засобом у напрѐмі формуваннѐ ознак духовності лядини ѐк суб’юкта 
культури, а й, водночас, ю особистість з її духовним світом ѐк результату 
впливу культури на особистість (Андрущенко, 1990; Анкерсмит, 2003; 
Лутай, 1996). 
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Отже духовність лядини виѐвлѐютьсѐ в її спроможності до культурної 
ідентифікації, тобто приналежності до певної культури, інтерналізації її 
цінностей (прийнѐттѐ ѐк своїх), культуровідповідного стиля, життѐ, 
поведінки, самодетермінації в руслі національної культури. С. Горбенко 
виокремляю такі структурні елементи духовної культури: інтелектуальні 
(наука, освіта), етичні (мораль), естетичні (мистецтво), соціальні (мова, побут, 
звичаї, традиції, право, політика), релігійні (Горбенко, 2015, с. 28). На думку 
Р. Арцишевського, «головна ознака культури – здатність самостійно, гідно 
прийнѐти рішеннѐ на основі власного мисленнѐ та системи гуманістичних 
цінностей, вироблених лядством у його культуротворчому поступі. 
Усвідомленнѐ цього веде до переосмисленнѐ ролі культури в історичних 
долѐх лядської спільноти. Саме духовні цінності ю найсильнішими чинниками 
гуманізації суспільного буттѐ…» (Арцишевський, 1997, с. 125). Таким чином, 
розвиток духовності відбуваютьсѐ на основі засвоюннѐ різних форм культури, 
звичаїв, обрѐдів, релігій, мистецтва, науки, правової і політичної свідомості. 

З метоя конкретизації місцѐ і ролі понѐттѐ культури в характеристиці 
культурологічної компетентності особистості можна виділити три типи 
розуміннѐ культури в наукових потрактовуваннѐх: це характер і ѐкісне 
забарвленнѐ діѐльності лядини в різноманітних сферах (життюдіѐльність, 
життютворчість) репродуктивного і продуктивного рівнів ѐк у побуті, так і у 
сфері різних видів мистецтв (художньо-творча діѐльність у площинах того 
чи іншого виду мистецтва); морально-етичний і духовний вимір 
життюдіѐльності лядини в будь-ѐкій сфері і за будь-ѐкими напрѐмами.  

Таке багатоаспектне тлумаченнѐ культури (ѐк ѐвища, ѐк динамічної 
системи суспільно-соціальних змін, ѐк результату діѐльності лядини, ѐк 
ѐкісного утвореннѐ характеристик особистості тощо) призвело до 
утвореннѐ окремої філософсько спрѐмованої галузі – культурології. 
Загальновідомо, що культурологіѐ виникла на перехресті історії, філософії, 
педагогіки, етики, соціології, етнографії, антропології, соціальної психології, 
естетики, мистецтвознавства та інших наук. Міжпредметний характер 
культурології виражаю загальну тенденція сучасної науки до інтеграції, 
взаюмовпливу різних галузей знань при вивченні загального об’юкта. 
Термін культурологіѐ, запропонований Леслі Уайтом длѐ визначеннѐ нової 
наукової дисципліни, ѐк самостійної науки в комплексі соціальних наук. 
Учений розвивав ідея «культурної детермінації» ѐвищ у суспільстві та в 
поведінці лядини й запропонував тричленну формулу поведінки лядини: 
організм лядини – культурні стимули – поведінка.  

Предметом культурології ю дослідженнѐ феномена культури ѐк 
історично-соціального досвіду лядей, ѐкий втіляютьсѐ в специфічних нормах, 
законах і рисах їх діѐльності, передаютьсѐ у виглѐді ціннісних оріюнтирів і 
ідеалів, інтерпретуютьсѐ в «Культурних текстах» філософії, релігії, мистецтва і 
права. Сенс культурології на сьогоднішній день полѐгаю в тому, щоб учити 
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лядину на рівні культтури, ѐк її создателѐ. У залежності від мети і сфери, 
рівнѐ знань і узагальненнѐ виокремляять фундаментальну і прикладну 
культурологія. Прикладна культурологіѐ, спираячись на фундаментальні 
знаннѐ про культуру, вивчаю її окремі підсистеми – економічну, політичну, 
релігіозну, художня з метоя прогнозуваннѐ, проектуваннѐ і врегуляваннѐ 
актуальних культтурологічних процесів. Існуять основні школи культурології: 
суспільно-історична (І. Канта, Г. Гегелѐ, Гумбольт, Шпенглер, Тойнбі, 
Н. Данильчевський); натуралістична школа (З. Фрейд, К. Янг, К. Лоренц, 
Б. Малиновський); соціологічна школа (Том Еліот, П. Сорокін, А. Вебер); 
символічна школа (Фердинанд де Соссяр, Е. Кассирер, Клод Леві-Стросс) 
(Кононенко та Болдирюва, 1998, с. 62). 

Понѐттѐ «культурологічне» відображаю знаннѐ про загальні та 
індивідуальні закони функціонуваннѐ та розвитку культури ѐк цілісної 
системи і не маю завданнѐ надавати повної та вичерпної уѐви про вся масу 
накопичених суспільством соціокультурних цінностей та досвіду їх реалізації. 
Але ці знаннѐ дозволѐять особистості правильно оріюнтуватисѐ в сучасному 
длѐ неї культурному полі (Бех, 2006). Відтак, таке вміннѐ тотожне понѐття 
«компетентність», що містить у собі клячові понѐттѐ «знаннѐ», «уміннѐ» та 
«навички» тощо, ѐкі передбачаять дія лядини в певній ситуаціюї, маю в собі 
елемент готовності до ситуації через особистісну характеристику лядини, 
через перехід від ѐкості знаннѐ до ѐкості діѐльності, ѐка може бути 
нестандартноя. У такому контексті ми вважаюмо, що компетентність – ю 
одніюя зі складових загальної культури лядини, сукупність її світоглѐду та 
системи знань, умінь, ѐкі забезпечуять цілеспрѐмовану самостійну 
діѐльність. Тому длѐ успішної діѐльності особистості в культурологічному полі 
відіграю велику роль здатність відтворити в дії весь інструментарій. 

У площині нашого дослідженнѐ длѐ нас ю цінним трактуваннѐ 
британського дослідника в галузі культурології С. Холла, щодо сутності 
культурологічної освіти. Науковець вважаю, що в широкому теоретичному 
аспекті розуміннѐ понѐттѐ «культурологічна освіта» – це результат традиції, 
ѐкий розуміютьсѐ ѐк сукупність моральної, естетичної, художньої освіти й 
вихованнѐ особистості, що в цілому сприѐять інтелектуально-емоційному 
розвиткові особистості. Отже, дослідники погоджуятьсѐ з тим, що діювим і 
результативним способом розв’ѐзаннѐ проблеми розвитку особистості 
лядини, становленнѐ сутності лядини ю її інтеграціѐ в культуру, соціально-
культурну творчість, створеннѐ культурних цінностей. Це значить, що 
продукти такого особистісного розвитку розкриваятьсѐ в дії, тобто за умови 
оволодіннѐ особистістя культурологічноя компетентністя (Лутай, 1996). 

Ураховуячи різні точки зору відомих науковців, щодо трактувань 
базових понѐть культурологічної компетентності, безпосередньо уточнимо її 
сутнісну характеристику. З філософських позицій лядина потребую постійного 
самовизначеннѐ, у цьому зв’ѐзку вважаюмо, що культурологічна 
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компетентність може оціняватись, ѐк результат сформованого в умовах 
впливу того чи іншого середовища і в той самий час передбачаю обов’ѐзкову 
дія культурологічного характеру, самостійно ініційовану особистістя. Тому, 
длѐ культурологічного спрѐмуваннѐ особистості характерна первинна 
оріюнтаціѐ лядини в життюдіѐльності, що постаю у формі світоглѐду (сукупність 
уѐвлень лядини про свою місце у світі в напрѐмі життютворчості).  

Висновки. Отже, філософську складову понѐттѐ «культурологічна 
компетентність особистості» відображаю існуваннѐ й функціонуваннѐ лядини в 
системі «культура – лядина – наука про культуру – лядина – соціум – 
лядина – життюдіѐльність – лядина». З цих позицій пропонуюмо розглѐдати 
культурологічну компетентність, ѐк взаюмозв’ѐзок низки підсистемних катего-
рій досліджуваного феномена, ѐкі утворяять самостійну функціональну систе-
му, що містить такі компоненти: морально-етична культура; духовна система 
цінностей; знаннѐ про культуру в широкому і вузькому сенсах цього понѐттѐ; 
здатність реалізовувати і транслявати в соціумі культурологічний багаж. 

ак фундаментальна наука філософіѐ ю інструментом в отриманні 
відповідей на питаннѐ з позицій: призначеннѐ, мотивів і потреб особистості, 
ѐка оволодію культурологічноя компетентністя. На основі аналізу наукових 
праць ми вважаюмо, що понѐттѐ «культурологічна компетентність 
особистості» – це інтегративне багатокомпонентне утвореннѐ, ѐке містить 
такі елементи: знаннѐ про світову і національну культури, мотиваційно-
потребову й ціннісну сфери особистості згідно з загальнокультурними 
еталонами; уміннѐ й навички транслявати та реалізовувати їх у продуктивній 
площині у процесах професійної діѐльності і в соціальній комунікації 
(життюдіѐльності); здатність до самореалізації, саморозвитку, 
самоідентифікації в сучасному соціокультурному просторі, на засадах 
рефлексії, критичного мисленнѐ, що проѐвлѐютьсѐ в готовності до 
культуротворчої діѐльності в сучасних полікультурних умовах.  
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РЕЗЮМЕ 
Гречаник Наталия. Философский аспект культурологической компетентности 

личности. 
Актуальность исследованиѐ продиктована наличием социально значимых 

ѐвлений в нашем государстве, среди них: глобальное переосмысление системы 
ценностей; углубление имеящегосѐ «кризиса личности», который проѐвлѐетсѐ 
неустойчивостья жизненных ориентиров; переориентациѐ всех существуящих 
традиций, в том числе и в образовательной сфере, на гуманитарный, национально-
направленный и культурный базисы; отсутствие механизмов «сохранение 
самоценности и идентичности» современной личности в потоке информации, 
потребительских намерений и т. д. Как фундаментальнаѐ наука философиѐ 
ѐвлѐетсѐ инструментом в получении ответов на вопросы осознаниѐ мотивов и 
потребностей личности, у которой сформирована культурологическаѐ 
компетентность. Анализ родственных понѐтий («культура», «культурологиѐ», 
«компетентность», «личность») в философском контексте и образует 
«философский аспект культурологической компетентности личности». 
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Ключевые слова: личность, культура, культурологиѐ, компетентность, 
культурологическаѐ компетентность. 

 

SUMMARY 
Hrechanyk Nataliia. Philosophical aspect of the culturological competence of the 

personality. 
Relevance of research is dictated by the presence of socially significant phenomena in our 

state, among them: global rethinking of the system of values; deepening of the existing 
“personality crisis”, which turns out to be unstable, or lack of life guidelines; reorientation of all 
existing traditions, including those in the educational sphere, on the humanitarian, national and 
cultural basis; unstable, or lack of mechanisms for “conservation of individuality and identity” of 
the modern person in the flow of information. As a fundamental science, philosophy is a tool in 
obtaining answers to questions from the following points of view: purpose, reasons and needs of 
a personality, who will master cultural competence. The analysis of generic notions (“culture”, 
“cultural studies”, “competence”, “personality”) in philosophical context and forms of 
“philosophical aspect of culturological competence of a personality” is conducted. 

On the basis of the analysis of scientific works the concept of “culturological competence 
of a personality” is defined as an integrative multicomponent object, which contains the 
following elements: knowledge about world and national culture, motivational and value sphere 
of a personality according to general cultural standards; skills and abilities and ways to 
implement them in the productive plane in the processes of professional activity and in social 
communication (life activity), the ability to self-realization, self-development, self-identification in 
the modern socio-cultural space, based on reflection, critical thinking, which is manifested in the 
readiness for cultural activity in the modern multicultural environment. 

The analysis of a philosophical component of culturological competence of the 
personality is focused on specification of the essence of the investigated phenomenon with 
the purpose of realization of the further scientific research in this direction. The author using 
the methods of analysis and systematization summarizes the priority positions on cultural 
competence in the existing interpretations of the above-mentioned categories. 

Key words: personality, culture, cultural studies, competency, culturological 
competence. 
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ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА 
ЗАСАДАХ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

У статті здійснено оглѐд організації уроку української мови на основі діѐльнісного 
підходу з використаннѐм цифрових інструментів. На прикладі теми «Рід іменників. 
Іменники спільного роду» виділено основні види діѐльності на кожному етапі уроку 
«відкриттѐ» нового знаннѐ, установлено методи, прийоми, інтернет-застосунки.  

Автор визначаю основні можливості кожного етапу уроку, іляструю, ѐким 
шлѐхом здійсняютьсѐ розв’ѐзаннѐ практичних проблем, осмисляю способи реалізації 
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діѐльнісного підходу, описую функції учасників освітнього процесу, переконую, що 
візуалізаційна складова уроку ю необхідноя длѐ формуваннѐ розумових дій здобувачів 
освіти, розвитку їхньої самостійної творчої діѐльності. 

Ключові слова: українська мова, методи, прийоми, цифрові інструменти, урок 
«відкриттѐ» нового знаннѐ, іменники спільного роду, візуалізаціѐ. 

 
Постановка проблеми. Інтеграціѐ України в ювропейський освітній 

простір вимагаю модернізації змісту освіти, пошуку ефективних шлѐхів 
підвищеннѐ її ѐкості, упровадженнѐ інноваційних підходів до навчаннѐ. 
Сьогочасний здобувач освіти повинен мати не тільки глибокі теоретичні 
знаннѐ, а й здатність самостійно опановувати їх, творчо застосовувати в 
нових умовах. Крім того, на сьогодні очевидним ю той факт, що 
«запровадженнѐ ІКТ в освітній галузі перейде від одноразових проектів до 
системного процесу, що охопляю всі види діѐльності. ІКТ суттюво 
розширѐть можливості педагога, оптимізуять управлінські процеси, таким 
чином формуячи в учнѐ важливі длѐ нашого сторіччѐ технологічні 
компетентності» (Нова, 2016, с. 29). Стаю зрозумілим, що середовище 
навчаннѐ модернізуютьсѐ, набуваю оновленого змісту, а на допомогу 
суб’юктам діѐльності приходѐть засоби, ѐкі сприѐять досѐгнення мети.  

Перед педагогом постаю питаннѐ використаннѐ таких інструментів, ѐкі б 
сприѐли досѐгнення особистісного розвитку, дослідницького мисленнѐ учнів, 
стимулявали б їх до активності й самостійності у здобутті знань, розвивали б 
навички роботи у групі й надавали змогу проѐвити власну індивідуальність. 
На наше переконаннѐ, саме урок, побудований на засадах діѐльнісного 
підходу навчаннѐ в умовах становленнѐ Нової української школи 
зоріюнтований на школѐра, розвиток його індивідуальності, зацікавленнѐ 
предметом, знаходженнѐ відповідей на неоднозначні питаннѐ тощо.  

Аналіз актуальних досліджень. Використаннѐ діѐльнісного підходу 
до навчаннѐ української мови розглѐдаять Н. Голуб, О. Горошкіна, 
С. Омельчук, М. Пентиляк та інші. Г. Корицька досліджую питаннѐ 
використаннѐ вебквест технології в навчанні учнів української мови, 
позаурочній діѐльності, особливості організації уроку на засадах 
діѐльнісного підходу в електронному середовищі.  

Однак, на сьогодні недостатньо висвітлено дидактико-методичні 
можливості уроку української мови на засадах діѐльнісного підходу в 
умовах розвитку цифрового середовища.  

Мета статті. У межах статті розглѐнемо один із уроків у дидактичній 
системі діѐльнісного підходу («відкриттѐ» нового знаннѐ), окреслимо 
особливості його моделяваннѐ та можливості використаннѐ цифрових 
інструментів задлѐ досѐгненнѐ мети. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, зіставленнѐ, узагальненнѐ 
наукових джерел із метоя виѐвленнѐ стану розробленості означеної 
проблеми. 
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Виклад основного матеріалу. Навчаннѐ української мови на засадах 
діѐльнісного підходу регламентуютьсѐ в Державному стандарті базової і 
повної загальної середньої освіти (Державний, 2011), у Концепції Нової 
української школи (Нова, 2016) та в інших офіційних документах. У 
Державному стандарті зазначаютьсѐ, що «діѐльнісний підхід спрѐмований 
на розвиток умінь і навичок учнѐ, застосуваннѐ здобутих знань у 
практичних ситуаціѐх, пошук шлѐхів інтеграції до соціокультурного та 
природного середовища», а «формуваннѐ інформаційно-комунікаційної 
компетентності учнів, зміст ѐкої ю інтегративним, відбуваютьсѐ в результаті 
застосуваннѐ під час вивченнѐ всіх предметів навчального плану 
діѐльнісного підходу. Зауважимо, що в умовах модернізації освіти такий 
підхід набуваю важливості, «оскільки він сприѐю формування ѐк 
предметної, так і клячових компетентностей здобувачів освіти, спонукаю 
вчителѐ української мови до вибору таких інструментів, ѐкі сприѐтимуть 
створення інтелектуального продукту, допоможуть візуалізувати освітній 
процес, розвиватимуть розумову й пізнавальну активність здобувачів 
освіти, забезпечуватимуть їхня соціалізація тощо» (Корицька, 2019, с. 6). 

У дослідженнѐх (Корицька, 2018; Корицька, 2019; Корицька, 2019) ми 
акцентували на психологічних, лінгвопсихологічних чинниках, дидактичних 
умовах, принципах, методах, прийомах, формах роботи, ѐкі впливаять на 
організація уроку української мови за діѐльнісного підходу. На сьогодні 
постала необхідність осмисленнѐ плануваннѐ і проведеннѐ уроків на засадах 
діѐльнісного підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища, за 
ѐкого «дитина не отримую знаннѐ в готовому виглѐді, а здобуваю їх сама у 
процесі власної навчально-пізнавальної діѐльності» (Петерсон, 2007, с. 28). 
Реалізаціѐ такого підходу передбачатиме зміну функцій учасників освітнього 
процесу, за ѐкого з’ѐвлѐютьсѐ ефективний зв’ѐзок взаюмодії: «учитель» + 
«здобувач освіти» = партнери, а інформаційно-візуалізаційна складова уроку 
стаю необхідноя длѐ формуваннѐ їхніх розумових дій, розвитку самостійної 
творчої діѐльності, здатності саморозвиватисѐ тощо. 

Визначаячи особливості організації уроку української мови, заува-
жимо, що «діѐльність повинна відбуватисѐ шлѐхом поюднаннѐ її з навчаль-
ним пізнаннѐм, самостійним розв’ѐзаннѐм практичних проблем, зацікав-
леннѐм школѐра предметом та його інтелектуальним розвитком, знаход-
женнѐм відповідей на неоднозначні питаннѐ тощо» (Корицька, 2018, с. 67). 

Роль діѐльнісної (стратегічної) змістової лінії виѐвлѐютьсѐ у 
формуванні мотивації навчаннѐ, здатності організовувати своя праця длѐ 
досѐгненнѐ результату, що даю змогу вибудовувати цілеспрѐмовану лінія 
поведінки длѐ успішного виконаннѐ певного завданнѐ; удосконаленні 
загальнонавчальних умінь, оволодінні творчими, естетико-етичними 
вміннѐми, ѐкі визначаять успішність мовленнювої діѐльності» (Програма, 
2013, с. 5).  
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Учені (Петерсон, 2007) виділѐять чотири типи уроку в дидактичній 
системі: «відкриттѐ» нового знаннѐ; рефлексії; загальнометодологічної 
спрѐмованості; розвивального контроля. 

Уроки «відкриттѐ» нового знаннѐ спрѐмовані на формуваннѐ нових 
понѐть і алгоритмів, основноя метоя ѐких ю розширеннѐ понѐтійної бази 
за рахунок уведеннѐ нових елементів. 

Наведемо опис організації уроку «відкриттѐ» нового знаннѐ (тема 
«Рід іменників. Іменники спільного роду» (Програма, 2013)), виділѐячи 
етапи та основні види діѐльності на кожному з них, визначаячи методи, 
прийоми, інструменти, ѐкі сприѐтимуть досѐгнення поставленої мети.  

Зауважимо, що ефективне використаннѐ певних методів навчаннѐ 
забезпечуватиме набуттѐ здобувачами освіти практичного досвіду, 
формуватиме лідерські навички, стимуляватиме до активної діѐльності. 
Комплексна діювість значно впливатиме на цілісність навчальної діѐльності, 
успішність засвоюннѐ теми. 

Використаннѐ прийомів сприѐю оптимізації діѐльності учнів, 
урізноманітняю її, зацікавляю. Завдѐки цифровим інструментам 
відбуваютьсѐ візуалізаціѐ освітнього процесу, що забезпечую конструктивну 
мотивація до навчальної діѐльності. Учителя варто пам’ѐтати, що кожна 
дитина шукаю в навчанні відповіді на питаннѐ, що даять змогу реалізувати 
себе, задовольнити допитливість, самоствердитисѐ. Педагог мусить 
зважати, що мотивуваннѐ навчальної діѐльності здобувачів освіти – 
своюрідна та необхідна складова уроків «відкриттѐ» нового знаннѐ», ѐка 
реалізовуютьсѐ шлѐхом змістовної роботи, самопізнаннѐ, використаннѐ 
нестандартних підходів та інструментів. Практичну значущість учіннѐ, 
емоційну насиченість взаюмодії, колегіальну підтримку забезпечуять 
ситуації визнаннѐ, успіху, емпатії, обговореннѐ, колективного переглѐду, 
спілкуваннѐ, самооціняваннѐ, самоаналізу, самовипробуваннѐ тощо. 

Мотивуячи до певної діѐльності, учитель маю враховувати вікові 
особливості суб’юктів навчаннѐ, знати, що поданнѐ нової інформації 
повинно спиратисѐ на раніше здобуті знаннѐ, інтегрувати нові ідеї в 
контекст відомого. Водночас варто зауважити, що у здобувачів освіти 
проѐвлѐятьсѐ позитивні риси – відповідальність та вимогливість до своюї 
діѐльності, самоконтроль, потреба в пізнанні нового, задоволеннѐ від 
спілкуваннѐ з однокласниками і вчителем тощо.  

Організаціѐ освітнього процесу повинна враховувати специфіку таких 
уроків, на ѐких не повинно бути тиску під час виконаннѐ певних завдань. У 
залежності від етапу уроку педагог передбачаю індивідуальне або групове 
навчаннѐ, ѐке задовольнѐтиме всіх суб’юктів.  

Етап «Мотивації (самовизначеннѐ) до навчальної діѐльності» (1-2 хв.) 
передбачаю усвідомленнѐ здобувачем освіти «входженнѐ» у простір 
діѐльності на особистісно значущому рівні, самовизначеннѐ, усвідомленнѐ та 
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готовність до реалізації: «треба», «хочу», «можу». Длѐ того, щоб урахувати 
індивідуальні особливості дитини, необхідно створити умови длѐ виникненнѐ 
внутрішньої потреби вкляченнѐ в діѐльність («хочу») та виділити змістовну 
область («можу»). Наприклад, учитель оголошую: «Сьогодні ми 
повторяватимемо рід іменників», тим самим підштовхую учнів до певної 
діѐльності. Використовуячи метод ранжируваннѐ (розглѐд слів, понѐть, ѐкі 
потрібно проранжирувати; аналіз значеннѐ відповідних слів, понѐть; 
розміщеннѐ учнѐми слів, понѐть у порѐдку зростаннѐ чи зменшеннѐ 
значущості залежно від міри їх проѐву тощо), пропоную розподілити іменники 
за родами (флеш-карти, вправи в LearningАpps тощо). Зрозуміло, що учні 
впораятьсѐ з цим завданнѐм, тим самим «спрацьовую» – «можу» й 
вироблѐютьсѐ внутрішнѐ готовність до наступного кроку. 

Актуалізаціѐ знань і фіксаціѐ індивідуального утрудненнѐ (5-6 хв.) 
передбачаю, з одного боку, установленнѐ зв’ѐзків нового знаннѐ з 
набутими, а з іншого, – готуютьсѐ місце длѐ наступного нового знаннѐ. 
Наприклад, у початковій школі, завдѐки сформованим навичкам у мовно-
мовленнювій практиці, дитѐчому життювому досвіду, категорії роду й числа 
іменників засвояятьсѐ учнѐми порівнѐно легко. Практично не викликаю 
труднощів у визначенні роду іменників. Однак у шостому класі додаютьсѐ 
понѐттѐ «іменники спільного роду».  

акщо у 3 класі длѐ формуваннѐ граматичного понѐттѐ роду іменників 
доцільно використовувати евристичний метод, то в 6 класі на 
вищеозначеному етапі пропонуюмо скористатисѐ такими методами, ѐк 
спостереженнѐ над мовними ѐвищами, підвищеннѐ стимулявального впливу 
змісту навчаннѐ. Застосовуячи прийом створеннѐ ситуації зацікавленості 
(введеннѐ в освітній процес цікавих прикладів, сторітелінг), учитель пропоную 
замість іменників спільного роду підставити займенники він або вона, він або 
воно (залежно від контексту реченнѐ): сирота (він або вона), сонѐ (він або 
вона), шульга (він або вона); патѐкало (він або воно), ледащо (він або воно). 
Фіксуютьсѐ індивідуальне утрудненнѐ та обґрунтовуютьсѐ.  

На етапі «Актуалізації знань і фіксації індивідуального 
утрудненнѐ» педагогу необхідно правильно підібрати такі вправи, ѐкі б 
сприѐли розвиткові уваги, пам’ѐті, мисленнювих операцій.  

«Виѐвленнѐ місцѐ і причини утрудненнѐ. Постановка мети 
діѐльності» (3-4 хв.) – передбачаютьсѐ організаціѐ діѐльності здобувачів 
освіти таким чином, щоб вони могли відновити операція й зафіксувати, де 
виникли труднощі. Зрозуміло, що не всім удастьсѐ знайти відповіді. 
Створяютьсѐ проблемна ситуаціѐ: не «вистачаю» займенників; не 
підставлѐятьсѐ займенники він – вона – воно… Відбуваютьсѐ актуалізаціѐ 
вивченого раніше про рід іменника й виводитьсѐ мета уроку – навчитисѐ 
визначати належність іменника до певного роду, класифікувати іменники 
за родами… Уважаюмо, що завдѐки методам лінгвістичної гри чи 
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лінгвістичної казки учні відтворяять дії, а інтернет-застосунки 
(відеосервіси, артскрайбінг), Google-форма, LearningАpps тощо 
сприѐтимуть активізації відповідних розумових операцій. 

«Побудова дітьми нового способу дій і формуваннѐ здібності до його 
застосуваннѐ Побудова проекту виходу з утрудненнѐ («відкриттѐ» нового 
знаннѐ)» (7-8 хв.). Інертність мисленнѐ, стандартність, шаблонність породжую 
пасивність дитини, небажаннѐ думати. Тому вчителя, длѐ того, щоб 
відбулосѐ «відкриттѐ» нового знаннѐ, необхідно вибрати такий метод 
рішеннѐ навчальної задачі, висуненнѐ й обґрунтуваннѐ гіпотези, використати 
такі предметні дії з модельними схемами, ѐкі б сприѐли фіксації нового 
способу дії в мові, у знаковій системі. Необхідно активізувати пошукові 
форми діѐльності здобувача освіти, пов’ѐзані з процесом отриманнѐ знань, 
на самостійне здобуттѐ. Наприклад, длѐ висуненнѐ й перевірки гіпотези 
вчитель спонукаю школѐрів до дії: «Діти, ѐкі у вас ю гіпотези?» акщо 
спонуканнѐ не спрацьовую і клас мовчить, то вводитьсѐ підказка. акщо підказ-
ка знову ж таки не допомагаю, то педагог пропоную вирішальну гіпотезу.  

Спробуюмо на темі «Рід іменників. Іменники спільного роду» 
проіляструвати «відкриттѐ» нового знаннѐ шлѐхом висуненнѐ гіпотези. 
Учитель моделяю діалог, ѐкий спонукаю до висуненнѐ й перевірки.  

Крок 1. – ак визначити рід іменника у словах приблуда, бідолаха, 
суддѐ? (Загальне спонуканнѐ до висуненнѐ). 

Учні. – Мовчать. 
Крок 2. Учитель. – Може нам допоможуть інші слова? (Візуалізаціѐ: 

кішка, стілець, жінка). 
Учні. – Так. Варто ці слова поюднати з іншими словами.  
Крок 3. Учитель. – А ѐк перевірити ця ідея? 
Учні. – Мовчать. 
Крок 4. Учитель. – За допомогоя чого встановляютьсѐ змістовий 

зв’ѐзок?  
Учні. – Від головного слова до залежного ставитьсѐ питаннѐ. 
Крок 5. Учитель. – Спробуймо. 
Учні. – Виконуять. 
Крок 6. Учитель. – Чи правильноя ю ваша ідеѐ встановити змістовий 

зв’ѐзок? 
Учні. – Так, ми переконалисѐ, ввівши слова в контекст (кішку звали 

Приблудоя; бідолаха присіла на стілець; досвідчена суддѐ повідомила про 
перерву). 

Крок 7. Учитель. – Сформуляйте висновок і запишіть його в 
загальному виглѐді. 

– Перевіримо висновок, переглѐнувши відео (Кондратяк, 2017).  
– Учні. – Формуляять правило – «відкриваять» нове знаннѐ. 
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Візуалізаціѐ відіграю клячову роль в емоційно-образному пізнанні. 
Завдѐки таким інструментам, ѐк LearningАpps («класифікаціѐ», «знайти 
пару»); WordArt.com («хмара слів»); картам знань; Easelly (створеннѐ 
інфографіки) вчителя надаютьсѐ можливість зацікавити школѐрів, спонукати 
робити «відкриттѐ». Найбільш затребуваними на цьому етапі ю такі методи: 
відеозображеннѐ, мовного та асоціативного дослідженнѐ, вправ.  

Етап «Первинного закріпленнѐ в зовнішній мові» (4-5 хв.) відіграю 
основну роль у процесі засвоюннѐ нового знаннѐ: нова інформаціѐ 
трансформуютьсѐ в мисленнювий образ. Ефект досѐгаютьсѐ завдѐки 
використання певних інструментів: малянків, схем, мовних символів.  

Щоб нове знаннѐ не стало длѐ учнів випадковим ѐвищем, необхідно 
зафіксувати його у формі алгоритму, схеми. Школѐрам варто 
запропонувати зразок моделяваннѐ мисленнювого образу. Доцільно 
застосовувати метод вправ та такі прийоми, ѐк розподільне чи вибіркове 
письмо, розгадуваннѐ кросворду, конструяваннѐ. Наприклад, 
розгадуваннѐ кросворду (Черняк, 2019). 

Працяячи в парах, групах, фронтально, здобувачі освіти вирішуять 
типові завданнѐ із приговоряваннѐм.  

На етапі «Самостійної роботи з самоперевіркоя за еталоном»  
(5-6 хв.) відбуваютьсѐ індивідуальна рефлексіѐ досѐгненнѐ мети. Учитель 
пропоную: самостійне виконаннѐ завданнѐ на новий спосіб дій або самостійну 
перевірку за еталоном чи самооцінку й рефлексія діѐльності (виѐвленнѐ 
помилок та їх причини, коментуваннѐ й виправленнѐ). Найбільш діювими ю 
такі методи, ѐк опитуваннѐ (тестуваннѐ (інструменти – Google-тест, classtime)), 
дослідницько-репродуктивний (вправи – Google-документ, Google-малянок, 
LearningApps)).  

На цьому етапі длѐ кожного учнѐ варто створити ситуація успіху, ѐка 
буде спонукати його до наступної пізнавальної діѐльності.  

«Вкляченнѐ в систему знань і повтореннѐ» (7-8 хв.) відбуваютьсѐ 
шлѐхом виконаннѐ завдань, у ѐких новий спосіб дій пов’ѐзуютьсѐ з раніше 
вивченим матеріалом; добираятьсѐ завданнѐ на тренуваннѐ раніше 
сформованих здібностей і підготовку до вивченнѐ наступних тем. 
Наприклад, використаннѐ частково-пошукового (евристичного), 
репродуктивного, методу вправ забезпечуватимуть реалізація й певних 
прийомів (різнорівневих самостійних завдань, лабіринту дій, ділової гри, 
дебатів, завдань по колу тощо), що сприѐтиме досѐгнення мети на даному 
етапі діѐльності. Оригінальним ю проведеннѐ квесту «Знавці старовини».  

Етап рефлексії навчальної діѐльності ю одним із основних у 
структурі уроку, ѐкий передбачаю оріюнтація на розвиток здібностей 
особистості. Мета цього етапу – усвідомленнѐ власної пізнавальної 
діѐльності. Завдѐки цьому етапу доречно процес пізнаннѐ побудувати за 
таким алгоритмом:  

https://youtu.be/b5uF7yGJDsg
https://docs.google.com/document/d/1jPgLcf0-hwksBtHZHk54rjAQ8lPpaHI73nsEFOTT_YA/edit?usp=sharing
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- установіть, у чому полѐгаю відмінність нової ситуації від відомої раніше; 
- назвіть інструмент, ѐкий допоміг вийти із затрудненнѐ; 
- запропонуйте інструмент, ѐкий дозволить здійснити перехід від 

відомого до невідомого; 
- використайте цей інструмент; 
- визначте межі використаннѐ нового знаннѐ. 
Найбільш діювими при цьому ю такі інструменти, ѐк Jamboard, 

WordArt.com («хмаринка слів»), Thisissand.com (малянок піском). 
Наприкінці уроку «відкриттѐ» нового знаннѐ здобувачі освіти 

встановляять новий алгоритм чи визначеннѐ понѐттѐ, указуять метод 
його побудови й межі використаннѐ. 

- Із чим новим ми познайомилисѐ на уроці? (Іменники спільного роду). 
- ак ми зробили «відкриттѐ»? (Установили змістовий зв’ѐзок. Слова 

ввели в контекст). 
- Використаннѐ ѐких інструментів вам сподобалосѐ найбільше? 
- акими ви послуговуютесѐ у своїй діѐльності? 

Висновки. В умовах розвитку глобального інформаційного простору 
здобувачі освіти повинні ефективно функціонувати в освітньому середовищі, 
зокрема, й у цифровому. На сьогодні більшість учителів здатна 
використовувати такі інструменти, ѐкі зацікавляватимуть, спонукатимуть.  

Ефективне використаннѐ методів навчаннѐ на певному етапі уроку 
«відкриттѐ» нового знаннѐ забезпечувало набуттѐ здобувачами освіти 
практичного досвіду, стимулявало до активної діѐльності, впливало на 
успішність засвоюннѐ теми. Під час моделяваннѐ уроку української мови з 
теми «Рід іменників. Іменники спільного роду» найбільш затребуваними 
виѐвилисѐ такі методи, ѐк ранжируваннѐ, лінгвістичної гри чи казки, частково-
пошуковий (евристичний), репродуктивний, вправ (Кучерук, 2011). 

Використаннѐ різноманітних прийомів сприѐло оптимізації діѐльності 
учнів, зацікавлявало, спонукало до вибору індивідуальної траюкторії. 
Візуалізаціѐ освітнього процесу, що забезпечувала конструктивну 
мотивація до навчальної діѐльності, відбуваласѐ завдѐки таким цифровим 
інструментам, ѐк Jamboard, WordArt, Thisissand.com, Google-тест, classtime, 
Google-документ, Google-малянок, LearningApps тощо.  

Проведене дослідженнѐ засвідчило потребу більш глибшого 
осмисленнѐ організації уроку української мови на засадах діѐльнісного 
підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища, зокрема, й 
таких типів уроку, ѐк рефлексії, загальнометодологічної спрѐмованості, 
розвивального контроля. 
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РЕЗЮМЕ 
Корицкая Галина. Дидактико-методическое моделирование урока украинского 

ѐзыка на принципах деѐтельностного подхода в условиѐх развитиѐ цифровой 
образовательной среды. 

В статье сделан обзор организации урока украинского ѐзыка на основе 
деѐтельностного подхода с использованием цифровых инструментов. На примере 
темы «Род существительных. Существительные общего рода» выделены основные 
виды деѐтельности на каждом этапе урока «открытиѐ» нового знаниѐ, 
установлены методы, приемы, интернет-инструменты.  

Автор определѐет основные возможности каждого этапа урока, 
иллястрирует, каким путем осуществлѐетсѐ решение практических проблем, 
осмысливает способы реализации деѐтельностного подхода, описывает функции 
участников образовательного процесса, утверждает, что визуализационнаѐ 
составлѐящаѐ урока ѐвлѐетсѐ необходимой длѐ формированиѐ умственных действий 
соискателей образованиѐ, развитиѐ их самостоѐтельной творческой деѐтельности. 

Ключевые слова: украинский ѐзык, методы, приемы, цифровые инструменты, 
урок «открытиѐ» нового знаниѐ, существительные общего рода, визуализациѐ. 

 

SUMMARY 
Korytska Halyna. Didactic-methodological modeling of the Ukrainian language lesson 

on the activity-based approach in the development of digital educational environment. 
The article provides an overview of organizing Ukrainian language lesson on the 

activity-based approach using digital tools. On the example of the topic “The genus of nouns. 
Common Nouns” the main activities at each stage of the lesson of “discovery” of new 
knowledge are highlighted, the methods, techniques, Internet applications are defined. 

Effective use of teaching methods at a certain stage of the lesson of “discovery” of 
new knowledge ensures acquisition of practical experience by the learners, stimulates their 
activity, influences the success of mastering the topic. While modeling the Ukrainian 
language lesson on the subject of “Nouns. Nouns of the generic genus” the most popular 
were such methods as ranking, linguistic game or fairy tale, partial search (heuristic), 
reproductive, exercise. At the same time, the use of a variety of techniques contributed to 
optimization of students’ activities, interested, prompted the choice of individual trajectory. 
Visualization of the educational process, which provided a constructive motivation for 
learning activities, was done using such digital tools as Jamboard, WordArt, Thisissand.com, 
Google-test, classtime, Google-document, Google-drawing, LearningApps and so on. 

The author defines the basic possibilities of each stage of the lesson, illustrates how to 
solve practical problems, considers ways to implement a business approach, describes the 
functions of participants of the educational process, convinces that the visual component of 
the lesson is important for the formation of mental actions of the learners, their creative 
development activities. With development of the global information space, they can function 
effectively in the educational environment, including the digital environment. 

The author emphasizes that the necessary component of the lessons of “discovery” of 
new knowledge is the motivation of students’ educational activity, which is realized through 
meaningful work, self-knowledge, the use of non-standard approaches. When motivating a 
certain activity, the teacher should take into account the age characteristics of the subjects 
of learning, know that introduction of new information should be based on the previously 
acquired knowledge, integrate new ideas in the context of the known ones. 

Key words: Ukrainian language, methods, techniques, digital instruments, lesson of 
“discovery” of new knowledge, common nouns, visualization. 
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ВИХОВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ  
ЧЕРЕЗ УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Метоя статті ю аналіз наукових поглѐдів і власних досліджень стосовно ролі 
учнівського самоврѐдуваннѐ у вихованні демократичних цінностей школѐрів ѐк 
почуттѐ свободи, справедливості, солідарності, рівності можливостей, поваги до 
гідності й прав лядини тощо. Визначено умови діѐльності органів учнівського 
самоврѐдуваннѐ, що забезпечуять формуваннѐ демократичних цінностей школѐрів: 
подоланнѐ формалізму в діѐльності органів учнівського самоврѐдуваннѐ; залученнѐ 
членів органів самоврѐдуваннѐ до процесу оновленнѐ змісту діѐльності закладу 
загальної середньої освіти та до боротьби з негативними ѐвищами в середовищі 
учнів; наданнѐ самоврѐдування реальних прав і обов’ѐзків; підбір до керівних органів 
самоврѐдуваннѐ найавторитетніших лідерів учнівського колективу; прагненнѐ до 
розширеннѐ структури органів учнівського самоврѐдуваннѐ тощо.  

Ключові слова: вихованнѐ, ціннісні оріюнтації, демократичні цінності, 
учнівське самоврѐдуваннѐ, умови діѐльності учнівського самоврѐдуваннѐ, труднощі 
функціонуваннѐ  учнівського самоврѐдуваннѐ. 

 

Постановка проблеми. У період розбудови демократичного 
суспільства в Україні підвищуютьсѐ об’юктивна потреба в активній, 
самостійній і відповідальній особистості, ѐка визнаю й реалізую цінності 
демократії, здатна до самовизначеннѐ, самореалізації та саморозвитку в 
умовах посиленнѐ демократичного устроя нашої держави.  

Демократизаціѐ ѐк процес посиленнѐ впливу громадѐн на прийнѐттѐ 
важливих длѐ життѐ українського суспільства рішень детерміную зміни і в 
системі освіти, що безпосередньо впливаю на вихованнѐ підростаячого 
поколіннѐ. Саме тому одніюя з актуальних проблем сучасної школи ю 
вихованнѐ демократичних цінностей зростаячої особистості, здатної до 
взаюмодії з різними соціальними інститутами, органами державної та 
місцевої влади задлѐ вирішеннѐ важливих проблем спільного життѐ в 
демократичному суспільстві (Назаренко, 2016, с. 106). 

Демократичні зміни в системі загальної середньої освіти регламен-
туятьсѐ Законом України «Про освіту» та Концепціюя нової української школи 
(Закон «Про освіту», 2017; Концепціѐ «Нова українська школа», 2016). 

У зв’ѐзку з цим постаю завданнѐ перед закладами загальної 
середньої освіти пошуку ефективних шлѐхів вихованнѐ демократичних 
цінностей школѐрів, ѐкі незабаром увійдуть у самостійне доросле життѐ й 
будуть розбудовувати демократичну українську державу.  
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Вважаюмо, що одним із таких шлѐхів ю залученнѐ учнів до активної 
діѐльності в органах учнівського самоврѐдуваннѐ. 

Метою статті ю аналіз наукових поглѐдів і власних досліджень щодо 
можливостей органів учнівського самоврѐдуваннѐ виховувати 
демократичні цінності школѐрів. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ 
використано загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової літератури: 
філософської, психологічної, педагогічної. Теоретичні методи дослідженнѐ: 
абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, що дало змогу з’ѐсувати 
особливості вихованнѐ демократичних цінностей учнівської молоді через 
органи учнівського самоврѐдуваннѐ. Також конкретно-науковий метод 
термінологічного аналізу, що забезпечив розкриттѐ сутності основних 
положень. Емпіричні методи: спостереженнѐ, анкетуваннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Починаячи з 2000-х років, 
вітчизнѐними вченими Л. Березівськоя, О. Джус, О. Юрмолоя, 
І. Кучинськоя, І. ащук та іншими з метоя пошуку педагогічних ідей та 
технологій, адекватних завданнѐм демократизації освітньої діѐльності, 
актуалізовано прогресивні ідеї демократичного вихованнѐ, відображені в 
наукових працѐх педагогів-діѐчів минулого. 

Г. Назаренко досліджувала вихованнѐ культури демократизму учнів 
старших класів, ѐке розглѐдаютьсѐ нея ѐк цілеспрѐмована взаюмодіѐ 
суб’юктів виховного процесу, що ґрунтуютьсѐ на співробітництві та 
взаюморозумінні й сприѐю інтеріоризації старшокласниками системи 
цінностей демократії (Назаренко, 2016). 

У педагогічній літературі проблема формуваннѐ ціннісних оріюнтацій 
досліджуютьсѐ у зв’ѐзку з розвитком і вихованнѐм конкретних цінностей, 
зокрема й демократичних, ѐкі маять бути особистісно прийнѐті в певній 
соціальній групі. Так, ціннісні оріюнтації особистості аналізуятьсѐ у 
взаюмозв’ѐзку з формуваннѐм соціальної позиції особистості 
(Т. Мадьковська), вивчаятьсѐ в контексті педагогічної діагностики 
(В. Петрушин), розглѐдаятьсѐ у зв’ѐзку з дослідженнѐми духовної культури, 
духовних потреб, інтересів, оцінок учнів і педагогів (Т. Баранова, В. Бутенко, 
В.  Дзяба, Л. Коваль, З. Морозова та ін.) (Петренко та Аксьонова, 2012).   

Теоретичні положеннѐ учнівського самоврѐдуваннѐ розроблѐли 
Г. Беженар, В. Благінін, Т. Виноградова, а. Глінчевська  та інші. 

Практичні форми та методи реалізації учнівського самоврѐдуваннѐ 
досліджені М. Байрамовоя, Л. Волошковоя, О. Козаченко та ін. 

Неоцінимий внесок у становленнѐ теорії самоврѐдуваннѐ, а також у 
практику його розвитку вніс А. Макаренко, ѐкий виѐвив і переконливо 
розкрив основні елементи системи управліннѐ життюдіѐльністя шкільного 
колективу. 
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Виклад основного матеріалу. Більшість дослідників розглѐдаять 
ціннісні оріюнтації ѐк відносно стійку систему цінностей, що виражаютьсѐ у 
здатності суб’юкта до цілісного переживаннѐ, усвідомленнѐ ѐвища або 
предмета й здійсненнѐ вибіркової оцінної діѐльності (Кривонос, 2018).  

Ціннісні оріюнтації, у широкому значенні даного понѐттѐ, можна 
визначити ѐк вибір лядиноя певних матеріальних і духовних цінностей ѐк 
об’юктів, що визначаять її цілеспрѐмовану життюдіѐльність, весь спосіб 
життѐ. У ціннісних оріюнтаціѐх акумуляютьсѐ життювий досвід лядей, вони 
ю своюрідним індикатором іюрархії переваг, ѐкі лядина надаю матеріальним 
чи духовним цінностѐм у процесі своюї життюдіѐльності (Авраменко, 2011).  

У дослідженні нас цікавлѐть демократичні цінності, ѐкі необхідно 
формувати в сучасних школѐрів. 

Дослідницѐ Г. Назаренко визначаю демократичні цінності ѐк проѐв 
народовладдѐ, усвідомлення учнѐми власних переконань, ставлень, 
мотивів, цілей та засобів самовизначеннѐ, самореалізації, саморозвитку ѐк 
суб’юктів демократичної взаюмодії з іншими громадѐнами, інститутами 
громадѐнського суспільства, органами державної влади та місцевого 
самоврѐдуваннѐ, формування ѐкостей, здатностей і звичок, необхідних 
длѐ ефективної діѐльності та взаюмодії в соціальній, економічній, 
політичній і культурній сферах суспільного життѐ. 

Дослідницѐ зазначаю, що старшокласники маять можливість 
проѐвити свої властивості особистості-суб’юкта у громадській активності, 
спрѐмованій на вирішеннѐ ѐк особистих, так і колективних проблем у 
взаюмодії з громадоя, органами влади та місцевого самоврѐдуваннѐ, 
громадськими організаціѐми в усіх сферах суспільного життѐ. Вона 
наголошую, що саме система цінностей демократії ѐк народовладдѐ маю 
стати системоутворявальним фактором, ѐкий забезпечуватиме цілісність 
демократично спрѐмованого виховного простору, визначатиме стратегія 
демократизації закладу освіти, сприѐтиме самовизначення, самореалізації 
й саморозвитку кожної особистості старшокласника ѐк суб’юкта 
демократичного суспільства (Назаренко, 2016). 

До демократичних цінностей науковці відносѐть активну діѐльність 
особистості щодо самореалізації ѐк суб’юкта демократичної взаюмодії, 
спрѐмованої на співучасть громадѐн-суб’юктів у реалізації та захисті своїх 
прав і свобод у соціальній, економічній, політичній та духовній сферах 
життѐ громадѐнського суспільства та на співпраця з демократичноя 
владоя, органами місцевого самоврѐдуваннѐ й громадськими 
організаціѐми щодо вирішеннѐ актуальних суспільних проблем, здатність 
громадѐн до самоорганізації та самоврѐдуваннѐ. 

Вважаюмо, що одним із ефективних шлѐхів формуваннѐ 
демократичних цінностей школѐрів ю залученнѐ їх до активної участі в 
діѐльності органів учнівського самоврѐдуваннѐ. 
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Багатогранність дитѐчого самоврѐдуваннѐ ѐк психолого-педагогічного 
ѐвища – причина і джерело численних тлумачень і визначень. У соціології до 
самоврѐдуваннѐ підходѐть з позиції регуляваннѐ суспільних відносин і 
визначаять його ѐк найважливіший засіб соціалізації; у соціальній 
психології – з позиції чинника розвитку групи. У педагогіці самоврѐдуваннѐ 
розглѐдаютьсѐ з позиції вирішеннѐ навчально-виховних завдань, що стоѐть 
перед колективом учнів і педагогів. 

Г. Назаренко зазначаю, що учні старших класів, ѐкі залучені до 
діѐльності органів учнівського самоврѐдуваннѐ, не лише інтеріоризуять 
основні цінності демократії, ѐк-от народовладдѐ (почуттѐ свободи, 
справедливості, солідарності, рівності можливостей, поваги до гідності і прав 
лядини та ін.), а й набуваять самоідентичності суб’юкта демократичної 
взаюмодії, почуттѐ власної гідності, причетності до життѐ країни, упевненості у 
своїй спроможності проѐвлѐти громадську й громадѐнську активність, 
впливати на суспільно-політичне життѐ на місцевому та загальнодержавному 
рівнѐх (Назаренко, 2016). 

ак зазначено в Законі України «Про освіту», громадське 
самоврѐдуваннѐ у сфері освіти – це право учасників освітнього процесу та 
громадських об’юднань, інших інститутів громадѐнського суспільства 
вирішувати питаннѐ у сфері освіти ѐк безпосередньо, так і через органи 
громадського самоврѐдуваннѐ, брати участь в управлінні закладом освіти, 
місцевими і державними справами у сфері освіти з питань, що належать до 
їх компетенції (Закон України «Про освіту», 2017). 

Відповідно статті 28 цього Закону, у закладі освіти можуть діѐти 
органи самоврѐдуваннѐ здобувачів освіти. У закладі загальної середньої 
освіти – це учнівське самоврѐдуваннѐ. 

У працѐх сучасних дослідників учнівське самоврѐдуваннѐ 
загальноосвітньої школи розглѐдаютьсѐ в різних аспектах: ѐк засіб розвитку 
лідерських ѐкостей учнів (О. Гончарук, В. Кириченко, Г. Ковганич), ѐк 
основа самоорганізації учнівської молоді (Б. Кидиба, Ю. Куркін, 
Л. Мартинець, С. Мельник), ѐк умова демократизації шкільного життѐ 
(Т. Грищенко, Т. Денисенко, Л. Мазуренко, Н. Мельник). 

Базуячись на результатах досліджень, В. Кириченко розглѐдаю учнівсь-
ке самоврѐдуваннѐ ѐк активну, самостійну та відповідальну діѐльність учнів із 
аналізу, плануваннѐ й організації життѐ учнівського колективу, створеннѐ 
сприѐтливого середовища длѐ взаюмодії та розвитку однолітків і вирішеннѐ 
інших соціально значимих завдань, що реалізуятьсѐ самостійно чи спільно з 
дорослими членами шкільної спільноти (Кириченко, 2013, с. 101-108). 

А. Макаренко науково обґрунтував основні елементи системи 
управліннѐ життюдіѐльністя шкільного колективу: цілепокладеннѐ, 
плануваннѐ, організація й самоврѐдуваннѐ. Вершиноя шкільного 
самоврѐдуваннѐ в 20–30-і роки ХХ ст. можна вважати створену 
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А. Макаренком комуну ім. Ф. Е. Дзержинського. ак відомо, все управліннѐ 
життѐм комуни здійснявалосѐ самими комунарами. 

Система самоврѐдуваннѐ комуни містиласѐ в «Конституції країни ФЕД». 
Відповідно до неї, найвищим органом у комуні були загальні збори кому-
нарів, ѐкі мали право накладати на комунарів стѐгненнѐ (Мельник, 2011). 

На початку третього тисѐчоліттѐ закладам освіти була надана 
можливість самостійного вибору шлѐхів реалізації функцій вихованнѐ на 
засадах демократії та гуманізації освітнього процесу. 

Активну роль у підготовці сьогоднішніх школѐрів до реального 
суспільного самоврѐдуваннѐ і формуваннѐ в них готовності виконувати свій 
громадѐнський обов’ѐзок покликане відіграти учнівське самоврѐдуваннѐ 
закладу загальної середньої освіти. 

Однак, сформована на сьогодні система управліннѐ діѐльністя 
учнівського самоврѐдуваннѐ в школі, відсутність відповідного соціального 
замовленнѐ на практичну діѐльність учнів, законодавства в державному 
масштабі про трудову діѐльність підлітків і учнівської молоді призвели до 
того, що, по суті, учнівське самоврѐдуваннѐ зі способу залученнѐ учнів до 
життѐ суспільства, до реальної праці і здорового дозвіллѐ перетворивсѐ на 
засіб посиленнѐ командних функцій невеликої групи учнів, на метод 
адміністративно-командного впливу, на своюрідний придаток авторитарно-
наказової педагогіки, на орган при директорі школи, що значно звузило 
сферу його соціальної дії, а багатьох учнів позбавило можливості набути 
досвіду самостійного входженнѐ в трудове і громадське життѐ суспільства, 
проникненнѐ в лядські відносини, співробітництво і товариську турботу, що 
викликало в цілому негативне ставленнѐ школѐрів до праці, навчаннѐ, школи.  

Знаннѐ наукових засад учнівського самоврѐдуваннѐ загальноосвітньої 
середньої школи – закономірна необхідність, що випливаю з вимог сус-
пільства на сучасному етапі його розвитку, зміни предмета і змісту діѐльності 
учнівського самоврѐдуваннѐ, нових ціннісних оріюнтацій і потреб учнів. 

Щоб учнівське самоврѐдуваннѐ було діячим, воно повинно: а) вирішу-
вати проблеми розвитку діловитості, дбайливості, самостійності, відповідаль-
ності, задовольнѐти потреби учнів у самостійності, індивідуальній та колек-
тивній діѐльності; б) ставити учнів у позиція організаторів і виконавців прий-
нѐтих ними самостійних рішень; в) активізувати самостійність і відповідаль-
ність учнів не тільки по лінії вкляченнѐ їх в управлінську діѐльність, але й за 
рахунок ускладненнѐ розв’ѐзуваних ними завдань, зокрема, і з формуваннѐ 
демократичних цінностей; г) бути не тільки умовоя, але й результатом діѐль-
ності; д) підсилявати роль особистісного фактору в розвиткові управлінської 
культури, цивільної відповідальності за свої дії, справи й учинки. 

Усе це вимагаю чіткого тлумаченнѐ й розуміннѐ сутності учнівського 
самоврѐдуваннѐ, закономірностей розвитку та принципів організації 
діѐльності, функцій суб’юкта та об’юкта самоврѐдуваннѐ, знаннѐ мотивів 
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участі школѐрів у діѐльності самоврѐдуваннѐ, способів формуваннѐ 
співдружностей та ін. (Приходько, 2008). 

Діѐльність учнівського самоврѐдуваннѐ – це реальний процес, що 
складаютьсѐ з сукупності дій і функцій. Цей процес керований. Управліннѐ 
діѐльністя учнівського самоврѐдуваннѐ здійсняютьсѐ за допомогоя 
конкретизації цілей, розширеннѐ провідних видів діѐльності, педагогічного 
забезпеченнѐ коригуваннѐ і відносин співробітництва, взаюмодії з 
пляралістичним дитѐчим рухом. 

Розглѐд учнівського самоврѐдуваннѐ ѐк об’юкта і предмета науки й 
соціально-педагогічного ѐвища відкриваю перспективи дослідженнѐ 
проблеми відповідно до вимог нового педагогічного мисленнѐ, 
співзвучного з інноваційними змінами в системі загальної середньої освіти 
відповідно до Закону України «Про освіту». 

Головний зміст самоврѐдуваннѐ полѐгаю в тому, що за його 
допомогоя учасники шкільного життѐ маять можливість впливати на 
шкільну політику ѐк участя у прийнѐтті рішень, ѐкими керуютьсѐ 
адміністраціѐ навчального закладу, так і за допомогоя власної активності в 
управлінні внутрішньо шкільними процесами. Самоврѐдуваннѐ робить 
шкільне життѐ предметом творчості всіх її суб’юктів (Саламан, 2001, с. 21-27). 

Основоя реального існуваннѐ учнівського самоврѐдуваннѐ ю його 
правомочність. Відсутність реальних прав і гарантій – основна причина 
формалізації його діѐльності. Адже визнати реально, а не на словах, права 
школѐрів у їх самостійно керованій діѐльності куди важче, ніж усе зробити 
самому вчителеві.  

У наші дні в процесі докорінного перетвореннѐ роботи освітньої 
установи учнівське самоврѐдуваннѐ виходить на ѐкісно новий етап свого 
розвитку. Клячова проблема – зробити учнѐ  активним учасником, суб'юктом 
освітнього процесу в школі. Беручи участь у діѐльності органів дитѐчого 
самоврѐдуваннѐ, школѐрі вклячаятьсѐ в різностороння позаурочну 
діѐльність, ділове спілкуваннѐ з дорослими на рівноправній основі, 
залучаятьсѐ до практики громадѐнської поведінки і соціальної діѐльності. 
Така діѐльність впливаю на розвиток демократичних цінностей школѐрів. У 
межах шкільного самоврѐдуваннѐ діти дістаять можливість впливати на зміст 
освіти, на процес розробки, ухваленнѐ й реалізації локальних нормативно-
правових актів школи, відстоявати свої права та інтереси в ній, задовольнѐти 
актуальні потреби в самовираженні, самоствердженні і самореалізації. Длѐ 
досѐгненнѐ самоврѐдуваннѐ в сучасній освітній установі необхідно вирішити 
низку проблем, таких ѐк формальне функціонуваннѐ органів 
самоврѐдуваннѐ, без урахуваннѐ думки й бажаннѐ самих учнів. Принцип 
самодіѐльності та ініціативи в роботі з учнѐми нерідко ігноруютьсѐ. Педагоги 
чинѐть прѐмий тиск на громадську думку школѐрів, самоврѐдуваннѐ 
організовуютьсѐ формоя, але не за своюя суття. 
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Структура самоврѐдуваннѐ гнучка, варіативна. Кожна школа самостійно 
визначаю органи учнівського самоврѐдуваннѐ. Цінність учнівського 
самоврѐдуваннѐ полѐгаю в тому, що воно створяю широкі можливості длѐ 
самореалізації учнів, оріюнтую їх на досѐгненнѐ соціально корисної мети, 
індивідуальної й суспільної, залучаю до реформаторських процесів школи, 
забезпечую захист їхніх прав, відвертаю увагу від асоціальних форм поведінки. 
Вона залежить від традицій школи, інтересів і запитів дітей, можливостей 
педагогічного та учнівського колективів та інших факторів. 

З метоя виѐвленнѐ рівнѐ впливу діѐльності органів учнівського 
самоврѐдуваннѐ в закладі загальної середньої освіти на розвиток 
демократичних цінностей школѐрів, нами було здійснено аналіз результатів 
роботи самоврѐдуваннѐ в школі шлѐхом анкетуваннѐ учнів 6-11 класів за 
методикоя М. Ріжкова. Це дало змогу, з одного боку, виѐвити рівень 
розвитку учнівського самоврѐдуваннѐ, стан взаюмодії педагогів і учнів у 
шкільному колективі, з’ѐсувати думку школѐрів про організація виховної 
роботи в школі. З іншого, – установити характерні прогалини в діѐльності і 
типові помилки, ѐкі допускаятьсѐ, що даю змогу прогнозувати можливі 
труднощі, ѐкі перешкоджаять виховання демократичних цінностей учнів. 

Аналізуячи діѐльність органів учнівського самоврѐдуваннѐ, ми також 
керувалисѐ думкоя вітчизнѐного педагога В. Сухомлинського, ѐкий зазначаю, 
що учнівське самоврѐдуваннѐ – це не гра в демократія, а саме життѐ 
школѐрів. Метоя навчаннѐ дітей у школі ю не тільки засвоюннѐ певних знань, 
умінь та навичок, але й формуваннѐ активної життювої позиції, лідерських 
ѐкостей учнѐ, здатного співіснувати з іншими в тому чи іншому соціумі. 

Під час підготовки анкети ми враховували положеннѐ, що могутнѐ 
виховна сила учнівського самоуправліннѐ народжуютьсѐ лише за умови, 
коли школѐр ю не пасивним споживачем знань, а творцем. Вище 
призначеннѐ учнѐ полѐгаю саме у прагненні кожної особистості бачити себе 
творцем власної країни. Учнівське самоврѐдуваннѐ даю можливість кожній 
дитині проѐвити себе, свої здібності й таланти, спроектувати їх на суспільно 
цінні цілі й завданнѐ (Фіцула, 2000). 

Результати анкети показали, що 84 % респондентів  вважаять, що 
роль учнівського самоврѐдуваннѐ у школі і їх становленні ѐк активних 
членів держави ю важливоя. Були виѐвлені такі труднощі: 48 % 
респондентів вважаять, що ю проблеми у співпраці з батьківським 
комітетом, 24 % – з узгодженнѐм планів з адміністраціюя школи, 16 % – з 
організації творчих справ у конкретному класі, 12 % – у здійсненні зв’ѐзків 
між учнівськоя радоя та класним колективом. 

Отже, виникаю необхідність удосконаленнѐ діѐльності органів 
учнівського самоврѐдуваннѐ з метоя підготовки учнів до майбутнього 
самостійного життѐ в державі, їх успішної самореалізації в ній.  
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, визначено умови діѐльності органів учнівського самоврѐдуваннѐ, ѐкі 
забезпечуять формуваннѐ демократичних цінностей школѐрів: 1) подоланнѐ 
формалізму в діѐльності органів учнівського самоврѐдуваннѐ; 2) залученнѐ 
членів органів самоврѐдуваннѐ до процесу оновленнѐ змісту діѐльності 
закладу загальної середньої освіти та до боротьби з негативними ѐвищами в 
середовищі учнів; 3) наданнѐ самоврѐдування реальних прав і обов’ѐзків; 
4) підбір до керівних органів самоврѐдуваннѐ найавторитетніших лідерів 
учнівського колективу; 5) прагненнѐ до розширеннѐ структури органів 
учнівського самоврѐдуваннѐ; 6) повага педагогів до самостійних рішень 
учнівського колективу і його органів, не нав’ѐзуваннѐ учнѐм своюї волі у 
справах, ѐкі ю компетенціюя органів самоврѐдуваннѐ; 7) кваліфікована, 
тактовна педагогічна допомога учнівському активу, навчаннѐ його складної 
справи управліннѐ; 8) практика зміни функцій керівника і підлеглого в 
дитѐчому колективі; 9) систематичне звітуваннѐ членів органів 
самоврѐдуваннѐ перед колективом, що даю можливість здійснявати 
контроль за їх діѐльністя. 
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РЕЗЮМЕ 

Кривонос Ольга. Воспитание демократических ценностей школьников 
посредством ученического самоуправлениѐ. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ научных взглѐдов и собственных исследований 
касательно роли ученического самоуправлениѐ в воспитании демократических 
ценностей школьников, а именно: чувство свободы, справедливости, солидарности, 
равенства возможностей, уважение к чести и правам человека и т.п. Определены 
условиѐ деѐтельности органов ученического самоуправлениѐ, которые 
обеспечиваят развитие демократических ценностей школьников: преодоление 
формализма в деѐтельности органов ученического самоуправлениѐ; приобщение 
членов органов самоуправлениѐ к процессу обновлениѐ содержаниѐ деѐтельности 
заведениѐ общего среднего образованиѐ и к борьбе с отрицательными ѐвлениѐми в 
среде учащихсѐ; предоставление самоуправления реальных прав и обѐзанностей; 
подбор в руководѐщие органы самоуправлениѐ самых авторитетных лидеров 
ученического коллектива; стремление к расширения структуры органов 
ученического самоуправлениѐ и др.   

Ключевые слова: воспитание, ценностные ориентации, демократические 
ценности, ученическое самоуправление, условиѐ деѐтельности ученического 
самоуправлениѐ, трудности функционированиѐ ученического самоуправлениѐ.  

 
SUMMARY 

Kryvonos Olha. Upbringing of schoolchildren’s democratic values through student 
self-government. 

The aim of the article is to analyze scientific views and own research concerning the 
role of student self-government in the upbringing of democratic values of schoolchildren as a 
manifestation of democracy, students’ awareness of their own beliefs, attitudes, motives,  
goals and means of self-determination, self-realization, self-development as subjects of 
democratic interaction, civil society, public authorities and local self-government, developing 
qualities, abilities and habits necessary for effective activity and interaction in the social, 
economic, political and cultural spheres of social life, a sense of freedom, justice, solidarity, 
equality of opportunity, respect for dignity and human rights, etc. The conditions of activity 
of student self-government bodies that provide formation of democratic values of students 
are determined: overcoming of formalism in activity of student self-government bodies; 
involvement of members of self-government bodies in the process of updating the content of 
the activity of a general secondary education institution and in combating negative 
phenomena among students; giving self-government real rights and responsibilities; 
selection of the most authoritative leaders of the student collective to governing bodies of 
self-government; the desire to expand the structure of student self-government bodies; the 
respect of teachers to the independent decisions of the student collective and its bodies, not 
to impose their will on students in matters that are referred to the competence of self-
government bodies; qualified, tactful pedagogical assistance to the student’s asset, teaching 
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it complex management activity; practice of changing the functions of the head and 
subordinate in the children’s collective; systematic reporting of members of self-government 
bodies to the collective, that gives the opportunity to control their activities. 

Key words: upbringing, value orientations, democratic values, student self-
government, conditions of student self-government activity, difficulties of student self-
government functioning. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПАРЕМІЙ 
 

Стаття присвѐчено освітньо-виховним можливостѐм українських народних 
паремій. На основі аналізу наукових джерел узагальнено сутність дефініцій 
«пареміѐ», «пареміографіѐ», «пареміологіѐ», розглѐнуто жанрову специфіку 
прислів’їв та приказок, розкрито особливості реалізації українських народних паремій 
в освітньому процесі сучасної початкової школи. Автори наголошуять на тому, що 
паремії ю не тільки інструментом активізації розумової діѐльності учнів молодшого 
шкільного віку, розвитку їх комунікативних навичок та оптимізації навчального 
процесу, а й діювим засобом національного вихованнѐ підростаячого поколіннѐ. Як 
скарбницѐ духовності українського народу вони поглибляять українознавчий 
світоглѐд, прищепляять кращі ѐкості характеру, сприѐять патріотичному, 
моральному, естетичному, трудовому, екологічному виховання. 

Ключові слова: освітній процес, молодші школѐрі, пареміѐ, пареміографіѐ, 
пареміологіѐ, педагогічний потенціал прислів’їв та приказок.   

 

Постановка проблеми. Відмітноя рисоя сучасного процесу оновленнѐ 
національної освіти ю спрѐмованість на всебічний розвиток особистості. 
Концептуальні засади реформуваннѐ середньої освіти проголошуять 
«збереженнѐ цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчаннѐ, 
особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створеннѐ навчально-
предметного середовища, що в сукупності забезпечуять психологічний 
комфорт і сприѐять виѐву творчості дітей» (Бібік, 2017, с.8). Тобто, новий 
зміст освіти, її ѐкість нині пов’ѐзуютьсѐ із реалізаціюя компетентнісного 
підходу. Оновлений закон України «Про освіту» визначаю основні 
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компетентності, необхідні длѐ успішної самореалізації в суспільстві: вільне 
володіннѐ державноя мовоя; здатність спілкуватисѐ рідноя (у разі 
відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 
компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і 
технологій; інноваційність; інформаційно-комунікаційна компетентність; 
навчаннѐ впродовж життѐ; підприюмливість та фінансова грамотність; 
громадѐнські та соціальні компетентності, пов’ѐзані з ідеѐми демократії, 
справедливості, рівності прав лядини, добробутом та здоровим способом 
життѐ, усвідомленнѐм рівних прав та можливостей; культурна 
компетентність; екологічна компетентність інші компетентності, передбачені 
стандартом освіти (Закон України «Про освіту»). Нові стандарти освіти, 
розкриваячи зміст основних компетентностей, виокремляять уміннѐ, ѐкі ю 
длѐ них спільними. Зокрема, це – читаннѐ з розуміннѐм; уміннѐ 
висловлявати своя думку усно й письмово; критичне та системне мисленнѐ; 
здатність логічно обґрунтовувати позиція; творчість, ініціативність; уміннѐ 
конструктивно керувати емоціѐми; оцінявати ризики, приймати рішеннѐ, 
вирішувати проблеми; здатність співпрацявати з іншими. Отже, 
задекларовано потребу суспільства в гармонійно, всебічно розвинених 
особистостѐх, здатних до вдосконаленнѐ, професійного зростаннѐ. Разом із 
тим, наголошено й проблему недостатньої міри вирішеннѐ цього запиту в 
сучасному освітньому середовищі, ѐке часто не поспіваю за вимогами часу, а 
також недосконалості методичних засад її розв’ѐзаннѐ. ак зазначаять 
дослідники, освіта нині перестаю визначатисѐ лише критеріюм 
інформативності, вона спрѐмовуютьсѐ до твореннѐ внутрішнього духовного 
світу лядини,… наповненого живими знаннѐми, ідеѐми, цінностѐми і 
смислами, а не лише науковоя об’юктивністя й системністя предметних 
знань, умінь і навичок (Бібік, 2017). Такий підхід спрѐмовую педагога на пошук 
нових підходів до організації освітнього процесу. Одним із них ю зверненнѐ 
до кращих надбань української народної культури, використаннѐ 
педагогічного потенціалу паремій в освітньому процесі сучасної 
загальноосвітньої школи.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема педагогічного потенціалу 
кращих зразків усної народної творчості та її використаннѐ в освітній 
практиці охопляю предметне поле досліджень культурології, філософії, 
психології, педагогіки. Філософсько-педагогічні аспекти зазначеної 
проблеми розкрито класиками вітчизнѐної педагогічної думки: 
Г. Сковородоя, О. Духновичем, К. Ушинським, І. Франком, С. Русовоя, 
В. Сухомлинським та ін. Жанрові особливості народних паремій, наукові 
підходи до їх класифікації вивчали М. Номис, В. Даль, О. Потебнѐ, М. Пазѐк, 
М. Черкаський, М. Дмитренко, С. Жупанин та ін. Етнокультурну специфіку 
народних паремій розкриваять дослідженнѐ М. Стельмаховича, С. Тагліна, 
М. Лановик, З. Лановик, Ж. Колоїз, Н. Маляги, Н. Шарманової та ін. Низка 
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науково-методичних праць Р. Скульського, С. Домбровського, А. Богуш, 
Н. Лисенко, Я. Руденка присвѐчена особливостѐм інтеграції усної народної 
творчості у зміст сучасної початкової освіти. Методичні аспекти 
використаннѐ паремій в освітньому процесі початкової школи 
розкриваятьсѐ в роботах О. Губенко, Г. Білакової, О. Будик, а. Дробчак, 
Л. Мафтин, А. Мовчун, Г. Назаренко, Л. Степанової та ін.   

Вітчизнѐні науковці у своїх дослідженнѐх наголошуять на 
особливому дидактичному й виховному потенціалі коротких влучних 
народних висловлявань повчального змісту. Адже їх зміст віддзеркаляю 
взаюмостосунки, прагненнѐ лядей, моральні приписи, особливості 
побутової та духовної культури. Це не просто форма художнього мисленнѐ, 
а й потужний засіб впливу на свідомість лядини, стимуляваннѐ 
особистісних можливостей, формуваннѐ моральних ідеалів, ціннісних 
оріюнтацій, національної ідентичності. Засвояячи «паремійний фонд свого 
народу, дитина засвояю етнічні форми сприйманнѐ мисленнѐ, спілкуваннѐ, 
вартісних оріюнтацій» (Таглін, 1989). Завдѐки своїй жанровій специфіці, 
короткі жанри фольклору також здатні відчутно активізувати дидактичний 
процес початкової ланки освіти, сприѐти розвиткові образного мисленнѐ, 
логіки, уѐви, комунікативних здібностей тощо. З оглѐду на це зверненнѐ до 
означеної проблематики дослідженнѐ  в контексті нових підходів у сфері 
освіти видаютьсѐ актуальним і своючасним. 

Мета статті полѐгаю в розкритті педагогічного потенціалу українських 
народних паремій та обґрунтуванні можливостей їх використаннѐ в 
освітньому процесі сучасної початкової школи.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 
такі методи дослідженнѐ: аналіз наукової літератури длѐ уточненнѐ змісту 
базових понѐть наукової розвідки; методи спостереженнѐ, систематизації й 
узагальненнѐ матеріалу щодо характеристики педагогічного потенціалу 
українських народних паремій; обґрунтуваннѐ методичних аспектів 
використаннѐ в освітньому процесі сучасної початкової школи.  

Виклад основного матеріалу. Задлѐ осмисленнѐ специфіки української 
народної пареміології ми використовуюмо традиційний термінологічний 
апарат, до ѐкого входѐть такі понѐттѐ, ѐк «паремії», «пареміологіѐ», 
«пареміографіѐ», «прислів’ѐ», «приказки». У сучасному науковому обігу 
зустрічаюмо різні підходи до трактуваннѐ означених термінів. Дослідники 
звертаять увагу на те, що, зокрема, проблема визначеннѐ терміну «паремії» 
пов’ѐзана, передусім, з його багатогранністя, поѐсненнѐм у вузькому чи 
широкому значенні. Загалом, у лінгвістиці, паремія тлумачать ѐк одиниця 
пареміології, що «вирізнѐютьсѐ афористичністя, усталеністя, 
відтворяваністя, повчальним змістом, мовний знак, ѐкий передаю 
специфічну інформація про традиційні цінності та поглѐди, ґрунтовані на 
життювому досвіді народу, позначаю типову життюву ситуація» (Колоїз, 2014). 
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Фольклористи кваліфікуять означене понѐттѐ ѐк «афоризм народного 
походженнѐ, що характеризуютьсѐ лаконічністя форми, відтворяваністя 
значеннѐ й переважно повчальним смислом» (Колоїз, 2014, с. 38). 
Наприклад: Шануй батька й неньку – буде тобі скрізь гладенько; В умілого й 
долото рибу ловить; Мораль чиста – краща всѐкого намиста тощо. 
Паремійний фонд об’юдную короткі жанри фольклору:  «прислів’ѐ, приказки 
(приповідки) та їх жанрові різновиди – вітаннѐ, побажаннѐ, прокльони, 
порівнѐннѐ, прикмети, каламбури, тости» (Лановик, 2001, с. 536). 

Термін «пареміологіѐ» трактуять ѐк розділ філології, «філологічну 
дисципліну про паремії – народні вислови, виражені реченнѐми або 
короткими ланцяжками речень, ѐкими передаятьсѐ елементарна сценка 
чи найпростіший діалог» (Колоїз, 2014, с. 17). Або ж – «наука про прислів’ѐ, 
їх дослідженнѐ, поѐсненнѐ» (Лановик, 2001, с. 536). Пареміологіѐ тісно 
пов’ѐзана з пареміографіюя – розділом фольклористики, що збираю, 
систематизую та публікую паремії. Автори підручника «Українська усна 
народна творчість» М. Лановик та З. Лановик визначаять пареміографія ѐк 
«частину фольклору, ѐка об’юдную найкоротші жанри, що в образній формі 
відтворяять найістотніші ѐвища і реалії дійсності… Словесні мініатяри, що 
в процесі формуваннѐ закріпилисѐ ѐк своюрідні усталені формули, образні 
кліше» (Лановик, 2001, с. 536). Основними елементами паремійного 
корпусу більшість науковців вважаять прислів’ѐ і приказки, відносѐчи їх до 
найдавніших жанрів усної народної творчості, у ѐких віддзеркалена 
народна мудрість багатьох поколінь. Давньогрецький філософ Аристотель 
називав прислів’ѐ «свѐщенними залишками стародавньої філософії, без 
ѐких вона була би длѐ нас повністя втраченоя» (Колоїз, 2014, с. 9). Цѐ 
думка набуваю особливої актуальності в умовах сучасних глобалізаційних 
процесів, адже прислів’ѐ та приказки відображаять не тільки історичні 
факти, особливості звичаювої культури, але й специфіку національної 
ментальності, світосприйнѐттѐ, способу мисленнѐ того чи іншого народу.  

Щодо жанрових різновидів, то між прислів’ѐми та приказками не 
можна провести чіткої межі. Більшість дослідників зазвичай ототожняять 
їх, розглѐдаячи ѐк невеликий за обсѐгом жанр, розмаїтий за формоя, 
змістом, походженнѐм, художньо-образноя структуроя: «стійкі 
афористичні вислови, що у стислій, точній формі висловляять думку про 
певні життюві ѐвища, реалії дійсності, лядські риси, вчинки тощо в їх 
характерних і специфічних ознаках» (Лановик, 2001, с. 537). Відмітноя 
ознакоя багатьох українських народних паремій ю рима: Поки не упріти, 
доти не уміти; аке коріннѐ, таке й насіннѐ; Де одинець – хазѐйству кінець, 
де сім – щастѐ всім. Рими підкресляять думку, роблѐть афористичний 
вислів гнучким, легким до запам’ѐтовуваннѐ. 

Водночас ці короткі жанри фольклору відрізнѐятьсѐ й певними 
структурними особливостѐми. Основна відмінність між ними полѐгаю в тому, 
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що прислів’ѐ ю більш розгорнутим, ѐк правило – це логічно вмотивовані, 
завершені двочленні реченнѐ, ѐким властиве повне вираженнѐ думки; вираз, 
ѐкий маю переважно повчальний, настановчий, філософський характер; 
зазвичай, це певне правило: Доки грім не вдарить, Іван не перехреститьсѐ; 
Шануй діда на печі, бо і сам будеш там. Тож прислів’ѐ – це «довершений за 
змістом вислів, ѐкий становить граматично й інтонаційно оформлене 
судженнѐ, ѐк правило, у формі складного реченнѐ, що маю двочленну 
структуру» (Лановик, 2001, с. 537). За твердженнѐм В. Далѐ, прислів’ѐ ю 
своюрідноя короткоя притчея, у ѐкій витримано певний ланцяг 
висловлявань: судженнѐ, присуд, повчаннѐ. Приказка ж ю частиноя 
прислів’ѐ, ѐк правило, висловляю незавершену думку, образно на щось 
натѐкаю, це «простий вислів без притчі, без судженнѐ, без висновку» 
(В. Даль); «поширений у мові влучний, часто римований вислів, близький до 
прислів’ѐ, але без властивого прислів’я повчального змісту; афоризм, 
приповідка, примовки» («образний вислів чи мовний зворот, ѐкий влучно 
характеризую лядину, її вчинки, ѐвища життѐ тощо, і ю елементом ширшого 
судженнѐ» (Лановик, 2001, с. 537). Наприклад: «Рідна мова – не полова: її за 
вітром не розвіюш» (прислів’ѐ) – «Рідна мова – не полова» (приказка); 
«Шануй батька та Бога – буде тобі всяди дорога» (прислів’ѐ) – «Шануй батька 
та Бога» (приказка); «Слово – не горобець, вирвалось – не впіймаюш» 
(прислів’ѐ) – «Слово – не горобець» (приказка). Приказка – часто ю вкоро-
ченим прислів’ѐм: «вивести на чисту воду», «ѐк сніг на голову», «лисѐчий 
хвіст» тощо. Спільними ознаками прислів’їв та приказок ю стислість, влучність, 
лаконічність, народне походженнѐ, узагальненість. Саме завдѐки цим харак-
теристикам вони ѐкнайкраще репрезентуять відшліфований тисѐчоліттѐми 
досвід народу, його життюву філософія ю своюрідним етичним кодексом.   

О. Духнович, К. Ушинський, В. Сухомлинський у своїх працѐх 
наголошували на тому, що в народних прислів’ѐх, мов у дзеркалі, 
відтворені всі сторони життѐ народу. Це своюрідна інформативна 
дидактика, програма навчаннѐ й вихованнѐ дитини. Народні паремії 
містѐть різноманітну інформація, ѐку можна узагальнено виокремити у 
такі групи (приклади паремій взѐто зі збірників М. Дмитренка, М. Лановик 
та З. Лановик, М. Пазѐка, Н. Шумади):  

 історіѐ України: Кнѐзь Борис все плуги кував та лядѐм давав;  Де 
стопа орди перейшла, там вже трава не росла; Славний козак Максим 
Залізнѐк – славніше Запоріжжѐ; Висипавсѐ Хмель із міха, тай наробив 
панам-лѐхам лиха; За Хмельниченка Ярасѐ, пуста стала Україна, звеласѐ; 
Од Богдана до Івана не було гетьмана; Нам Луг батько, а Січ мати – ось де 
треба помирати; Бідний – Кармалякові брат рідний; Кармаляк чим може, 
тим допоможе; 

 народна агрономіѐ: Кожному овочу свій час; Що посіюш, те й 
пожнеш; Добрим зерном земля засівай – збереш гарний урожай; Хто рано 
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посію, рано й пожне;  Зійшов сніжок – берись за плужок; Поки зерно в 
колоску, не засиджуйсь в холодку;  Сій густо, то не буде пусто;  

 народна метеорологіѐ: Місѐць у крузі несе воду в своїм розі; Багато 
снігу – багато хліба; ак у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі;  

 народна медицина та гігіюна: У здоровому тілі – здоровий дух; 
Чистота – запорука здоров’ѐ; Найбільше багатство – здоров’ѐ; Часник сім 
хвороб лікую; Доки здоров’ѐ служить, то чоловік не тужить;  

 народна етика: Все лябить міру; Не хвались, а вчись; Рана загоїтьсѐ, 
а лихе слово – ні; Шануй лядей – і тебе шануватимуть; Совість спати не даю;  

 народна географіѐ: азик до Киюва доведе, а в Киюві заблудить; Ой 
далеко-далеко до города Киюва, а з Киюва – до Полтави, а з Полтави аж до 
Варшави; ак поїхав за Дунай, то про дім вже й не думай; Ворскла – річка 
невеличка, а берег ламаю;  

 народне природознавство: Ластівка день починаю, а соловейко 
його кінчаю; Зимоя сонце світить, та не грію; ак вереснію, то дощик сію; 
Жовтень ходить краюм та виганѐю птиць з гая; 

 національні ментальні ознаки (етнопсихологічні особливості 
українців): Хоч чоловік убогий, та слово чисте; Від серцѐ до Бога навпростець 
дорога; Бери дівку в льолі, аби тільки по лябові; Без води сохне трава, а без 
лябові – душа; Щасливому сонце світить, а нещасному й місѐць не блисне; ак 
дбаюш, так і маюш; Золота клітка солов’ѐ не тішить; Степ та волѐ – козацька 
долѐ; Ліпше пташці голодом у лісі, ніж при просі у багатій стрісі; Моѐ хата 
скрая; ака хатка, така й паніматка; Своѐ хата – своѐ стріха, свій батечко – своѐ 
втіха; Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий; Долѐ 
сміливого лябить; Всѐка пташка свою гніздо боронить. 

ак зазначаять дослідники, «глибше пізнати етнос, проникнутисѐ його 
духом, зрозуміти душу можна не лише через його художня творчість чи 
художню слово найкращих представників, але й за допомогоя слова, 
фразеологізму, узагалі через його мову ѐк душу, серце народу» (Колоїз, 2014, 
с. 72). У цьому контексті народні паремії набуваять особливого значеннѐ, 
оскільки віддзеркаляять етичний кодекс української спільноти, пропонуять 
певні правила, поведінкові приписи, норми практично на всі випадки життѐ. 
Репрезентуячи «увесь колорит лінгвокраюзнавчої інформації», вони стаять 
цінним лінгводидактичним матеріалом. «Образи-еталони пареміологічних 
одиниць ю згустком етнокультурної інформації національної спільноти, їхню 
вивченнѐ сприѐю розкодування такої інформації та виѐвлення специфічних 
етнокультурних і ментальних рис» (Колоїз, 2014, с. 77). Домінантоя 
української етнокультури ю вихованнѐ особистості. Різноманітні аспекти цього 
процесу наголошуять народні паремії. Тож наведемо приклади, ѐкі свідчать 
про невичерпне багатство народної мудрості в цій царині.  

Вихованнѐ: Діти ѐк квіти: поливай, то ростимуть; Гни дерево, доки 
молоде, вчи дитѐ, поки мале; Дружба та братство – дорожчі багатства; 
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Пусти дітей на воля, сам будеш у неволі; Посіюш вчинок – пожнеш звичку, 
посіюш звичку – пожнеш характер, посіюш характер – пожнеш доля.  

Розвиток і формуваннѐ особистості: Мудрим ніхто не  вродивсѐ, а 
розуму навчивсѐ; Дитѐ – що тісто: ѐк замісив, так і виросло; аке дерево, такі 
й квіти, ѐкі батьки, такі і їхні діти. 

Методи й засоби вихованнѐ: Хто б’ю дитину, той не виховаю добру 
лядину; Добрим словом мур проб’юш, а лихим і в двері не ввійдеш; 
Добрий приклад кращий за сто слів; Вчи дитину не штурханцѐми, а 
хорошими слівцѐми. 

Моральне вихованнѐ: Мораль  чиста – краще всѐкого намиста; 
Правдоя весь світ зійдеш, а неправдоя ані до порога; Хто чисте сумліннѐ 
маю, той спокійно спати лѐгаю; Хто честі не маю, ані сто кувачів йому не 
прикую; Колос повний до землі гнетьсѐ, а порожній угору пнетьсѐ; Не місце 
лядину красить, а лядина – місце. 

Розумове вихованнѐ: Голова без розуму, ѐк ліхтар без свічки; Не 
краса красить, а розум; «Вченнѐ в щасті прикрашаю, а в нещасті утішаю; 
Пташка красна пір’ѐм, а лядина – своїми знаннѐми; Без розуму ні сокироя 
рубати, ні личака в’ѐзати; І сила перед розумом никне; Чоловік розуму 
вчитьсѐ цілий вік; Краса до вінцѐ, а розум до кінцѐ. 

Трудове вихованнѐ: Хочеш їсти калачі – не сиди на печі; На дерево 
дивись, ѐк родить, а на лядину, ѐк робить; Щастѐ не в хмарах ховаютьсѐ, а 
працея здобуваютьсѐ; Дерево шануять, ѐк добре родить, а лядину – ѐк 
добре робить;  Працѐ лядину годую, а лінь – марную; Лядина своя доля 
працея кую; Діло майстра величаю; Аби рибку з’їсти, треба в воду лізти; 
Треба нахилитисѐ, аби з криниці води напитисѐ. 

Естетичне вихованнѐ: Весна  – днем красна; Весна гарна квітами, 
лядина – характером; Такий білий, що аж лебеді вхоплѐть, Гарній дівці – 
гарно й в пілці, Коса – дівоча краса, Дівка без коси немаю краси. 

Екологічне вихованнѐ: Зруйнував гніздо пташине – не будеш мати ні 
дітей, ні родини; Не брудни криниці-прийдетьсѐ напитисѐ; Горнисѐ до 
природи – не матимеш пригоди. 

Фізичне вихованнѐ: ак дитина бігаю і граютьсѐ, то й здоров’ѐ 
усміхаютьсѐ; Держи голову в холоді, ноги в теплі, проживеш довгий вік на 
землі; Бережи одежу знову, а здоров’ѐ змолоду, У здоровому тілі – 
здоровий дух. 

Родинне вихованнѐ: акий рід, такий і плід; акий дуб, такий тин; ѐкий 
батько - такий син; Дружна сім’ѐ гори зрушить; До лядей – по розум, до 
матері – по серце; По татку й дитѐтко, Лябов до батьків – основа всіх 
доброчинностей; Чоловік та жінка – найліпша спілка; Чоловік за один кут 
хату тримаю, а жінка – за чотири; Не потрібен і клад, коли в чоловіка з 
жінкоя лад; До свого роду хоч через воду;  Шануй вітцѐ й неньку – буде 
тобі скрізь гладенько. 
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Патріотичне вихованнѐ: За рідний край життѐ віддай, Без верби і 
калини нема України, Вкраїна – мати, за неї треба головоя стоѐти, Жити – 
Вітчизні служити, Лядина без Батьківщини, мов соловей без пісні, 
Батьківщина – мати, умій за неї постоѐти, Де рідний край, там і рай, Нема в 
світі ѐк своѐ країна! 

Отже, народні паремії ѐк «інтегральні складові української культури 
розкриваять особливості національного менталітету, їм відводитьсѐ роль 
соціальних коректорів на основі етичних норм. Вони утверджуять 
споконвічні моральні цінності, абсолятні ідеали, що маять залишатисѐ 
пріоритетними й у час постмодерністської оріюнтації на інформованість і 
споживацьку естетику» (Колоїз, 2014, с. 79).  

Синтезуячи найрізноманітнішу за своюя природоя інформація, 
народні паремії даять широкі можливості длѐ використаннѐ в освітньому 
процесі сучасної початкової школи. Психологи й педагоги, ѐкі  досліджували 
вплив усної народної творчості на формуваннѐ особистості молодшого 
школѐра, розвиток його розумових здібностей, творчих навичок, естетичних 
смаків, комунікативних умінь наголошуять на тому, що тематичне багатство, 
стислість, образність, глибока предметність коротких жанрів українського 
фольклору імпонуять психологічним особливостѐм учнів ціюї вікової 
категорії. Урізноманітнячи освітній процес елементами гри, народні паремії 
ѐкнайкраще сприѐять розвиткові таких мисленнювих процесів, ѐк аналіз, 
синтез, узагальненнѐ, порівнѐннѐ, абстрагуваннѐ; стимуляять увагу, 
кмітливість, запам’ѐтовуваннѐ та відтвореннѐ тексту.    

Реалізаціѐ педагогічних функцій українських народних паремій в 
освітньому процесі сучасної початкової школи розкриваютьсѐ через 
багатоваріативність вивченнѐ на уроках, використаннѐ у змісті чинних 
навчальних дисциплін, системі позаурочних виховних заходів.  

Розглѐнемо деѐкі можливі варіанти використаннѐ українських 
народних прислів’їв та приказок на уроках української мови. У 
поѐснявальній записці до оновленої навчальної програми длѐ 
загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи зазначаютьсѐ, що 
відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту 
початкової загальної освіти навчальний предмет «Українська мова» 
будуютьсѐ за такими змістовими лініѐми: мовленнювоя, мовноя, 
соціокультурноя, діѐльнісноя (Навчальні програми длѐ 1–4 класів, с. 1). 
Так, соціокультурна лініѐ передбачаю «формуваннѐ в учнів уѐвленнѐ про 
мову ѐк форму виѐву культури українського народу, ѐк засіб створеннѐ 
творів мистецтва; розширеннѐ уѐвлень школѐрів про своя державу – 
Україну, культуру українського народу, про її особливості в різних регіонах; 
засвоюннѐ малих українських фольклорних форм, національних формул 
мовленнювого етикету, етикетних правил спілкуваннѐ; використаннѐ 
набутих знань і вмінь під час виконаннѐ соціальних ролей, спілкуваннѐ з 
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представниками різних вікових груп і статусів, вирішеннѐ навчальних і 
життювих проблем» (Навчальні програми длѐ 1-4 класів, с. 2). Цѐ робота 
маю реалізовуватисѐ за допомогоя дібраних відповідних текстів, тих 
матеріалів, ѐкі віддзеркаляять особливості матеріальної й духовної 
культури рідного народу, його національного характеру. Отже, при 
вивченні частин мови учнѐм молодшого шкільного віку  доцільно 
запропонувати завданнѐ, ѐкі передбачаять роботу зі змістом коротких 
жанрів фольклору. Наприклад, при вивченні теми «Іменник»: 

 Прочитай прислів’ѐ. До ѐких слів можна поставити питаннѐ «Хто»? 
або «Що»?: Дружба та братство дорожчі багатства; Лядина без друзів, що 
дерево без коріннѐ; Дружба – найбільший скарб; Друзі пізнаятьсѐ в біді. 

 Прочитай. Підкресли слова-назви предметів, ѐкі відповідаять на 
питаннѐ що?: Золото добуваять із землі, а знаннѐ – з книжок; Книга длѐ 
дітей, що волога длѐ полів; Дім без книги – день без сонцѐ; День без книги, 
що обід без хліба. 

 Спиши прислів’ѐ і приказки. Підкресли іменники: Зима радую 
снігами, а літо пирогами; Січень морозами лятую, а квітень тепло дарую; 
Лунко потріскую лід – на міцний мороз; Лятневий сніг весноя пахне. 

 Спиши прислів’ѐ. Підкресли іменники. Визнач їх число: Де волошки – 
там хліба трошки; Де пташки – там гинуть комашки; Літо з дощами – осінь з 
грибами; На бідного Макара всі шишки летѐть. 

 Прочитай. Спиши. Визнач відмінок  іменників: Весна ледачого не 
лябить; Добре ім’ѐ – найкраще багатство; На дерево дивись, ѐк родить, а 
на чоловіка, ѐк робить; Раннѐ пташка росу оббиваю. 

 Спиши прислів’ѐ. Підкресли антоніми. Виділене слово розбери ѐк 
частину мови: З праці радість, а з безділлѐ смуток; Зробиш добро – не 
кайсѐ, вдіюш лихо – начувайсѐ; Працѐ лядину годую, а лінь марную; Друг 
плаче, а недруг сміютьсѐ. 

Серед масиву народних паремій з антонімами  в роботі з учнѐми 
молодшого шкільного віку доцільно використовувати такі: Багатий бідного не 
знаю; Багато диму – мало тепла; Високо літаюш та низько сѐдеш; Де м’ѐко 
стелѐть, там твердо спать; Де не було початку, не буде й кінцѐ; Знаюш – кажи; 
не знаюш – мовчи; Знай більше, а говори менше; Краще погано їхати, ніж 
хороше йти; Ластівка день починаю, а соловей кінчаю; На чорній землі білий 
хліб родить; Працѐ чоловіка годую, а лінь марную; У хлібороба руки чорні, зате 
хліб білий. 

На думку дослідників, прислів’ѐ та приказки ю важливим інструментом, 
ѐкий маю значну методичну цінність у процесі вивченнѐ частин української 
мови, оскільки вони стимуляять емоційну складову дидактичного процесу, 
активізуять розумову діѐльність молодших школѐрів. Тож при вивченні 
числівника, доречними будуть наступні паремії: Одна бджола мало меду 
наносить; Артіль міцна, ѐк всі за одного, а один – за всіх; Влітку один тиждень 
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рік годую; За двома зайцѐми не гонись, бо й одного не піймаюш; У роботі «ох», 
а їсть за трьох; Говорить так, ѐк три дні хліба не їв; Краще на п’ѐть хвилин 
раніше, ніж на хвилину пізніше; Семеро одного не ждуть; Біда біду 
перебуде – одна мине, десѐть буде тощо.  

При засвоюнні теми займенник на закріпленнѐ вивченого доцільно 
використати такі вправи: 

 Переписати. Підкреслити члени реченнѐ. З’ѐсувати синтаксичну роль 
займенників: Всѐка травинка на своюму корені росте; Щастѐ знаю, кого шукаю; 
Син мій, а розум у нього свій; У нього стільки правди, ѐк у решеті води. 

 Вибірковий диктант. Виписати особові займенники. Визначити 
особу, число, відмінок кожного з них: Перш ти мене підвези, а потім ѐ на 
тобі поїду; На тобі, небоже, що мені негоже; Про мене, Семене, хай усі 
коло мене, аби ѐ зверху; акий на тебе гедзь напав?; Ти йому про діло, а він 
тобі про козу білу.  

 Розкрити значеннѐ фразеологізмів. До ѐкого розрѐду належить у 
них займенник? Ввести фразеологізми до самостійно складених речень: 
«Сам по собі»,  «Володіти собоя», «Не по собі». 

 Переписати, уставлѐячи на місці крапок потрібні займенники. До 
ѐкого розрѐду кожен з них слід віднести?: «Ой … в лузі озовись!», «Ой … 
росте без коріннѐ? А … біжить без повода? А … росте без цвіту?», «Ой … то 
кінь стоїть, … сива гривонька?», «Переможе не той, … вояю, а той, … 
правда», «Ой … то хата не заметена, ой … то дівчина не заплетена?». 
Довідка: хто; що; що; чий; що; чиѐ; чиѐ; чиѐ; чиѐ. 

 Прочитати. Указати присвійні займенники, визначити, на 
приналежність ѐкій особі кожен із них вказую: Моѐ хата скрая – нічого не 
зная; Добра каша, та не наша; Не замітай чужої хати, дивисѐ, чи твоѐ 
заметена; Не тішсѐ з чужої біди, бо вона нині його, завтра її, а тоді твоѐ 
буде; Краще своѐ хата, ніж чужа палата. 

До теми правопис частки не з діюсловами можна запропонувати такі 
паремії: Біда на світі, коли немаю правди; Двох правд не буваю; Де немаю 
волі, там не буваю й долі; Добрі діти доброго слова послухаять, а лихі – й 
дрячка не боѐтьсѐ; Взѐвсѐ за гуж – не кажи, що не дуж; Життѐ прожити – 
не поле перейти; З вогнем не жартуй; Кому правди не треба, тому й честь 
не потрібна; Криком вогня не вгасиш; Наука в ліс не веде, а з лісу 
виводить; На чужому горі щастѐ не побудувати; На чужому полі не 
матимеш волі; Не було б щастѐ, та нещастѐ помогло; Не вір словам, а вір 
ділам; Не знаюш броду – не лізь у воду; Не кажи, коли ю риба в ріці, а кажи, 
коли у руці; Не лѐкайсѐ туманів – виїжджай у поле рано; Не підливай масла 
у вогонь; Не шукай правди в інших, коли в тебе її нема; Пролиту воду назад 
не збереш; Хто за правду гороя, той не боїтьсѐ і боя. 

Запишіть прислів’ѐ та приказки, розкриваячи дужки, поѐсніть їх 
зміст та правопис з діюсловами: Боѐтисѐ вовка – в ліс (не) ходити; Двою 
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третього (не) чекаять; Дружба, ѐк дзеркало: розіб’юш, (не) складеш; 
Дружній череді і вовк (не) страшний; Згаѐного часу і конем (не) доженеш; 
Зимоя сонце світить, та (не) грію; Знаюш – кажи, а (не) знаюш – мовчи; Коли 
почав орати, то у сопілку  (не) грати; Материнська ласка кінцѐ (не) знаю; 
Науки ні вода (не) затопить, ні огонь (не) спалить; (Не) кидай слів на вітер; 
Нових друзів май, старих (не) забувай; Одна бджола багато меду (не) 
наносить; Під лежачий камінь вода (не) тече; Семеро одного (не) ждуть; 
Сказаного і сокироя (не) вирубаюш; Слово – не горобець, ѐк вилетить, то 
вже його (не) спіймати; Старого лиса (не) виманиш з лісу; То не козак, що 
(не) думаю отаманом бути; У невмілого руки (не ) болѐть; Хочеш їсти калачі 
(не) сиди на печі; Чого Івась не навчитьсѐ, того й Іван (не) буде знати; ак 
зелене жито жати, то нічого (не) мати й ін.. 

Надзвичайно корисноя й доступноя длѐ учнів молодшого шкільного 
віку ю робота над поѐсненнѐм змісту паремій, а також їх створеннѐ. Українські 
прислів’ѐ та приказки добре себе зарекомендували при вивченнѐ абетки, у 
роботі над звуко-буквенними зіставленнѐми, розвитком усіх видів 
мовленнювої діѐльності. Зміст і форма коротких жанрів фольклору 
різноманітні, тож їх доречно використовувати  практично на всіх етапах уроків 
мови й читаннѐ. Методичні напрацяваннѐ останніх років засвідчуять широкі 
можливості залученнѐ школѐрів до глибинних пластів української народної 
мудрості. Так, на уроках літературного читаннѐ учителі-практики пропонуять 
використовувати вправу «діалог персонажів», побудовану на українських 
народних прислів’ѐх, дібраних за тематичним принципом. Аналізуячи 
прислів’ѐ, увагу учнів потрібно звернути на багатство художніх засобів 
зображеннѐ: ритміку, звукопис: алітераціѐ та асонанс, епітети, порівнѐннѐ, 
метафори тощо. Можна також застосувати ігрові прийоми навчаннѐ, 
наприклад, гра ланцяжок – коло: до тексту казки чи оповіданнѐ подаятьсѐ 
прислів’ѐ, серед ѐких ю зайве, те, що взагалі не підходить до змісту поданого 
твору. Учнѐм пропонуютьсѐ з’юднати між собоя олівцем ті паремії, ѐкі 
співзвучні зі змістом прочитаного.  

На уроках читаннѐ також буде доречним використаннѐ завдань, 
побудованих на основі народних паремій:   

- Додай слово: Не заживаю рана від лихого ..., Слово ... кожному 
приюмне, Хто ..., той лядей смішить. Відповіді: Слова, чемне, спішить. 

- Добери прислів’ѐ до прочитаного твору; зроби малянок до 
поданого прислів’ѐ; на основі поданого прислів’ѐ склади невелике 
оповіданнѐ чи казку. 

- Збери прислів’ѐ. Помінѐй слова місцѐми і прочитай прислів’ѐ: 
«думати, а, потім, говорити, Краще, говорити, аніж, думати, а, потім». 
«землі, чиїй, На, живеш, народу, й, шануй, того, закони, народу». Відповіді: 
Краще думати, а потім говорити, аніж говорити, а потім – думати. На чиїй 
землі живеш, того народу й закони шануй. 
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- Утвори пару. Згрупуй прислів’ѐ за змістом: 1. ак підеш, так і 
найдеш. 2. Спершу слово зваж, а потім – скаж. 3. Де не поклав, там не 
візьмеш. 4. Краще думати, а потім говорити, аніж говорити, а потім – 
думати. 5. Не радій чужому горя. 6. Кожній речі свою місце. 7. Добре 
роби – добре й буде. 8. Над товаришем не смійсѐ, бо над собоя заплачеш. 
Відповіді: 1 – 7; 2 – 4; 3 – 6; 5 – 8. 

Серед основних видів роботи з пареміѐм на уроках читаннѐ можна 
виокремити такі: опрацяваннѐ паремій, ѐкі винесені в заголовок твору; 
робота над пареміюя, ѐка віддзеркаляю головну думку твору; добір 
відповідних паремій длѐ здійсненнѐ налізу змісту художнього твору; 
використаннѐ премій на початку уроку  створяю відповідний емоційний 
фон, налаштовую на відповідне сприйнѐттѐ художнього тексту; поданнѐ під 
час узагальняячої бесіди в кінці уроку дозволѐю ѐскраво й лаконічно 
підвести підсумки  та ін.  

В оптимізації змісту навчального матеріалу щодо вивченнѐ рідної 
мови, вчителеві допоможуть матеріали, представлені в методичних 
наробках Г. Білакової, а. Дробчак, В. Дякової, С. Милоголовкіної, 
Л. Мафтин, Н. Чужої та ін.   

З метоя розвиту пізнавальних здібностей, логічного мисленнѐ, 
оптимізації дидактичного процесу творчий учитель широко використовую 
народні паремії й на уроках математики. Зазначимо, що в чинних 
підручниках з математики народні паремії могли би урізноманітнити 
змістове наповненнѐ розділів: лічба, нумераціѐ чисел від 1 до 10, додаваннѐ 
і відніманнѐ в межах десѐти тощо. Наприклад, під час вивченнѐ числа 
7 доцільно запропонувати приказки: Сім раз відмірѐй, а один раз відріж 
(про тих, хто поспішаю піднести руку длѐ відповіді, ще не розв’ѐзавши задачу 
або приклад); Семеро одного не чекаять (про дітей, ѐкі довго готуятьсѐ до 
уроку чи ѐкогось його етапу); Сім п’ѐтниць на тиждень (про легковажних, 
непринципових, хто порушую дане слово) та ін. Отже, на уроці математики 
доречними будуть прислів’ѐ і приказки з числовими даними: Один – за всіх, 
всі – за одного; Брехливому вірѐть не більше одного разу; Одна бджола 
мало меду носить; Одна ластівка весни не робить; Одна голова добре, а 
дві – краще; Одного хороброго і сто боѐгузів не замінѐть; За двома зайцѐми 
поженешсѐ – жодного не впіймаюш; Бути здоровим і мудрим – два блага в 
житті; Лінивий двічі робить, а скупий двічі платить; До лихого не ходи, за 
п’ѐть верстов обійди; Наговорив сім мішків гречаної вовни, та й всі неповні; 
За одного вченого десѐть невчених даять, та й то не беруть; Слухай сто 
разів, а говори один раз; За сто робіт беретьсѐ, а ні одна не вдаютьсѐ; 
Добрий приклад краще за сто слів. 

Вивчаячи «Величини» учнѐм доречно запропонувати такі прислів’ѐ і 
приказки: Година рік береже; На годину спізнивсѐ, за рік не доженеш; 
Великий день до вечора, коли робити нічого. Загалом, при вивченні будь-
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ѐкої теми з математики вчитель може використати прислів’ѐ: Зробив діло – 
гулѐй сміло; Коли став робить, то байдики не бить; Спершу треба 
розсудити, а тоді робити.  

Щодо природознавства, то народні паремії доречні длѐ ілястрації 
відповідних текстів, вправ-дослідів, практичних робіт. Вони поглибляять 
інформативність підручників, зацікавляять школѐрів змістом навчального 
матеріалу. Зокрема, вивчаячи теми, у ѐких розкриваятьсѐ зв’ѐзки між 
живоя й неживоя природоя в різні пори року, варто підібрати такі 
народні паремії, ѐкі, наприклад, відображаять прѐму залежність між 
окремими природними чинниками і розвитком рослин: Без дощу і трава 
не росте; Зима без снігу – літо без хліба; Літо даю коріннѐ, а осінь – насіннѐ; 
Два дощики у мая – повно буде врожая. 

У 2014/2015 навчальному році третьокласники розпочали вивчати 
новий навчальний предмет «а у світі», спрѐмований на «соціалізація 
особистості молодшого школѐра, його патріотичне і громадѐнське 
вихованнѐ» (Навчальні програми длѐ 1-4 класів). Вирішення цих завдань 
допомагаю творче використаннѐ на уроках народних паремій, що даю 
учнѐм можливість зосередити увагу на фактах і ѐвищах оточуячої дійсності, 
сприѐю формування правильних природничих та суспільствознавчих 
уѐвлень і понѐть, з ѐких складаятьсѐ усвідомлені, систематичні й міцні 
знаннѐ про навколишній світ. 

Образотворче мистецтво – один із різновидів творчо-естетичної 
діѐльності лядини. Належне й доречне застосуваннѐ прислів’їв та 
приказок на уроках образотворчого мистецтва сприѐю всебічному й 
гармонійному розвиткові особистості школѐра, насамперед, розвитку його 
творчих здібностей. Застосуваннѐ народних паремій дозволѐю зробити 
уроки образотворчого мистецтва більш цікавими, ѐкісними, ѐскравими, 
візуальними, творчими. Наприклад, красу пір року, природи допоможуть 
розкрити відповідні паремії про їх неповторність, особливості: Коли 
сонечко пригрію, то й трава зазеленію; Весноя все ожива, танцяю й співа; В 
осінній час сім погод у нас: сію, вію, туманію, шумить, мете й зверху йде; 
Бджоли раді цвіту, ляди – літу. 

Використаннѐ народних паремій на уроках трудового навчаннѐ маю 
своя специфіку, оскільки спрѐмоване, перш за все, на підкресленнѐ чи 
лаконічну оцінку зробленого учнем. Девізом уроків трудового навчаннѐ 
можуть слугувати, наприклад, такі паремії: Діло майстра величаю; Бджола 
мала, а й та працяю;  Лядська працѐ – не дурницѐ, розкидати не годитьсѐ; 
Роботѐщі руки гори вернуть; Спершу роздивись, а тоді до діла берись; 
Поспішиш – лядей насмішиш, Уміюш помилѐтисѐ – умій і виправлѐтисѐ; Не 
подумавши, й кілочка не заточиш; Кінець – ділу вінець.  

Народні паремій використовуятьсѐ і на уроках «Основ здоров’ѐ». 
Формування позитивної мотивації щодо здорового способу життѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

173 

сприѐять такі паремії, ѐк: Найбільше багатство – здоров’ѐ; Здоров’ѐ – 
всьому голова; Здоров’ѐ за гроші не купиш; У здоровому тілі – здоровий 
дух; Хто праці не боїтьсѐ, того хвороба сторонитьсѐ; Бережи одѐг, поки 
новий, а здоров’ѐ – поки молодий; ак немаю сили, то й світ не милий; 
Тримай голову в холоді, а ноги в теплі – будеш довго жити на землі. 

Зміст уроків фізичної культури допоможе урізноманітнити добірка 
таких паремій: Зі спортом дружити – довго жити; Хто день починаю з 
зарѐдки, у того все буде в порѐдку; Без уроків фізкультури не зміцнить 
мускулатури. 

Аналіз наукової літератури та досвіду вчителів-практиків показую, що 
народні паремії вводѐтьсѐ у структуру того чи іншого уроку переважно ѐк 
супровідний матеріал. Оптимальними видами роботи з прислів’ѐми та 
приказками ю такі: з поданих слів скласти прислів’ѐ; з’юднати чи роз’юднати 
частини прислів’ѐ; доповнити його; написати твір за визначеним прислів’ѐм; 
дібрати паремії з синонімами, антонімами, певним словом, певноя частиноя 
мови, на означену тему, сяжетний малянок, заголовок до тексту; художній 
аналіз афористичного вислову, поѐсненнѐ його змісту та ін.  

Висновки. На основі аналізу теоретичних праць вітчизнѐних та 
зарубіжних науковців узагальнено змістове наповненнѐ термінів «паремії», 
«пареміографіѐ» та «пареміологіѐ». Зазначено, що народні прислів’ѐ та 
приказки завдѐки своїй жанровій специфіці (стислість, емоційність, 
специфічна рима й ритмічна структура) та змістовому наповнення (кодекс 
неписаних законів поведінки й діѐльності лядини в природному та соціаль-
ному середовищі) маять значний вплив на емоційно-чуттюву й розумову 
сферу молодшого школѐра в контексті формуваннѐ ціннісних оріюнтирів, 
розвитку творчих здібностей та стимулѐції асоціативного мисленнѐ. З їх 
допомогоя можна активізувати дидактичний процес, збудити допитливість 
школѐра, закріпити особистісно значущий сенс навчальної діѐльності.  

Реалізаціѐ педагогічних функцій українських народних паремій в 
освітньому процесі сучасної початкової школи розкриваютьсѐ через 
багатоваріативність використаннѐ у змісті чинних навчальних дисциплін, 
вивченнѐ на уроках та в системі позаурочних виховних заходів. Саме такий 
підхід сприѐю глибокому осмислення школѐрами культурної спадщини 
рідного народу, формування етнічної свідомості, кращих рис 
громадѐнина, національної ідентичності. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Проведене дослідженнѐ 
не вичерпую усіх аспектів означеної у змісті статті проблеми. Подальших 
наукових пошуків потребуять питаннѐ оновленнѐ змісту шкільної освіти на 
українознавчих засадах, зокрема, визначеннѐ оптимального обсѐгу знань 
учнів молодшого шкільного віку про народні паремії; методичного 
забезпеченнѐ процесу опануваннѐ молодшими школѐрами паремій; 
застосуваннѐ інтерактивних технологій з метоя всебічного розкриттѐ 
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педагогічного потенціалу народних паремій; проблема репрезентації 
національного характеру в пареміѐх (поліетнічний аспект).  
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РЕЗЮМЕ 
Мафтын Лариса, Предык Алина, Шевчук Кристина. Педагогический потенциал 

украинских народных паремий. 
Статьѐ посвѐщена образовательно-воспитательным возможностѐм 

украинских народных паремий. На основе анализа научных источников обобщена 
сущность дефиниций «паремиѐ», «паремиографиѐ», «паремиологиѐ», рассмотрена 
жанроваѐ специфика пословиц и поговорок, раскрыты особенности реализации 
украинских народных паремий в педагогическом процессе современной начальной 
школы. Авторы подчеркиваят, что паремии ѐвлѐятсѐ не только инструментом 
активизации мыслительной деѐтельности учащихсѐ, развитиѐ их 
коммуникативных навыков и оптимизации учебного процесса, но и действенным 
средством национального воспитаниѐ подрастаящего поколениѐ. Как средоточие 
духовности украинского народа они углублѐят мировоззрение, прививаят лучшие 
качества характера, способствуят патриотическому, нравственному, 
эстетическому, трудовому, экологическому воспитания. 

Ключевые слова: образовательный процесс, младшие школьники, паремиѐ, 
паремиографиѐ, паремиологиѐ, педагогический потенциал пословиц и поговорок. 

 

SUMMARY 
Maftyn Larysa, Predyk Alina, Shevchuk Kristina. Pedagogical Potential of Ukrainian 

People’s Paremias. 
The article is devoted to educational opportunities of short genres of Ukrainian folklore. 

The purpose of the article is to unveil the pedagogical potential of Ukrainian folk paremias and to 
substantiate the possibilities of their use in the educational process of the modern elementary 
school. To achieve this goal, we used such research methods as analysis of scientific literature of 
domestic and foreign authors to clarify the content of basic concepts of the study; methods of 
observation, systematization and generalization of material regarding characterization of the 
pedagogical potential of Ukrainian folk paremias; substantiation of methodological aspects of 
use in the modern elementary school educational process. 

Based on the analysis of scientific sources, the article summarizes the essence of the 
definitions “paremia”, “paremiography”, “paremiology”; examines the genre specificity of 
proverbs and sayings; reveals peculiarities of realization of Ukrainian folk paremias in the 
educational process of modern elementary school. 

The authors emphasize that paremias are not only a tool for enhancing mental 
activity of young school children, developing their communication skills and optimizing the 
educational process, but also an effective tool for national upbringing of the younger 
generation. As a treasure trove of spirituality of the Ukrainian people, they deepen Ukrainian 
worldview, instill the best qualities of character, contribute to patriotic, moral, aesthetic, 
labor, environmental education. It is not just a form of artistic thinking, but a powerful means 
of influencing human consciousness, stimulating personal opportunities, forming moral 
ideals, value orientations, and national identity. Due to their genre specificity, short genres of 
folklore are also able to significantly enhance the didactic process of the elementary level of 
education, promote development of imaginative thinking, logic, imagination, communicative 
abilities and so on. 
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The practical significance of the study is that its results can be applied in the practical 
activities of secondary school teachers, as well as in the preparation of textbooks, teaching 
aids and methodological recommendations for students of pedagogical universities, as well 
as for students of modern secondary schools. 

Key words: educational process, junior schoolchildren, paremia, paremiography, 
paremiology, pedagogical potential of proverbs and sayings. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО СЕРЕДОВИЩА  

ДИТЯЧОЇ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ 
 
Мета статті бачитьсѐ в розробці навчально-методичного супроводу процесу 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації 
фізкультурно-оздоровчого середовища дитѐчої освітньої установи, практичній 
перевірці діювості методів, форм і засобів навчаннѐ, поширенні методик визначеннѐ 
показників готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації 
фізкультурно-оздоровчого середовища освітньої установи. 

Ключові слова: освітнѐ установа, фізкультурно-оздоровче середовище, діти, 
здоров’ѐ, здоровий спосіб життѐ. 

 
Постановка проблеми. Початок нового тисѐчоліттѐ характеризуютьсѐ 

новоя хвилея реформ системи професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури, що зумовлено створеннѐм юдиного 
простору вищої освіти, розвитком інформаційного суспільства й необхідністя 
формуваннѐ готовності майбутніх учителів прискорити інформатизація 
освіти, забезпечити її ѐкість та мобільність (Кириленко, 2012). 

Слушноя видаютьсѐ думка С. Мелікової про те, що підготовка 
висококваліфікованих кадрів, спроможних конкурувати на ринку праці, ѐкі 
володіять фаховими компетенціѐми у своїй галузі, спроможні здійснявати 
самостійне здобуттѐ необхідної інформації, поповнявати знаннѐ та 
застосовувати їх у сучасних реаліѐх − все це завданнѐ, що постаять перед 
вищоя освітоя XXI століттѐ. 

В останню десѐтиліттѐ реалізаціѐ на практиці спортизованого 
фізичного вихованнѐ дітей та молоді, що маю загальні семантичні коріннѐ із 
середовищним підходом, досить успішно здійсняютьсѐ групоя вчених на 
чолі з В. К. Бальсевічем і Л. І. Лубишевоя. 

Провідним завданнѐм учителѐ фізичної культури ю формуваннѐ й 
розвиток в учнів клячової компетентності «бути здоровим» ѐк сукупність 
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інтелектуальних і практичних умінь, ѐка базуютьсѐ на сприйнѐтті індиві-
дуального здоров’ѐ ѐк значущої цінності, вклячаю знаннѐ й навички збере-
женнѐ наѐвного здоров’ѐ і визначаю поведінку особистості в ситуації вибору 
здоров’ѐруйнуячих чи здоров’ѐзбережувальних умов (Рибалко, 2019). 

Готовність майбутніх учителів фізичної культури до організації 
фізкультурно-оздоровчого середовища освітніх установ слід сприймати ѐк 
один із результатів їхньої професійної підготовки, що означаю інтегральну 
соціально значущу особистісну ѐкісну характеристику вчителѐ фізичної 
культури, ѐка поюдную: ціннісні установки на збереженнѐ і зміцненнѐ 
фізичного, психічного і соціального здоров’ѐ усіх учасників освітнього процесу 
(Семеніхіна, 2017); прагненнѐ до власного фізичного і професійного розвитку; 
знаннѐ про експериментально апробовані, у тому числі й інноваційні, освітні 
методики здоров’ѐзбережувального і здоров’ѐформувального спрѐмуваннѐ; 
уміннѐ органічно їх інтегрувати в цілісний освітній процес окремої вікової 
групи і всього закладу освіти, формувати в дітей ціннісне ставленнѐ до 
власного здоров’ѐ і мотивації щодо здорового способу життѐ; здібності, ѐкі 
забезпечуять ѐкісну комунікація із суб’юктами фізкультурно-оздоровчого 
середовища (педагоги, діти, їх батьки) й ефективне вирішеннѐ поставлених 
професійних завдань (Харченко та ін., 2019; Шиѐн, 2001).  

Основними ідеѐми сучасної освіти, що підтримуятьсѐ й поширяятьсѐ 
Міжнародноя організаціюя ЯНІСЕФ, ю ідеї забезпеченнѐ прав, свобод та 
інтересів дітей, представлені в концепції програми «Школа доброзичливого 
ставленнѐ до дитини» («Child-friendly schools») (Водолазська, 2012).  

Вже ні длѐ кого не таюмницѐ, що суспільний запит спрѐмований на 
заклад, ѐкий ю не тільки місцем, де дітей навчаять, а, насамперед, простором 
длѐ їх повноцінного розвитку, осередком успішних, креативних і щасливих 
лядей. Такий омріѐний острів сподівань можливий лише в атмосфері 
фізичного комфорту, сприѐтливого соціального та психологічного клімату, що 
підтримую особистість, ѐка розвиваютьсѐ, вчасно реагую на її потреби та з 
повагоя ставитьсѐ до її особливостей (Дубинська, 2017; Лѐнной та ін., 2019). 

Аналіз актуальних досліджень. Освітню середовище вивчали ѐк 
зарубіжні (Дж. Гібсон, У. Мейс, Т. Менг, М. Турвей, В. А. асвін та інші), так і 
вітчизнѐні (Г. О. Балл, І. Д. Бех, Ю. В. Бондаревська, С. Я. Максимова, 
О. М. Пюхота, В. В. Рибалка, В. А. Семиченко, В. В. Сюріков, С. О. Сисоюва та 
інші) дослідники. Цікавим у цьому контексті ю підхід зарубіжного науковцѐ 
В. А. асвіна, ѐкий вважаю, що освітню середовище – це характеристика 
життѐ всередині закладу освіти, система впливів і умов формуваннѐ 
особистості, а також система можливостей длѐ розвитку особистості, ѐкі 
містѐтьсѐ в соціальному та просторово-предметному оточенні.  

Середовищний підхід у вихованні розглѐдаютьсѐ в роботах 
Я. С. Мануйлова. Автор під середовищним підходом розумію теорія і 
технологія опосередкованого керуваннѐ (через середовище) процесами 
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формуваннѐ й розвитку особистості дитини. Середовище, що існую ѐк 
посередник у міжсуб’юктній взаюмодії, впливаю на вид думок, дій дітей і 
дорослих і через них на спосіб життѐ всіюї спільноти. Спосіб життѐ 
прийнѐтий у співтоваристві, формую тип особистості. 

На думку Е. Н. Степанової і Л. М. Лузіної, такий підхід демонструю 
собоя оріюнтація вчителѐ або керівника закладу освіти при здійсненні 
своїх дій, що спонукаю його до використаннѐ певної сукупності 
взаюмопов’ѐзаних понѐть і способів педагогічної діѐльності. 

Відповідно до концепції Е. А. Климова, об’юктом педагогічної 
діѐльності ю лядина (учень, вихованець), а предметом – діѐльність, 
спрѐмована на її розвиток, навчаннѐ, вихованнѐ. Сутність предметної 
педагогічної діѐльності полѐгаю в організації діѐльності учнів, спрѐмованої 
на опануваннѐ соціокультурного досвіду ѐк змісту освіти, основи і умови 
розвитку особистості (Совгіра та Гончаренко, 2015). 

Мета дослідження – виѐвити й обґрунтувати теоретико-методичні 
засади досліджуваного процесу, перевірити методику проектуваннѐ 
фізкультурно-оздоровчого середовища дитѐчої освітньої установи. 

Виклад основного матеріалу. Зупинимосѐ детальніше на тлумаченні 
терміну «фізкультурно-оздоровче середовище» (ФОС), ѐке ми розглѐдаюмо 
в межах сучасного освітнього простору. 

Понѐттѐ «середовище» нерозривно пов’ѐзане з терміном «простір».  
Простір у словниках тлумачитьсѐ ѐк категоріѐ філософії, що виражаю 

співіснуваннѐ й відособленість речей одна від одної, їх протѐжність, 
порѐдок, розміщеннѐ відносно одна одної.  

Згідно з філософським тлумаченнѐм, загальний об’юктний простір – 
форма існуваннѐ матеріальних об’юктів і процесів. Це необмежений, 
неосѐжний і до кінцѐ незбагненний предметний простір об’юктивного 
(реального) світу – загальний об’юктний простір, будову ѐкого формую 
практично незчисленна множина створених природоя й лядиноя об’юктів і 
відношень між ними. 

У філософському розумінні середовище – це сукупність суспільних, 
матеріальних і духовних умов, ѐкі ю основоя існуваннѐ, формуваннѐ й 
діѐльності лядини.  

Понѐттѐ «фізкультурно-спортивне середовище» вперше у своїх 
дослідженнѐх використала І. В. Манжелей, ѐка длѐ закладу освіти його 
визначила ѐк сукупність різних умов і можливостей фізичного й духовного 
формуваннѐ та саморозвитку особистості, що містѐтьсѐ в просторово-
предметному й соціальному оточенні. У її інтерпретації заклад освіти ю 
особливим освітнім простором, у межах ѐкого відбуваютьсѐ не тільки 
формуваннѐ соціально адаптованої особистості, її професійне і 
громадѐнське самовизначеннѐ, але й формуютьсѐ найважливіша, базова 
характеристика особи, ѐка забезпечую реалізація всіх інших, – здоров’ѐ. 
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Спираячись на роботи О. Дункана, Л. Шноре, В. А. асвіна, 
І. В. Манжелей описую структуру фізкультурно-спортивного середовища:  

 суб’юкти освітнього процесу;  

 соціальний компонент фізкультурно-спортивного середовища; 

 просторово-предметний компонент фізкультурно-спортивного 
середовища;  

 змістовно-технологічний компонент фізкультурно-спортивного 
середовища.  
На думку І. В. Манжелей, саме фізкультурно-спортивне середовище 

освітньої установи, через створеннѐ в ньому умов і наданнѐ спектру 
можливостей длѐ розвитку особи, сприѐтиме актуалізації різноманітних 
фізкультурно-оздоровчих потреб учнів, оскільки в силу об’юктивних причин 
у межах одніюї дисципліни «Фізична культура» зробити це досить важко і 
практично неможливо. 

Термінологічний аналіз понѐть «середовище», «освітню 
середовище», «фізкультурно-спортивне середовище» дав змогу виділити 
родове понѐттѐ та визначальні характеристики фізкультурно-оздоровчого 
середовища освітньої установи (ФОС). Серед них: 

 система (фізкультурно-оздоровче середовище – це особистісно 
оріюнтована система впливів та умов формуваннѐ особистості, а також 
можливостей длѐ її розвитку, ѐкі ю результатом змін освітньої культури в 
закладі освіти); 

 простір (фізкультурно-оздоровче середовище – це педагогічний, 
доцільно організований простір життюдіѐльності, ѐкий і ю необхідноя 
умовоя збереженнѐ і зміцненнѐ всіх складників здоров’ѐ, а отже й 
повноцінного та своючасного розвитку фізичної, соціально-моральної, 
інтелектуально-пізнавальної, емоційно-ціннісної, творчої та інших сфер 
дитѐчої особистості); 

 платформа (фізкультурно-оздоровче середовище освітньої 
установи – цілісна освітнѐ платформа, де створені необхідні умови длѐ 
збереженнѐ і зміцненнѐ фізичного, духовного, психологічного і соціального 
здоров’ѐ всіх учасників навчально-виховного процесу, вихованнѐ фізично 
здорової та морально досконалої молодої лядини, працездатної, 
спроможної активно реалізувати себе в дорослому житті в інтересах своюї 
особистості, сім’ї, держави та суспільства); 

 форма (фізкультурно-оздоровче середовище розглѐдаютьсѐ ѐк 
ефективна форма інтеграції та взаюмодії всіх суб’юктів освітнього процесу 
(учнів, адміністрації школи, класних керівників та вихователів, учителів-
предметників, соціальних педагогів, педагогів-психологів, медичного персо-
налу, педагогів додаткової освіти, педагогів-організаторів) длѐ досѐгненнѐ 
високої ѐкості освіти за умови збереженнѐ здоров’ѐ учнів. Таке трактуваннѐ 
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теоретичних і практичних аспектів супроводу учнів в освітньому процесі 
знаходитьсѐ в повній відповідності з уѐвленнѐми про розширеннѐ цілей осві-
ти, у число ѐких вклячені цілі розвитку, вихованнѐ, забезпеченнѐ фізичного, 
психічного, психологічного, морального і соціального здоров’ѐ дітей. 

Узагальняячи підходи до означеннѐ, надамо власне баченнѐ 
понѐттѐ «фізкультурно-оздоровче середовище освітньої установи» (ФОС). 

Під фізкультурно-оздоровчим середовищем освітньої установи 
розуміється педагогічно вивірене й доцільно організоване освітню середо-
вище, у ѐкому створені необхідні умови длѐ збереженнѐ та зміцненнѐ 
фізичного, психічного і соціального здоров’ѐ всіх учасників освітнього 
процесу і ѐкий маю на меті вихованнѐ фізично здорової та морально 
досконалої молодої лядини, спроможної активно реалізувати себе в дорос-
лому житті в інтересах своюї особистості, сім’ї, держави та суспільства. 

Характер впливу фізкультурно-оздоровчого середовища освітньої уста-
нови на особистість залежить від активності суб’юкта й багатства фізкуль-
турно-спортивного простору світової спільноти, держави, регіону, округу, 
міста тощо – тіюї конкретної атмосфери, ѐка сприѐю розвиткові локальних 
фізкультурно-оздоровчих середовищ (державна політика в сфері освіти і 
фізичної культури та спорту, соціальний замовленнѐ тощо) або стримую його. 

С. Я. Щетініноя розглѐнута системна інтеграціѐ виховної роботи та 
фізкультурно-спортивного середовища ЗВО, метоя ѐкої ю формуваннѐ у 
студентської молоді загальнокультурних і професійних компетентностей 
через вкляченнѐ в значущу суспільно-корисну, художньо-естетичну й 
фізкультурно-спортивну діѐльність. 

А. В. Григорьев займаютьсѐ розробкоя питань інновацій у фізкультурно-
освітньому середовищі ЗВО. Інноваційне фізкультурно-спортивне 
середовище, на його думку, маю оріюнтуватисѐ на вирішеннѐ таких завдань: 

1) реалізаціѐ комплексу заходів з пропаганди цінностей здорового 
способу життѐ в освітньому середовищі; 

2) розвиток інфраструктури фізичної культури, матеріального та 
інформаційного забезпеченнѐ освітнього процесу;  

3) вкляченнѐ фізкультурно-спортивного середовища в оцінну шкалу 
інноваційного розвитку ЗВО; 

4) розвиток сектора оздоровчих послуг, що забезпечуять повноцінну 
реалізація особистісного потенціалу студентів;  

5) набуттѐ досвіду конструктивної соціально значимої громадської 
участі в організації спортивної роботи; 

6) підвищеннѐ конкурентоздатності молоді за рахунок досвіду 
організації фізкультурного руху. 

Визначеннѐ основних параметрів фізкультурно-оздоровчого 
середовища вимагаю розглѐду його структури, ѐка маю багато спільного з 
освітнім середовищем, тому зупинимосѐ на ньому більш детально. 
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Узагальненнѐ матеріалів робіт учених В. І. Глухова, К. Г. Зайцева, 
Б. Д. Куланіна, Л. І. Лубишевой та ін., дозволѐять констатувати, що система 
фізкультурно-оздоровчих потреб лядини може бути представлена 
чотирма основними компонентами: 

 оздоровчий (потреби в русі, здоров’ї, працездатності, безпеки, в 
підвищенні рівнѐ фізичних кондицій тощо); 

 матеріальний (потреби у винагороді за спортивні досѐгненнѐ; 
поліпшеннѐ умов занѐть, побуту тощо); 

 соціальний (потреби в спілкуванні, у причетності до групи, у визнан-
ні, в емоційній підтримці, у раціональному використанні вільного часу та ін.); 

 духовний (потреба в пізнанні світу фізичної культури і себе, у 
творчому самотворенні й самовдосконаленні, потреба в розвитку волі і 
моральних ѐкостей особистості, естетичні потреби, пов’ѐзані із 
захопленнѐм гармонії тілесності і пластичності та ін.). 

Фізкультурно-оздоровче середовище ЗСО, на думку 
І. М. Улѐновського, вклячаю в себе три основних аспекти. 

Перший аспект – результативний. Головним результатом впливу 
середовища на школѐрів ю той ефект, ѐкий вони отримуять у своюму 
розвиткові. При цьому мова йде не тільки про розвиток фізичних 
здібностей дітей, а й про вплив середовища на особливості соціального та 
індивідуально-особистісного розвитку учнів.  

Другий аспект – процесуальний. Він визначаю засоби, ѐкими школа 
досѐгаю розвивального ефекту. Ці засоби можуть бути 
найрізноманітнішими, вони охопляять усі сторони внутрішнього життѐ 
школи: організація освітнього процесу і способи взаюмодії в системі 
«вчитель – учні», соціально-психологічна структура класів і критерії 
формуваннѐ міжособистісних відносин між учнѐми. 

Третій аспект – цільовий, ѐкий характеризую школу з точки зору тих 
внутрішніх завдань, на вирішеннѐ ѐких реально спрѐмовані її зусиллѐ, час і 
засоби. 

Процес здоров’ѐзбереженнѐ повинен інтегрувати три основних 
напрѐми збереженнѐ і зміцненнѐ трьох складових здоров’ѐ учнів: фізичне, 
психічне і соціальне. 

Фізична складова пов’ѐзана із забезпеченнѐм повноцінного фізичного 
розвитку учнів, дотриманнѐм медичних і санітарно-гігіюнічних вимог до 
освітнього процесу. Завдѐки цій складовій підтримуютьсѐ або відновляютьсѐ 
(нормалізуютьсѐ) робота функцій органів і систем (серцево-судинної, 
дихальної тощо), рівень фізичних ѐкостей (сила, витривалість, гнучкість тощо), 
що визначаять працездатність організму школѐра. Длѐ ціюї складової 
основними факторами оздоровленнѐ учнів ю екологіѐ предметно-
просторового середовища, особиста й суспільна гігіюна, рухова активність. 
Фізкультурно-оздоровча робота в загальноосвітніх установах ю найбільш 
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пріоритетноя формоя збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ школѐрів. 
Функціональні можливості організму дитини підвищуятьсѐ за оптимально 
організованої рухової активності, ѐка ю біологічноя потребоя дитини. 

Ступінь інтегрованості фізичної, психологічної та соціальної 
складових визначаять рівні розвитку здоров’ѐзбережувальної діѐльності 
освітньої установи. Тому важливим показником ѐкості фізкультурно-
оздоровчого середовища служить здатність цього середовища за 
допомогоя наданих ним можливостей забезпечувати задоволеннѐ всього 
комплексу фізкультурно-оздоровчих потреб, створяячи, таким чином, 
відповідну мотивація до фізичної активності. 

Крім того, фізкультурно-оздоровче середовище, ѐке організовуютьсѐ 
вчителѐми фізичної культури, може й маю забезпечувати органічний 
процес трансформації первинних потреб лядини в її соціальні потреби – 
життюві цінності, ѐкі починаять відігравати в її розвитку все більшу роль у 
ѐкості джерел мотивації. 

Отже, за результатами проведеного структурного аналізу ФОС 
виділимо в ньому три компоненти: 

 технологічний (комплекс різного роду діѐльності (навчальної, 
ігрової, проектно-дослідницької, оздоровчої тощо), спрѐмованої на 
навчаннѐ й розвиток фізичного, психічного та соціального здоров’ѐ 
суб’юктів освітнього процесу; 

 інформаційно-комунікативний компонент (інформаційна підтрим-
ка освітнього процесу в галузі здоров’ѐзбереженнѐ (дидактичні матеріали, 
освітні ресурси, спеціалізоване програмне забезпеченнѐ тощо), реальна та 
віртуальна взаюмодіѐ учасників освітнього процесу всередині середовища); 

 матеріальний компонент (сукупність предметних і програмно-
технічних засобів, ѐкі забезпечуять підтримку заходів, спрѐмованих на 
формуваннѐ і розвиток фізичного, психічного і соціального здоров’ѐ 
суб’юктів освітнього процесу). 

Нижче опишемо основні засади щодо організації ФОС та його 
функціонуваннѐ. 

Завданнѐ, що стоѐть перед фізкультурно-оздоровчим середовищем: 

 сприѐннѐ дитині у вирішенні актуальних завдань розвитку, 
навчаннѐ, соціалізації: навчальні труднощі, проблеми з вибором освітнього 
і професійного маршруту, порушеннѐ емоційно-вольової сфери, проблеми 
взаюмин з однолітками, учителѐми, батьками; 

 формуваннѐ бази даних про стан здоров’ѐ, індивідуальні психо-
фізіологічні особливості й резервні можливості організму учнів; 

 розробка індивідуальних і колективних програм оздоровленнѐ 
учнів, додаткових освітніх програм, організаційно-педагогічних 
рекомендацій, спрѐмованих на формуваннѐ культури здорового і 
безпечного способу життѐ учнів; 
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 освіта батьків з метоя підвищеннѐ компетентності в питаннѐх 
формуваннѐ культури здорового і безпечного способу життѐ. 

Основні напрѐми (види) діѐльності ФОС: 

 відбір системи надійних інформативних критеріїв оцінки 
функціонального стану і рівнѐ фізичної підготовленості дітей у динаміці 
навчального року і на різних етапах навчаннѐ; 

 проведеннѐ досліджень щодо впливу різних освітніх програм на 
рівень здоров’ѐ учнів; 

 розробка науково-обґрунтованих підходів до управліннѐ 
функціональним станом і фізичноя підготовленістя учнів; 

 формуваннѐ потреби в пізнанні основ культури здорового і 
безпечного способу життѐ; 

 підготовка науково-методичних публікацій з проблеми дослідженнѐ; 

 узагальненнѐ і пропаганда досвіду освітніх установ щодо 
створеннѐ фізкультурно-оздоровчого середовища закладу освіти; 

 установленнѐ контактів з іншими закладами освіти, ѐкі працяять у 
межах фундаментальних і прикладних напрѐмів у вихованні здорового 
молодого поколіннѐ. 

Основні функції ФОС: 

 комплексна діагностика індивідуально-психологічних 
особливостей (психологічний моніторинг), фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості, функціонального стану учнів (моніторинг «здоров’ѐ»), 
створеннѐ банку даних комплексної діагностики; 

 профілактична робота (проведеннѐ заходів, спрѐмованих на 
попередженнѐ та/або усуненнѐ шкільних факторів ризику; формуваннѐ в 
учнів медико-соціальної активності й мотивації на здоровий спосіб життѐ); 

 консультуваннѐ батьків і учнів за результатами комплексного 
моніторингу; 

 розвивальна робота на основі впровадженнѐ додаткових освітніх 
програм по затребуваних напрѐмах; 

 корекційна робота, організована за результатами педагогічного, 
психологічного та медико-біологічного моніторингу (моніторингу здоров’ѐ); 

 просвітництво та освіту (формуваннѐ психолого-педагогічної та 
медико-соціальної компетентності учнів, адміністрації освітніх установ, 
педагогів, батьків); 

 експертиза (освітніх, навчальних і оздоровчих програм, проектів, 
посібників, освітнього середовища, професійної діѐльності фахівців освітніх 
установ). 

Серед організаційно-методичних основ функціонуваннѐ 
фізкультурно-оздоровчого середовища відзначаюмо: 
 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

184 

 на основі системного підходу розробка критеріїв оцінки його 
дидактичних засобів навчаннѐ морфо-функціональним і фізичним ѐкостѐм 
дітей на різних етапах навчаннѐ; 

 створеннѐ максимально сприѐтливих умов длѐ саморозвитку, 
самовизначеннѐ учнів, усвідомленого вибору й побудови власного, 
індивідуального освітнього маршруту; 

 охорона і зміцненнѐ фізичного, психічного та соціального здоров’ѐ 
учнів; 

 забезпеченнѐ оптимального розвитку учнів (згідно з нормами 
розвитку у відповідному віці); 

 сприѐннѐ всім учасникам освітнього процесу у формуванні 
універсальних навчальних дій, необхідних длѐ реалізації стійкої мотивації 
на здоров’ѐ та здоровий спосіб життѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
процес фізичного вихованнѐ повинен інтегрувати основні напрѐми 
збереженнѐ і зміцненнѐ трьох складових здоров’ѐ учнів: фізичне, психічне і 
соціальне. Він маю відбуватисѐ не стихійно, а цілеспрѐмовано у спеціально 
створеному длѐ цього фізкультурно-оздоровчому середовищі, провідна 
мета організації ѐкого полѐгаю у збереженні й поліпшенні стану здоров’ѐ 
учнів шлѐхом спеціально розроблених виховних спортивних заходів на 
уроках і в позаурочний час. 

Під фізкультурно-оздоровчим середовищем освітньої установи 
розуміютьсѐ педагогічно вивірене і доцільно організоване освітню 
середовище, у ѐкому створені необхідні умови длѐ збереженнѐ та зміцненнѐ 
фізичного, психічного й соціального здоров’ѐ всіх учасників освітнього 
процесу і ѐкий маю на меті вихованнѐ фізично здорової та морально 
досконалої молодої лядини, спроможної активно реалізувати себе в 
дорослому житті в інтересах своюї особистості, сім’ї, держави та суспільства. 
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РЕЗЮМЕ 

Рибалко Петр. Организациѐ физкультурно-оздоровительной среды детского 
образовательного учреждениѐ. 

Цель статьи видитсѐ в разработке учебно-методического сопровождениѐ 
процесса профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры к 
организации физкультурно-оздоровительной среды детского образовательного 
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учреждениѐ, практической проверке действенности методов, форм и средств 
обучениѐ, распространении методик определениѐ показателей готовности будущих 
учителей физической культуры к организации физкультурно-оздоровительной 
среды образовательного учреждениѐ. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, физкультурно-
оздоровительнаѐ среда, дети, здоровье, здоровый образ жизни. 

 
SUMMARY 

Rybalko Petro. Organization of physical education and health environment of a 
children’s education institution. 

The aim of the article is seen in the development of educational and methodological 
support of the process of professional training of future teachers of physical culture to the 
organization of physical education and health environment of a children’s education 
institution, practical verification of the effectiveness of methods, forms and means of 
teaching, dissemination of methods of determining the indicators of future physical 
education teachers’ readiness for organization of physical education and health environment. 

Such readiness implies, among other things, the use in the educational process of the 
education institution of experimentally tested, innovative educational methods of health saving 
and health forming direction. It is important that such methods and technologies are organically 
integrated into the holistic educational process of a separate age group and the whole education 
institution, implemented comprehensively through the creation of a safe developmental, natural 
and social environment, environmentally friendly living space, full medical care, optimization of 
movement mode, systems approach to the formation in children of value attitude towards their 
own health and motivation for healthy lifestyles, maintaining a harmonious, supportive 
relationships between the subjects of the educational process: teachers, children and parents, 
leaving the child the center of all educational influences. 

The basis of this approach is humanistic pedagogy, individualization and 
differentiated solutions to pedagogical problems. The essence of a professional and personal 
approach is creation of conditions for the manifestation of personal functions of an 
individual, motivation, value orientations, self-realization, reflection, his or her abilities 
necessary for effective and productive professional activity in the future. 

Key words: education institution, physical education and health environment, 
children, health, healthy lifestyle. 
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ПРОБЛЕМА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНИХ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

У статті проаналізовані статистичні дані щодо швидкості інтернетизації 
сучасного українського суспільства. Розглѐнуто теоретичні положеннѐ щодо 
визначеннѐ Інтернет-залежності. Визначено базові передумови виникненнѐ й основні 
типи Інтернет-залежності згідно з дослідженнѐми К. Янг. З'ѐсовано коло потреб, ѐкі 
підлітки задовольнѐять за допомогоя Інтернету. Проаналізовано критерії 
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діагностики Інтернет-залежності згідно з Р. Тао. Розглѐнуто понѐттѐ М. Гріффітса 
«технологічна залежність». Відзначено, що основним механізмом розвитку 
Інтернет-залежності ю зміщеннѐ мети у віртуальну реальність длѐ заповненнѐ 
відсутніх сфер життѐ особистості. Розглѐнуто психологічні та фізичні симптоми 
Інтернет-залежності, а також важливі ознаки, ѐкі допоможуть учителѐм і 
батькам діагностувати комп'ятерну залежність дитини. Визначено деѐкі шлѐхи 
профілактики й корекції Інтернет-залежності підлітків. 

Ключові слова: Інтернет, Інтернет-залежність, підлітки, психологіѐ 
Інтернету, критерії діагностики, психологічні симптоми.   

 

Постановка проблеми. В останні роки Інтернет мережа 
розповсяджуютьсѐ у світі з неймовірноя швидкістя. Станом на листопад 
2019 року в світі до Інтернету під'юднано 4,1 млрд. користувачів. Найвищий 
рівень підкляченнѐ в Ювропі (82,5 %), а найнижчий – в Африці (28,2 %) 
(https://uk.wikipedia.org/wiki). В Україні також стабільно зростаю Інтернет-
сектор: кількість регулѐрних Інтернет-користувачів до кінцѐ 2019 року 
зросла на 7 % – до 22,96 мільйонів. Про це свідчать результати 
дослідженнѐ, ѐке провела дослідницька компаніѐ Factum Group на 
замовленнѐ Інтернет-асоціації України. Комітет ІнАУ повідомлѐю, що 
одніюя з причин такого зростаннѐ ю «смартфонізаціѐ» населеннѐ: на 
сьогодні 22 % користувачів виходѐть в Інтернет виклячно за допомогоя 
смартфонів. Зазначаютьсѐ, що частка користувачів Інтернету становить 71 % 
(22,96 млн), 65 % маять Інтернет вдома. Відповідно до даних Комітету 
ІнАУ, продовжуютьсѐ вирівняваннѐ структури Інтернет-користувачів 
відповідно до структури населеннѐ: він фактично завершений за 
гендерним показником та триваю за регіональним, професійним, освітнім, 
віковим показниками, та відповідно до рівнѐ доходів. Тобто, майже все 
населеннѐ України віком до 35 років ю Інтернет-користувачами. Особливо 
важливоя інформаціюя з дослідженнѐ Інтернет Асоціації України в 
контексті нашої наукової проблематики ю те, що найбільш активними 
інтернет-користувачами в Україні ю підлітки та молоді ляди віком від 15 до 
24 років – серед них частка користувачів інтернетом становить 97 % 
(https://inau.ua/news/v-ukrayini-znachno-vyrosla-internet-penetraciya; 
https://inau.ua/proekty/doslidzhennya-internet-audytoriyi). 

Зростаннѐ інтернетизації в суспільстві, максимальна, майже миттюва 
та неконтрольована доступність глобальної інформаційної мережі 
породжуять суттюву психолого-педагогічну проблему: формуваннѐ в дітей 
та підлітків психологічної Інтернет-залежності. Вивченнѐ різних аспектів 
ціюї проблеми, на нашу думку, ю актуальним та життюво важливим у 
контексті завдань, ѐкі стоѐть перед сфероя освіти та вихованнѐ: 
формуваннѐ здорової особистості, забезпеченнѐ її гармонійного фізичного 
та психоемоційного розвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему Інтернет-залежності вивчали 
О. М. Арестова, Я. Д. Бабаюва, К. В. Боѐрова, Б. Л. Браун, А. І. Гольдберг, 
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А. Ю. Жичкіна, М. С. Іванов, В. А. Лоскутова, О. В. Смислова, Н. А. Спапіра, 
М. Холл, Н. В. Чудова, О. Ф. Шайдуліна K. С. анг. Особливості психічних станів 
користувача комп’ятера досліджували І. Г. Бюлавіна, Дж. Грохол, 
О. Я. Дроздов, Т. Я. Мітельов, І. В. Тятянник. Психологічні наслідки 
зловживаннѐ інформаціюя глобальної мережі проаналізовано в 
дослідженнѐх Л. П. Гур’ювої, Е. О. Мулика, О. В. Шинкаренко, О. В. акушиної.  

Серед вітчизнѐних науковців, що досліджували проблему Інтернет-
залежності: Т. М. Вакуліч, О. Ю. Войскунський, Л. В. Куліков, Н. В. Чудова, 
А. Г. Асмолов, Н. А. Цвютков, А. В. Цвюткова. 

Мета статті – з’ѐсувати ступінь розробленості проблеми у вітчизнѐних 
та зарубіжних дослідженнѐх, теоретично дослідити психологічні 
характеристики Інтернет-залежності, виѐвити актуальні засоби 
профілактики й корекції Інтернет-залежності підлітків. 

Методи дослідження – вивченнѐ та аналіз наукових досліджень 
вітчизнѐних і зарубіжних науковців щодо проблеми Інтернет-залежності 
підлітків.  

Виклад основного матеріалу. Розглѐнемо, ѐку дефініція даю 
Вікіпедіѐ щодо визначеннѐ «Інтернет». Інтерне т (від англ. Internet) – 
всесвітнѐ система об'юднаних комп’ятерних мереж длѐ зберіганнѐ, 
обробки й передачі інформації. Згадуютьсѐ ѐк Всесвітнѐ мережа і Глобальна 
мережа, а також просто Мережа. На основі Інтернету працяю Всесвітнѐ 
павутина (World Wide Web, WWW) і безліч інших систем передачі даних, 
що базуятьсѐ на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називаять 
мережея мереж, бо він складаютьсѐ з мільйонів локальних і глобальних 
приватних, публічних, академічних, ділових і урѐдових мереж, пов'ѐзаних 
між собоя. Станом на 2019 рік згідно з даними ООН більше половини 
населеннѐ Землі користуятьсѐ Інтернетом (https://uk.wikipedia.org/wiki).  

Отже, Інтернет – високотехнологічний засіб здобуваннѐ різноманітної 
інформації, пізнаннѐ, самоосвіти, мистецького розвитку, книжкового та 
музичного фонду, спілкуваннѐ, розваг тощо. Але надмірне застосуваннѐ 
глобальної інформаційної мережі призводить до Інтернет-аддикцій.  

Автором понѐттѐ «Інтернет-залежність» (Internet addiction disorder) 
прийнѐто вважати А. Голдберга, американського лікарѐ-психіатра, ѐкий в 
1995 р. склав опис нового психічного порушеннѐ – строго відповідно до 
критеріїв американської класифікації психічних розладів DSM-IV (Diagnostic 
and Statistical Manual of mental disorders). Він розумів під Інтернет-залежністя 
розлад поведінки в результаті використаннѐ Інтернету і комп’ятера, що 
маять негативний вплив на побутову, навчальну, соціальну, робочу, сімейну, 
фінансову чи психологічну сфери діѐльності лядини (Goldberg, 1995).  

Першими ініціаторами психологічного вивченнѐ феноменів 
залежності від Інтернету вважаятьсѐ клінічний психолог К. анг та психіатр 
І. Гольдберг. Американський психолог Кімберлі анг (анг, 1994) у 1994 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki
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розробила і розмістила на web-сайт спеціальний опитувальник і незабаром 
отримала майже 500 відповідей, з ѐких близько 400 були відправлені, 
відповідно до обраного критерія, аддиктами. У 1995 р. вона організовую 
Центр відновленнѐ від Інтернет-залежності (Center for Internet Addiction 
Recovery), а в 1998 р. виходить її книга «Спіймані в Мережу: ѐк розпізнати 
Інтернет-залежність і успішна стратегіѐ лікуваннѐ» («Caught in the Net: How 
to Recognize Internet addiction and a Winning Strategy for Recovery»), що 
мала значний читацький успіх.   

Опитувальник К. анг містив такі питаннѐ: «Чи були у Вас безуспішні 
спроби контролявати, обмежити або припинити використаннѐ Інтернету? 
Чи були у Вас випадки, коли Ви ризикували отримати проблеми на роботі, 
в навчанні або в особистому житті через Інтернет? Чи траплѐлосѐ Вам 
брехати членам сім'ї, лікарѐм або іншим лядѐм, щоб приховати час 
перебуваннѐ в Мережі?» (анг, 1999).  

У даний час опитувальник К. анг (анг, 1999) «Тест на Інтернет-
аддикція» (The Internet Addiction Test - IAT) складаютьсѐ з 20 питань, у ньому 
передбачена градаціѐ відповідей («не часто», «час від часу», «часто», 
«завжди»). З'ѐвилисѐ, наприклад, такі питаннѐ: ѐк часто ви перевірѐюте елект-
ронну пошту, заводите знайомства в он-лайні, говорите собі «Ще хвилиноч-
ку», коли ви в он-лайні, втрачаюте ви контроль над собоя, ѐкщо хтось займаю 
вашу увагу, коли ви в он-лайні? У баченні К. анг, залежність від Інтернету – це 
багатовимірне ѐвище, що вклячаю проѐви ескапізму: втеча у віртуальну 
реальність лядей із низькоя самооцінкоя, тривожних, схильних до депресії, 
що відчуваять своя незахищеність, самотніх, не задоволених своюя робо-
тоя, навчаннѐм або соціальним оточеннѐм; пошук новизни; прагненнѐ до 
постійної стимулѐції почуттів; емоційна прив’ѐзаність – можливість виговори-
тисѐ, бути емпатійно зрозумілим і прийнѐтим, звільнитисѐ від гострого 
переживаннѐ неприюмностей у реальному житті, отримати підтримку і 
схваленнѐ; задоволеннѐ відчути себе «віртуозом» у застосуванні комп’ятера 
та спеціальних пошукових або комунікативних програм (анг, 1999).  

Основними передумовами виникненнѐ Інтернет-залежності, на думку 
К. анг, ю: нав’ѐзливе прагненнѐ постійно перевірѐти електронну пошту; перед-
чуттѐ наступного сеансу виходу в Інтернет; збільшеннѐ часу, проведеного в 
онлайн; скарги оточуячих на проведеннѐ лядиноя занадто великої кількості 
часу в Інтернеті; збільшеннѐ кількості грошових коштів, що витрачаятьсѐ на 
Інтернет; скарги оточуячих на великі витрати на Інтернет (анг, 2009). 

У 2000 р. К. анг був створений «Центр онлайн-залежності», де була 
розроблена трирівнева модель, що поѐсняю прихильність до застосуваннѐ 
Інтернету. Згідно з даноя моделля, залежність від Інтернету виникаю в 
силу доступності відповідних дій; збереженнѐ контроля за власними діѐми 
й наслідками прийнѐтих рішень; емоційного підйому від результатів 
власних дій (анг, 2000). 
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Згодом з’ѐвлѐятьсѐ роботи Марка Гріфіттса «Інтернет-залежність: чи 
дійсно вона існую?» (Гріфіттс, 1998) та Девіда Грінфілда «Віртуальна залеж-
ність» (Грінфілд, 1999). Д. Грінфілд ю прихильником об’юктивності діагнозу 
Інтернет-залежності. М. Гріфіттс наполѐгаю на тому, що потрібно розділѐти 
«залежність від Інтернету» та «залежність, що переживаютьсѐ в Інтернеті». 

Дослідженнѐ «Фонду інтернет-розвитку», проведене 
Г. В. Солдатовоя, О. С. Гостимскоя, Е. Я. Кропалевоя (Солдатова та ін., 
2010) дозволило визначити коло потреб, ѐкі підлітки задовольнѐять за 
допомогоя Інтернету. У тому числі: потреба в автономії й самостійності у 
процесі соціалізації, прагненнѐ до незалежності від своїх батьків; потреба в 
самореалізації і визнанні; потреба в пізнанні; задоволеннѐ соціальної 
потреби у спілкуванні, у належності до групи за інтересами, у коханні; 
потреба у володінні; пізнавальна потреба. Через використаннѐ Інтернету 
складаютьсѐ враженнѐ повного контроля та володіннѐ ситуаціюя, що 
задовольнѐю потребу в безпеці – одну з базових у системі потреб лядини. 

На початку ХХІ століттѐ група китайських дослідників під 
керівництвом Р. Тао запропонувала критерії діагностики Інтернет-
залежності, в основі ѐких лежать критерії DSM-5 длѐ хімічної залежності. 
Валідність цих критеріїв автори визначаять 98 % (Tao, 2010). 

Отже, критерії діагностики Інтернет-залежності:  
А. Симптоматичні критерії. Обидва критерії повинні бути присутніми:  
1. Заклопотаність Інтернетом: лядина постійно згадую про 

попередня діѐльність в Інтернеті або передбачаю наступний сеанс роботи в 
Мережі.  

2. Симптоми відміни, про що свідчать дисфоріѐ, тривога, 
дратівливість і нудьга, що виникаять післѐ декількох днів без 
використаннѐ Інтернету.  

Щонайменше один (або більше) з наступних симптомів:  
1. Толерантність: збільшеннѐ часу, проведеного в Інтернеті, ѐке 

необхідно длѐ досѐгненнѐ задоволеннѐ.  
2. Наполегливе бажаннѐ і/або невдалі спроби контролявати, 

скоротити або припинити використаннѐ Інтернету.  
3. Продовженнѐ надмірного використаннѐ Інтернету, незважаячи на 

знаннѐ про наѐвні постійні або періодичні фізичні або психологічні проблеми, 
ѐкі були викликані або посиляятьсѐ з використаннѐм Інтернету.  

4. Втрата інтересу до попередніх захоплень і розваг, за винѐтком 
використаннѐ Інтернету, ѐк прѐмий результат.  

5. Лядина використовую Інтернет, щоб уникнути поганого настроя 
або полегшити подібний стан (наприклад, дисфорія, почуттѐ 
безпорадності, провини, тривоги).  

6. Критерій викляченнѐ: надмірне використаннѐ Інтернету пов'ѐзане 
з психічним розладом або біполѐрним розладом I типу.  
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B. Клінічно значущі критерії порушень: функціональні порушеннѐ 
(зниженнѐ соціальної, наукової, навчальної, виробничої активності), у тому 
числі втрата значущих стосунків, роботи, освітніх або кар’юрних 
можливостей.  

C. Тимчасові критерії: тривалість інтернет-залежності повинна бути 
більше 3 місѐців при використанні Інтернету від 6 і більше годин на день 
(Егоров, 2015). 

Серед фахівців в останні роки широко обговорявалосѐ питаннѐ, 
вклячати чи ні Інтернет-залежність у класифікація психічних розладів, 
зокрема в DSM-5. На даний момент Інтернет-залежність (або Інтернет-
аддикціѐ) – нав’ѐзливе прагненнѐ використовувати Інтернет і надмірне 
користуваннѐ ним, проведеннѐ великої кількості часу в мережі – не ю 
психічним розладом за медичними критеріѐми (DSM-5 і МКБ-10), проте в 
МКБ-11 (травень 2019) вклячені залежність від відео-ігор і залежність від 
азартних онлайн ігор. 

Часто вважаять, що перша ознака Інтернет-залежності – це занадто 
довге перебуваннѐ в Інтернеті. Длѐ визначеннѐ цього феномена дослідники 
намагалисѐ, насамперед, визначити кількість годин, ѐкі потрібно провести в 
онлайні. Дійсно, длѐ більш ніж половини лядей, що страждаять від 
психологічних проблем, пов’ѐзаних із використаннѐм Інтернету, ці проблеми 
виникаять саме через надмірне користуваннѐ Інтернетом. Але тривалість 
перебуваннѐ в Інтернеті сама по собі не ю юдиноя причиноя виникненнѐ 
Інтернет-залежності. Адже дослідники вважаять, що на відміну від інших 
залежностей (хімічних або від азартних ігор), ѐкі вважаятьсѐ виклячно 
шкідливими і повинні бути абсолятно виклячені, Інтернет вже став реально 
необхідним засобом у будь-ѐкій сфері життѐ лядини. Таким чином, 
з’ѐвлѐютьсѐ питаннѐ: ѐк відрізнити необхідне використаннѐ Інтернету від 
надмірного або шкідливого? У психології вироблено кілька напрѐмів 
поѐсненнѐ даного феномена (Грохол, 2009, Войскунский, 2013). 

К. анг трактую Інтернет-залежність ѐк реальний психічний розлад. 
Дійсно, у низці досліджень показано, що Інтернет-залежність часто межую 
з депресіюя, біполѐрним розладом, зловживаннѐм алкоголем або 
наркотиками, сексуальноя залежністя, азартноя поведінкоя, розладом 
контроля над спонуканнѐми тощо (Young, 1998; Войскунский, 2013)  

Слід визнати, що більшість проблем у дослідженні Інтернет-залежності 
в межах психопатології пов’ѐзані з відсутністя твердої теоретичної основи 
длѐ розуміннѐ цього нового феномена. Наприклад, незважаячи на 
численність наукових робіт, присвѐчених діагностиці, патології, вивчення 
зв’ѐзку Інтернет-залежності з попередніми психологічними проблемами 
(рисами особистості, психофізіологічними параметрами, соціальними 
відносинами тощо) і лікуваннѐ Інтернет-залежності, фахівці не звертаять 
достатньої уваги на соціокультурну підставу виникненнѐ ціюї проблеми. 
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М. Гріффітс вважаю, що справжнѐ залежність від Інтернету, тобто 
генералізована залежність, повинна бути віднесена до спільного родового 
найменуваннѐ: «технологічної залежності». На думку Гріффітса, 
технологічні залежності – це нехімічні поведінкові залежності, що 
вклячаять надмірну взаюмодія між лядиноя й машиноя. Отже, 
технологічні залежності можуть розглѐдатисѐ ѐк різновид поведінкових 
залежностей: вони вклячаять такі клячові компоненти будь-ѐкої 
залежності, ѐк «надцінність (salience), модифікаціѐ настроя (mood 
modification), збільшеннѐ толерантності (tolerance), симптоми відміни 
(withdrawal), конфлікт з оточуячими та із самим собоя (conflict), і рецидив 
(relapse)» (Гриффитс, 2009; Войскунский, 2013). 

На думку Н. А. Носова, основним механізмом розвитку Інтернет- 
залежності ю зміщеннѐ мети у віртуальну реальність длѐ заповненнѐ відсутніх 
сфер життѐ особистості через ілязорне задоволеннѐ основних потреб 
лядини за рахунок конструяваннѐ у віртуальній реальності нової особистості. 
Зсув мети з реального життѐ лядини у віртуальну досѐгаютьсѐ за рахунок 
можливості приховуваннѐ в мережі «Інтернет» будь-ѐкого проѐву життѐ, що 
реалізуютьсѐ внаслідок можливості зміни статі, приховуваннѐ свого реального 
імені, реальних переживань, емоцій і демонстрації відсутніх переживань; 
можливості зміни ролі шлѐхом створеннѐ віртуальної особистості й 
конструяваннѐ нової реальності (Носов, 2000). 

Дослідник О. Ю. Войскунський підкресляю, що у формуванні Інтернет-
залежності важливу роль відіграять попередні психологічні проблеми, 
наприклад самотність і депресіѐ. Ляди, ѐкі гостро відчуваять відсутність 
здатності до самоконтроля й самопрезентації, схильні до проблем, 
пов'ѐзаних із депресіюя, соціофобіюя та самотністя. Часто саме ці ляди, 
перебуваячи в ситуації суспільної ізолѐції, користуятьсѐ Інтернетом длѐ 
втечі від депресії, соціофобії, самотності та інших емоційних страждань. У 
віртуальному спілкуванні вони відчуваять почуттѐ контроля: Інтернет длѐ 
них – це буфер соціальної комунікації (Войскунский, 2013). 

К. анг справедливо зазначила, що інтернет-залежність не ю юдиним 
розладом, а ѐвлѐю собоя спектр клінічних проѐвів та схарактеризувала 
п’ѐть основних типів Інтернет-залежності:  

1) комп’ятерна залежність (computer addiction): обсессивна пристрасть 
до роботи з комп’ятером (ігор, програмуваннѐ або інших видів діѐльності);  

2) компульсивні навігатори Мережі (net compulsions): компульсивна 
навігаціѐ за WWW, пошук у віддалених базах даних;  

3) перевантаженнѐ інформаціюя (information overload): патологічна 
прихильність до опосередкованих Інтернетом азартних ігор, онлайнових 
аукціонів або електронних покупок;  

4) кіберкомунікативна залежність (cyber-relational addiction): 
залежність від соціальних застосувань Інтернету, тобто від спілкуваннѐ в 
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чатах, групових іграх і телеконференціѐх, що може в результаті призвести 
до заміни наѐвних у реальному житті сім'ї і друзів віртуальними;  

5) кіберсексуальна залежність (cybersexual addiction): залежність від 
«кіберсекса», тобто від порнографічних сайтів в Інтернеті, обговореннѐ 
сексуальної тематики в чатах чи закритих групах «длѐ дорослих» (анг, 2015). 

Р. Девіс (Davis, 2001) розширив дефініції Інтернет-залежності К. анг та 
запропонував когнітивно-поведінкову модель патологічного використаннѐ 
Інтернету. Він виділив дві форми Інтернет-залежності, ѐкі позначив ѐк 
специфічне патологічне використаннѐ Інтернету (specific pathological 
internet use) і генералізоване патологічне використаннѐ Інтернету 
(generalized pathological internet use). Перша форма ѐвлѐю собоя залежність 
від будь-ѐкої специфічної функції Інтернету (онлайнові сексуальні служби, 
онлайнові аукціони, онлайнова продаж акцій, онлайновий гемблінг). 
Тематика аддикції зберігаютьсѐ, а також може бути реалізована і поза 
Інтернетом. Друга форма ѐвлѐю собоя не спеціалізоване, багатоцільове 
надмірне користуваннѐ Інтернетом і вклячаю проведеннѐ великої кількості 
часу в Мережі без ѐсної мети, спілкуваннѐ в чатах, залежність від електронної 
пошти, тобто вона значноя міроя пов'ѐзана з соціальними аспектами 
Інтернету. За даними тайванських дослідників, соціальні функції Інтернету 
граять істотну роль у формуванні залежності (Davis, 2001). 

Доктор М. Орзак (Orzack, 1998) систематизувала вивчені ознаки 
Інтернет-залежності. Відповідно до її класифікації, всі ознаки Інтернет-
залежності були розділені на психологічні й фізичні. До психологічних 
симптомів Інтернет-залежності належать: гарне самопочуттѐ або ейфоріѐ 
за комп’ятером; прагненнѐ проводити за роботоя в Інтернеті все більші 
відрізки часу і нездатність спланувати час закінченнѐ поточного сеансу 
роботи; здатність і схильність забувати при роботі в Інтернеті про домашні 
справи, навчаннѐ або обов’ѐзки, важливі особисті й ділові зустрічі; 
нездатність і небажаннѐ відволіктисѐ від роботи в Інтернеті; досада і 
роздратуваннѐ, що виникаять під час вимушеного відволіканнѐ, та 
нав’ѐзливі роздуми про Інтернет у такі періоди; спонуканнѐ витрачати на 
забезпеченнѐ роботи в Інтернеті все більше грошей, не зупинѐячись перед 
витрачаннѐм заощаджень; небажаннѐ приймати критику подібного 
способу життѐ з боку близьких; готовність брехати друзѐм і членам сім’ї, 
зменшуячи тривалість і частоту роботи в Інтернеті.  

До фізичних симптомів інтернет-залежності відносѐтьсѐ: синдром 
карпального каналу (тунельна поразка нервових стовбурів руки, зв’ѐзане з 
тривалоя перенапругоя м’ѐзів); сухість в очах; головні болі по типу мігрені; 
біль у спині; нерегулѐрне харчуваннѐ, пропуск прийомів їжі; нехтуваннѐ 
особистоя гігіюноя; розлади сну; зміна режиму (Orzack, 1998). 

Дослідники А. Р. Дроздикова-Зарипова, Р. А. Валеева, А. Р. Шакурова 
(Дроздикова-Зарипова та ін., 2012) визначили важливі ознаки, ѐкі 
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допоможуть вчителѐм та батькам діагностувати комп’ятерну залежність 
дитини: втрата контроля над часом, проведеним за комп’ятером; втрата 
інтересу до соціального життѐ, інтереси підлітка обмежуятьсѐ тільки 
захопленнѐм комп’ятером; байдужість до сімейних контактів, успішності в 
навчанні, шкільним та позашкільним заходам; зневага до зовнішнього 
виглѐду, домашніх обов’ѐзків; прийом їжі за комп’ятером; перевага 
віртуального спілкуваннѐ над реальним (підліток мало виходить з дому, у 
нього майже або зовсім немаю друзів); зміна типової поведінки підлітка (він 
став більш дратівливим, або навпаки, виѐвлѐю байдужість до оточуячих); 
невиправдано швидко з’ѐвлѐютьсѐ втома, дратівливість, перепади настроя; 
змішане почуттѐ радості і провини під час гри за комп’ятером, а також 
роздратована, агресивна чи замкнута поведінка, ѐкщо з ѐкихось причин 
тривалість перебуваннѐ за комп’ятером зменшуютьсѐ; нічні кошмари, напади 
страху, тривоги, нав’ѐзливі стани; запереченнѐ комп’ятерної залежності, 
виправданнѐ власної поведінки і пристрасті; раптово з’ѐвиласѐ скритність; 
конфлікт, загроза, шантаж у відповідь на заборону сидіти за комп’ятером. 

Трирівнева модель ACE (Accessibility, Control and Excitement),  
розроблена К. анг у 1999 році, поѐсняю ѐк доступність, контроль і 
збудженнѐ обумовляять розвиток Інтернет-залежності. Відповідно до 
моделі, потѐг до Інтернету розвиваютьсѐ завдѐки трьом головним 
факторам: доступність інформації, інтерактивних зон і порнографічних 
зображень; персональний контроль і анонімність переданої інформації; 
внутрішні почуттѐ, ѐкі на підсвідомому рівні встановляять більший рівень 
довіри до спілкуваннѐ в онлайн: емоційний підйом, збудженнѐ від 
результатів власних дій – можливих виграшів, програшів, отриманих 
доходів, перемог або поразок в аукціонах тощо (Войскунский, 2004).  

Д. Грінфілд приходить до висновку, що длѐ формуваннѐ залежності 
маять значеннѐ також доступність і безперервність (нон-стоп – 24 години 
на добу) Інтернету, стимуляяча роль міститьсѐ в мережі інформації та її 
інтенсивність, можливість анонімності, розгальмуваннѐ (disinhibition) і 
зростаячої інтимності (Greenfield,1999). 

В. А. Бурова-Лоскутова (Лоскутова, 2009), розширяячи виділені К. анг 
чинники привабливості Інтернету, вважаю, що Інтернет-середовище може 
виступати в ѐкості аддиктивного агенту в силу таких своїх характеристик: 
надособистісна природа міжособистісних взаюмин; можливість анонімних 
соціальних інтеракцій; можливість реалізувати уѐвленнѐ й фантазії зі 
зворотним зв’ѐзком, вклячаячи різні варіанти ідентичності, соціальних 
ролей (можливість створявати нові образи «а»; вербалізаціѐ уѐвлень або 
фантазій, ѐкі не можливі длѐ реалізації в звичайному світі, наприклад, 
киберсекс, рольові ігри в чатах); вуайерістічний аспект; унікальні можливості 
пошуку нового співрозмовника, відсутність необхідності утримувати його 
увагу; розширеннѐ можливостей длѐ комунікації в різних віртуальних групах, 
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що даять можливість придбати певний соціальний статус; необмежений 
доступ до інформації («інформаційний вампіризм») (Лоскутова, 2009). 

Проблема Інтернет-залежності та її лікуваннѐ заслуговую серйозної 
психологічної уваги. У світі з’ѐвлѐятьсѐ центри амбулаторного лікуваннѐ, в 
тому числі на базі Навчального центру комп’ятерної залежності в лікарні 
Макліна при Гарвардській медичній школі, Університету штату Іллінойс длѐ 
лікуваннѐ наркоманії при лікарні Проктор, відділу аддикцій при клініці 
Женевського університету, Реабілітаційного центру длѐ підлітків з Інтернет-
залежності в Китаї. Метоя лікуваннѐ Інтернет-залежності в цих програмах 
зазвичай ю контрольоване використаннѐ Інтернету, а не утриманнѐ від 
нього (Brezing et al., 2010). 

К. анг (Young, 1999) запропонувала такі поведінкові техніки длѐ 
терапії Інтернет-залежності:  

а) частіше розумно використовувати час поза Мережі;  
б) використовувати зовнішні стоп-сигнали;  
в) ставити цілі;  
г) утримуватисѐ від використаннѐ Інтернету в особливих випадках;  
д) використовувати картки з нагадуваннѐми;  
е) написати власний перелік проблем;  
ж) увійти в групу підтримки; 
з) використовувати сімейну терапія.  
Згодом К. анг розробила етапи когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) 

у застосуванні до Інтернет-залежності (Young, 2011). 
1. На першому етапі поведінкова терапіѐ використовуютьсѐ длѐ 

контроля поведінки за комп’ятером і поведінки поза комп’ятером. 
Поведінка за комп’ятером передбачаю активну діѐльність онлайн з метоя 
досѐгненнѐ стриманості від проблемних додатків і контрольованого 
використаннѐ комп’ятера.  

2. На другому етапі когнітивна терапіѐ використовуютьсѐ длѐ роботи з 
психологічними захистами в осіб з Інтернет-залежністя, такими ѐк 
запереченнѐ і раціоналізаціѐ, ѐкі виправдовуять надмірне перебуваннѐ 
онлайн. Когнітивна психологічна терапіѐ Інтернет-залежності використовую 
когнітивну реструктуризація з метоя зламати цей шаблон поведінки.  

3. Третій етап КПТ Інтернет-залежності вклячаю терапія, спрѐмовану 
на зниженнѐ шкоди длѐ подальшого відновленнѐ та профілактики 
рецидивів (Young, 2013). 

Великої уваги вимагаять до себе ті, чий відхід від реальності поки що 
не знайшов свого ѐскравого вираженнѐ, хто тільки починаю засвоявати 
аддиктивні патерни поведінки в важких зіткненнѐх з вимогами 
середовища, хто потенційно може виѐвитисѐ втѐгнутим в різні види 
аддиктивної реалізації. Найчастіше, коли підлітки зануряятьсѐ в 
віртуальний світ, вони не можуть йому чинити опір, не маячи необхідних 
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психологічних механізмів захисту. Отже, їх психічна система страждаю. Ще 
більшу небезпеку комп'ятерна залежність представлѐю длѐ дітей «групи 
ризику». Цѐ категоріѐ дітей в силу певних причин свого життѐ більше інших 
категорій схильна до негативних впливів: досвід, винесений з власної сім'ї, 
не завжди ю позитивним і корисним длѐ цих дітей. Граю роль і генетична 
схильність до різних видів залежностей (токсикоманіѐ, алкоголізм, 
нікотинова залежність та ін.), що служить хорошоя основоя длѐ ще більш 
швидкого придбаннѐ і розвитку нових форм залежної поведінки, зокрема, 
Інтернет-залежності та геймаддикції (Дроздикова-Зарипова та ін., 2012). 

Вітчизнѐна дослідницѐ Т. М. Вакуліч (Вакуліч, 2006) виокремила 
психологічні умови запобіганнѐ Інтернет-залежної поведінки підлітків:  

а) когнітивний компонент: розвиток та сприйнѐттѐ себе ѐк цілісної 
особистості; сприѐннѐ адекватному самооцінявання, підкріпленнѐ 
позитивної «а-концепції», оволодіннѐ прийомами самопізнаннѐ 
(інтроспекції, рефлексії); розвиток у підлітків свідомого прийнѐттѐ 
дійсності, переживаннѐ ѐкої відбуваютьсѐ за принципом «тепер-та-зараз»; 
усвідомленнѐ негативного впливу технологій Інтернет на своя особистість;  

б) емоційний компонент: розвиток емпатії, уміннѐ адекватно 
виражати свої емоційні стани, у тому числі й негативні; керувати своїми 
емоціѐми загалом;  

в) поведінковий компонент: формуваннѐ впевненості в собі; 
організаціѐ цілеспрѐмованого засвоюннѐ навичок спілкуваннѐ, уміннѐ 
встановлявати нові соціальні контакти; формуваннѐ вміннѐ визначати 
позитивні життюві програми, приймати самостійно рішеннѐ, виконувати 
особливі стратегії взаюмодії, спрѐмовані на поліпшеннѐ свого становища в 
соціумі; формуваннѐ здатності до самоконтроля в різноманітних життювих 
ситуаціѐх (Вакуліч, 2006). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 
робіт дозволѐю виділити основні напрѐми у вивченні Інтернет-залежності 
підлітків у сучасній науці: розробка діагностичних критеріїв Інтернет-
залежності; вивченнѐ впливу віртуальних взаюмин на особистість 
користувача Інтернету; дослідженнѐ ідентичності користувачів Інтернету і 
процесів їх самопрезентації в мережі; вивченнѐ психологічних аспектів 
комунікативних процесів, що реалізуятьсѐ за допомогоя мережі 
«Інтернет»; вивченнѐ проблеми запобіганнѐ Інтернет-залежності підлітків; 
вплив ЗМІ та комп’ятерних ігор на формуваннѐ аддиктивної поведінки 
підлітків; дослідженнѐ особливостей Інтернет-залежної поведінки в різних 
вікових групах; удосконаленнѐ діѐльності психологічної служби в освіті 
щодо попередженнѐ та корекції Інтернет-залежної поведінки; роль родини 
у формуванні Інтернет-залежності. 

На нашу думку, ураховуячи прогнози темпів зростаннѐ поширеності 
Інтернету в Україні, зростаннѐ кількості молоді серед користувачів Інтернету, 
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формуваннѐ Інтернет-залежності у чверті користувачів в перші півроку післѐ 
початку роботи в Інтернеті, можна зробити висновок, що вивченнѐ впливу 
Інтернет-залежності на особистісні характеристики сучасної молоді ю 
актуальноя проблемоя психології. Вивченнѐ даної проблеми дозволить 
розробити профілактичну та психокорекційну програму длѐ попередженнѐ 
змін особистості Інтернет-залежних користувачів. 
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РЕЗЮМЕ 
Скоробагатская Оксана. Проблема Интернет-зависимости подростков в 

современных психолого-педагогических исследованиѐх.  
В статье проанализированы статистические данные по скорости 

интернетизации современного украинского общества. Рассмотрены теоретические 
положениѐ по определения Интернет-зависимости.  Определены базовые предпосылки 
возникновениѐ и основные типы интернет-зависимости согласно исследованиѐм К. Янг. 
Выѐснен круг потребностей, которые подростки удовлетворѐят с помощья 
Интернета. Проанализированы критерии диагностики интернет-зависимости по Р. 
Тао. Рассмотрены понѐтие М. Гриффитса «технологическаѐ зависимость». Отмечено, 
что основным механизмом развитиѐ интернет-зависимости ѐвлѐетсѐ смещение цели 
в виртуальнуя реальность длѐ восполнениѐ недостаящих сфер жизни личности. 
Рассмотрены психологические и физические симптомы Интернет-зависимости, а 
также важные признаки, которые помогут учителѐм и родителѐм диагностировать 
компьятернуя зависимость ребенка. Определены некоторые пути профилактики и 
коррекции интернет-зависимости подростков. 

Ключевые слова: Интернет, Интернет-зависимость, подростки, психологиѐ 
Интернета, критерии диагностики, психологические симптомы. 

 
SUMMARY 

Skorobagatska Oksana. The problem of adolescents’ Internet addiction in modern 
psychological and pedagogical researches. 

The statistics on the speed of the Internet of modern Ukrainian society: the number of 
regular Internet users has increased by 7 % by the end of 2019 to 22.96 million are analyzed 
in the article. The most active Internet users in Ukraine are adolescents and young people, 97 
% of whom are Internet users between the ages of 15 and 24. The growth of Internet in 
society, the maximum, almost instantaneous and uncontrolled accessibility of the global 
information network, create a significant psychological and pedagogical problem: formation 
of psychological Internet addiction in children and adolescents. The various aspects study of 
this problem is relevant and vital in the context of the challenges facing the field of education 
and upbringing: the formation of the healthy personality, ensuring its harmonious physical 
and psycho-emotional development. Theoretical provisions concerning determination of 
Internet addiction have been considered. The author of the concept of “Internet addiction” 
(Internet addiction disorder) is considered A. Goldberg. He understood the Internet addiction 
as the behavior disorder as a result of the Internet and computer use, which have a negative 
impact on the everyday, educational, social, work, family, financial or psychological spheres 
of human activity. Clinical psychologist K. Young and psychiatrist I. Goldberg are the first 
initiators of the psychological study of the Internet addiction phenomena. The basic 
prerequisites and main types of Internet addiction are identified in the article, according to K. 
Young’s research. The adolescents’ needs to be met through the Internet have been 
identified. The diagnostics criteria of Internet addiction according to R. Tao have been 
analyzed. The M. Griffiths’ concept of “technological dependence” has been considered. It is 
noted that the main mechanism for the Internet addiction development is to shift the goal 
into virtual reality to fill in the missing areas of the individual’s life. The range of needs that 
adolescents meet through the Internet has been identified. The psychological and physical 
symptoms of Internet addiction have been examined, as well as important features that will 
help teachers and parents diagnose a child’s computer addiction (loss of time control over 
the computer; loss of interest in social life; indifference to family contacts; study, school and 
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extra-curricular activities; disrespect for appearance, homework; eating at the computer; the 
advantage of virtual communication over real; changing typical adolescent behavior; 
(irritability, indifference others, stealth), nightmares, fear bouts of, anxiety, obsessive-
compulsive disorder; denial of computer dependency conflicts). Behavioral techniques for 
Internet addiction treatment (reasonable time use offline; use of external stop signals; goal 
setting; refrain from using the Internet in special cases; use of a reminder card; writing your 
own problems list; participating in a support group; use of family therapy). Some ways of 
prevention and correction of teenagers’ Internet addiction have been identified. 

Key words: Internet, Internet addiction, adolescents, Internet psychology, diagnostic 
criteria, psychological symptoms. 
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СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 
 
Статтѐ присвѐчена розвитку та становлення фізичного вихованнѐ 

студентів у закладах вищої освіти України та Польщі. Аналізуютьсѐ історіографіѐ 
та програмно-нормативне забезпеченнѐ фізичного вихованнѐ цих країн. Спираячись 
на аналіз та узагальнені дані літературних джерел, подаютьсѐ коротка порівнѐльна 
характеристика розвитку фізичного вихованнѐ України та Польщі. Фізичне 
вихованнѐ розглѐдаютьсѐ ѐк невід’юмна складова гармонійного розвитку 
особистості. Перспективи подальших розвідок у даному напрѐмі полѐгаять в 
експериментальному обґрунтуванні ефективності авторських програм фізичного 
вихованнѐ польських студентів. 

Ключові слова: Україна, Польща, фізичне вихованнѐ, студенти, заклад вищої 
освіти. 

 
Постановка проблеми. Прагненнѐ незалежної української держави до 

інтеграції у світове співтовариство потребую вивченнѐ зарубіжного досвіду в 
усіх сферах діѐльності, у тому числі у сфері освіти. У нинішніх умовах життѐ 
спостерігаютьсѐ стійке погіршеннѐ стану здоров’ѐ та фізичного розвитку 
студентської молоді України (Головченко, 2018, с. 15). Прослідковуютьсѐ 
загальне збільшеннѐ кількості серцево-судинних захворявань, погіршеннѐ 
функціональних резервів організму, системне порушеннѐ постави, наѐвність 
різних вад опорно-рухового апарату, зниженнѐ рівнѐ фізичної підготовленості 
тощо. Фізичне вихованнѐ ю органічноя складовоя частиноя системи освіти, 
служить гармонійному розвитку особистості, її підготовки до самостійного 
життѐ. Порѐд із цим, фізичне вихованнѐ сприѐю здоровому способу життѐ, 
організації дозвіллѐ та активного відпочинку, розвитку й відновленнѐ 
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фізичних сил, реабілітації та корекції здоров’ѐ, виховання позитивних 
моральних та вольових ѐкостей. 

Оскільки Україна зараз дуже стрімко рухаютьсѐ до Ювропейського 
освітнього простору, виникаять нагальні проблеми коригуваннѐ 
навчальних планів, робочих програм, методологій, методів і методик 
процесу фізичного вихованнѐ в закладах вищої освіти в умовах кредитно-
трансферної системи організації освітнього процесу. 

Аналіз актуальних досліджень: Важливоя складовоя програмно-
нормативних основ фізичного вихованнѐ ю наѐвність державних програм з 
фізичного вихованнѐ (Л. Матвеев, А. Новиков, 1976; А. Гужаловский, 1986; 
Б. Ашмарін, 1990; А. Матвеев, С. Мельников, 1991; С. Канішевський, 1999; 
Ж. Холодов, В. Кузнецов, 2001; Б. Шиѐн, 2001 та ін.), ѐкі містѐть науково 
обґрунтовані завданнѐ та засоби фізичного вихованнѐ, комплекси рухових 
умінь і навичок длѐ засвоюннѐ щодо конкретного контингенту, переліки 
відповідних норм та вимог. 

Водночас в Україні існую значна кількість висококваліфікованих і 
досвідчених учених у сфері програмно-нормативного забезпеченнѐ 
(В. Ареф’юв; Е. Вільчковський; М. Зубалій; С. Канішевський; О. Куц; 
А. Нісімчук; В. Столітенко; С. Операйло; Р. Раювський; М. Третьѐков; 
В. Шигалевський; Б. Шиѐн; С. Козіброцький; О. Вацеба; В. Пасічник та ін.), 
ѐкі постійно досліджуять проблеми викладаннѐ фізичного вихованнѐ. 

Компетентнісний підхід до формуваннѐ культури здоров’ѐ молоді в 
контексті валеології здійсняю О. Бондаренко, ѐка зосереджую увагу на 
необхідності вдосконаленнѐ та широкого впровадженнѐ здорового способу 
життѐ в навчаннѐ й вихованнѐ молодого поколіннѐ, у практику вищої школи. 
З позицій філософії та педагогіки досліджуять проблеми фізичного здоров’ѐ 
Я. Бойчук, В. Горащук, С. Горбунова, В. Копа, Т. Шаповалова, стверджуячи, 
що духовне, моральне, особисте, соціальне, інтелектуальне, емоційне, 
репродуктивне, психічне і фізичне здоров’ѐ слід вивчати в річищі цілісного 
підходу. В. Бальсевич, Н. Болѐк, Г. Іванова, І. Чорнобай пропонуять 
розв’ѐзувати проблему формуваннѐ культури здоров’ѐ студентської молоді 
засобами фізичної культури та спорту. Аналіз польських наукових джерел 
засвідчив актуалізація проблеми збереженнѐ фізичного здоров’ѐ 
студентської молоді. 

Польський дослідник Богдан Куницький (B. Kunicki) визначаю фізичну 
культуру ѐк складник стиля студентського життѐ. Мацей Демель 
(М. Demel) визнаю, що здоров’ѐ ю адаптаційним потенціалом, мистецтвом 
пануваннѐ над своїм тілом і психікоя. Зофіѐ Слоньська (Z. Słooskа) визнаю 
здоров’ѐ за здібність досѐгненнѐ піку фізичних, розумових, соціальних 
можливостей длѐ позитивного реагуваннѐ на навколишню середовище й 
зазначаю, що здоров’ѐ не ю метоя, а засобом, що дозволѐю лядині вести 
повноцінне продуктивне життѐ. Казимір Домбровський (K. Dąbrowski) 
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визначаю психічне здоров’ѐ ѐк здатність до всеосѐжного розуміннѐ і 
переживаннѐ реальності та прагненнѐ до ідеалу. 

А відтак, проблемними залишаятьсѐ стратегічні питаннѐ рівнѐ 
фізкультурної освіти та фізичної підготовленості студентської молоді, 
організації фізичного вихованнѐ у вищій школі, зокрема України та Польщі. 

Мета статті – вивченнѐ програмно-нормативного забезпеченнѐ 
фізичного вихованнѐ в українських та польських закладах вищої освіти. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати досвід програмно-нормативного аспекту у ЗВО 

України та Польщі. 
2. Визначити сучасний стан фізичного вихованнѐ в українських та 

польських закладах вищої освіти. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальненнѐ 

літературних джерел, соціологічні методи (аналіз документальних 
матеріалів), інтернет-пошук. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, розкриюмо значеннѐ, 
мету й завданнѐ фізичного вихованнѐ студентів. Відповідно до 
законодавства, вища школа, вирішуячи завданнѐ професійної підготовки, 
повинна забезпечити також і фізичну підготовку та здоров’ѐ студентів. 
Тому абсолятно правомірним ю твердженнѐ про те, що фізичне вихованнѐ 
студентів розглѐдаютьсѐ ѐк невід’юмна, найважливіша частина загального 
вихованнѐ студентства (Волков, 2008, с. 48). 

Роль фізичного вихованнѐ та інших форм спрѐмованого використаннѐ 
фізичної культури у ЗВО ю багатогранноя. Технічний прогрес, стрімкий 
розвиток науки і дедалі зростаяча кількість нової інформації роблѐть 
навчальний процес студента все більш інтенсивним та напруженим. 
Відповідно, зростаю значеннѐ фізичної культури ѐк засобу оптимізації режиму 
життѐ, активного відпочинку, збереженнѐ й підвищеннѐ працездатності 
студентів протѐгом усього періоду навчаннѐ у ЗВО. Разом із тим, засобами 
фізичної культури забезпечуютьсѐ загальна і спеціальна фізична підготовка в 
контексті умов майбутньої професії. Отже, вирішуячи специфічні завданнѐ, 
фізичне вихованнѐ студентства відіграю суттюву роль у моральному, 
вольовому та естетичному розвитку, вносить значний внесок у підготовку 
кваліфікованих та всебічно розвинених фахівців. 

Відзначимо, що одним із офіційних документів, що регуляять 
державну політику України в галузі фізичного вихованнѐ, ю Цільова 
комплексна програма «Фізичне вихованнѐ – здоров’ѐ нації», затверджена 
Указом Президента України від 1 вереснѐ 1998 р. У документі акцентовано 
увагу на тому, що органи державної влади розвинутих країн світу надаять 
програмного значеннѐ питаннѐм розвитку фізичного вихованнѐ, фізичної 
культури і спорту, розглѐдаячи їх ѐк найбільш економічно вигідний та 
ефективний засіб профілактики захворяваності, зміцненнѐ генофонду та 
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розв’ѐзаннѐ інших соціальних проблем. Аналіз нормативних засад розвитку 
фізичного вихованнѐ в Україні дозволѐю констатувати той факт, що в основі 
вітчизнѐної системи фізичного вихованнѐ покладено розуміннѐ й підтримка 
означеної позиції іноземних політиків (Кузьмінський, 2008, с. 122). 

У режимі навчальної роботи студентів фізичне вихованнѐ 
регламентуютьсѐ навчальними планами і програмами, ѐкі розроблѐятьсѐ 
та затверджуятьсѐ Міністерством освіти і науки України. Державна 
програма фізичного вихованнѐ визначаю обов’ѐзковий длѐ студентів усіх 
вишів обсѐг фізкультурних знань, рухових умінь і навичок та рівень 
розвитку фізичних ѐкостей. У програмі з фізичного вихованнѐ студентів 
виокремляять три основні частини: теоретичну, практичну, контрольну. 

Так, теоретичноя частиноя передбачено оволодіннѐ студентами 
системоя науково-практичних і спеціальних знань, необхідних длѐ розуміннѐ 
процесів функціонуваннѐ фізичної культури суспільства й особистості 
зокрема, уміннѐ їх активного, творчого використаннѐ длѐ особистісного та 
професійного розвитку, організації здорового способу життѐ під час 
виконаннѐ навчальної, професійної та соціокультурної діѐльності. 

Практична частина програми спрѐмована на підвищеннѐ рівнѐ 
функціональних і рухових здібностей студентів щодо формуваннѐ необхідних 
ѐкостей та властивостей особистості, на оволодіннѐ методами та засобами 
фізкультурно-спортивної діѐльності, на набуттѐ в ній особистого досвіду, що 
забезпечую можливість самостійно, цілеспрѐмовано і творчо використовувати 
засоби фізичної культури і спорту. Основна форма навчаннѐ – практичні та 
навчально-тренувальні занѐттѐ, ѐкі покликані навчати новим руховим діѐм, 
виховувати фізичні ѐкості студентів (Фізичне вдосконаленнѐ студентської 
молоді: стратегіѐ та інноваційні технології, 2011). 

Контрольний блок програми фізичного вихованнѐ студентів 
спрѐмований на диференційований та об’юктивний облік процесу та 
результатів навчальної діѐльності студентів. Контрольні занѐттѐ 
забезпечуять оперативну, поточну та підсумкову інформація про рівень 
освоюннѐ теоретичних, практичних і методичних знань та вмінь, про стан і 
динаміку фізичного розвитку, фізичної й професійно-прикладної 
підготовленості кожного студента. У ѐкості критеріїв результативності 
розроблѐятьсѐ залікові вимоги та практичні нормативи, тести. 

Тести проводѐтьсѐ на початку навчального року ѐк контрольні (діаг-
ностичний блок), що характеризуять підготовленість при вступі до ЗВО, та в 
кінці – длѐ визначеннѐ стану фізичного розвитку за минулий навчальний рік. 

Однак, у межах реалізації програми розвитку фізичного вихованнѐ 
нації в Україні викладачі фізичної культури маять активізувати фізичне 
вихованнѐ студентів і в позанавчальний час (тобто поза обов’ѐзкових 
занѐть), а саме: 
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- фізичні вправи в режимі навчального днѐ (ранкова гімнастика, 
вступна гімнастика, фізкультурні паузи, додаткові занѐттѐ тощо); 

- фізкультпаузи (проводѐтьсѐ післѐ перших чотирьох аудиторних чи 
практичних занѐть, тривалістя по 8–10 хвилин; 

- додаткові занѐттѐ (індивідуальні або групові), що проводѐтьсѐ 
викладачем з метоя підготовки слабопідготовленних студентів до здачі 
залікових норм і вимог навчальної програми з фізичного вихованнѐ; 

- активний відпочинок; 
- організовані занѐттѐ студентів у позанавчальний час у спортивних 

секціѐх (аеробіка, шейпінг, бодібілдинг, йога, плаваннѐ, вільна боротьба, 
теніс та ін.) (Волков, 2011, с. 183); 

- самостійні занѐттѐ студентів фізичними вправами у вільний від 
навчаннѐ час (на основі повної добровільності і ініціативи (за бажаннѐм) 
або за завданнѐм викладача (домашні завданнѐ). 

З ціюя метоя необхідним ю систематичне проведеннѐ масових 
фізкультурно-спортивних заходів у вихідні дні протѐгом навчального року 
та в канікулѐрний час. До таких відносѐтьсѐ турпоходи, спортивні свѐта, дні 
здоров’ѐ, спартакіади, змаганнѐ з календарем міжвузівських та 
внутрішньовузівських заходів. 

Система фізичного вихованнѐ ЗВО Польщі – одна з найстаріших у 
Ювропі і бере свій початок ще в XVΙΙ столітті. Вже тоді існувала така форма 
контроля, ѐк екзамен з фізичної культури (Стула, 2000, с. 153). 

Введеннѐ фізичного вихованнѐ в плани ЗВО, ѐк обов’ѐзкового 
предмету пройшло довгий шлѐх. І тільки в 1952 році стало обов’ѐзковим 
предметом у вищій школі. Фізичне вихованнѐ проводилосѐ в об’юмі 2 
годин на тиждень. В 1975-1985 роках із розвитком спортивної бази 
планувалосѐ збільшеннѐ кількості годин, призначених длѐ обов’ѐзкового 
фізичного вихованнѐ до 3-4 годин на тиждень. 

Незалежно від цього ЗВО повинні були проводити факультативні 
занѐттѐ відповідно до потреб молоді і своїх можливостей. Зміст і об’юм спор-
тивних занѐть залежали від фізичного стану та інтересів студентів. Відповідно 
до цього, програма передбачала створеннѐ таких навчальних груп: 

1. Групи загального фізичного розвитку. 
2. Групи спортивної підготовки. 
3. Групи спортивної спеціалізації. 
4. Спортивні групи академічного спортивного соязу. 
5. Групи лікувальної фізичної культури. 
Крім проведеннѐ занѐть у зазначених вище групах програма 

передбачала створеннѐ окремих підрозділів, ѐкі сприѐли розвиткові 
оборонних видів спорту. Передбачалисѐ обов’ѐзкові занѐттѐ з урахуваннѐм 
різного рівнѐ фізичної підготовленості студентів, а також факультативні 
занѐттѐ за межами обов’ѐзкових тижневих занѐть, спортивні навчальні і 
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туристичні табори, курси організаторів спорту, суддів, рѐтівників, водолазів, а 
також спортивні і туристичні заходи. Вперше в межах програми з’ѐвивсѐ 
спорт високих досѐгнень. Цей напрѐм фізичного вихованнѐ був визнаний ѐк 
органічна частина роботи. 

Виходѐчи з «Програми фізичного вихованнѐ, спорту і туризму у вищій 
школі на 1978 – 1985 роки», студії фізичного вихованнѐ і спорту розроблѐли 
окремі програми, у ѐких узагальнена специфіка ЗВО: його умови – кадрові та 
матеріальні. Ці програми затверджував ректор. Студіѐ фізичного вихованнѐ і 
спорту одночасно із студентськими спортивними організаціѐми оцінявала 
можливість реалізації навчальних програм. Адміністраціѐ закладу освіти 
зобов’ѐзана була створити матеріальну базу длѐ проведеннѐ занѐть, ѐка 
робила б можливоя реалізація даної програми. 

Положеннѐ про вищі школи, затверджене Сеймом 1982 року, 
змінило ситуація. Воно давало керівництву більшу самостійність у 
підготовці та реалізації навчально-виховних програм, у тому числі й 
фізичного вихованнѐ. Разом із тим, було почато обмеженнѐ ѐк 
обов’ѐзкових, так і факультативних занѐть з фізичного вихованнѐ, об’юм  
занѐть знизивсѐ на 50 %, а в деѐких ЗВО з’ѐвиласѐ тенденціѐ до ліквідації 
обов’ѐзкових занѐть. Політичні зміни в Польщі вплинули і на фізичне 
вихованнѐ. Було переглѐнуто Положеннѐ про вищу школу. Воно 
розширило самостійність ЗВО, значно зменшуячи права міністра. 

Положеннѐ про вищу школу передало Головній раді у справах вищої 
освіти право на вирішеннѐ питань, пов’ѐзаних із розробкоя мінімуму 
програмних вимог з фізичного вихованнѐ. 

На початку 90-х років минулого століттѐ була спроба зрушеннѐ 
тенденції обмеженнѐ кількості занѐть. У результаті чого фізичне вихованнѐ 
у вищій школі було збережено ѐк обов’ѐзковий предмет, на ѐкий повинно 
бути виділено не менше 120 годин протѐгом двох років навчаннѐ. Отже на 
зломі 1989 – 1990 років з автономіюя ВНЗ з’ѐвились дві головні тенденції: 

– втрата державної монополії в питаннѐх вищої освіти; 
– втрата впливу академічного спортивного соязу в справі 

керівництва фізичним вихованнѐм у вищій школі. 
Академічний спортивний сояз разом із Міністерством освіти, а також 

зі студіѐми фізичного вихованнѐ і спорту запропонували узагальнену 
модель обов’ѐзкового фізичного вихованнѐ длѐ студентів (Вільчковський, 
2002, с. 137). 

Головна ідеѐ ціюї моделі – добровільний вибір виду занѐть з 
фізичного вихованнѐ, при мінімальному об’юмі протѐгом трьох років. У тих 
ЗВО, де занѐттѐ були значно обмежені, рекомендували створявати групи 
факультативних занѐть із оздоровчоя спрѐмованістя. 

Положеннѐ про фізичну культуру в Польщі прийнѐло за основу 
західноювропейську модель фізичного вихованнѐ молоді, у ѐкій основа 
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закладаютьсѐ в загальноосвітніх і середніх школах. У 1997 році Міністерство 
народної освіти провело аналіз кількості занѐть із фізичного вихованнѐ на 
денних формах навчаннѐ. Проведений аналіз показав, що в державних 
закладах вищої освіти практично всяди фізичне вихованнѐ розглѐдалосѐ в 
ѐкості обов’ѐзкового предмету. Частіше всього воно проводилось ѐк 
обов’ѐзкове на молодших курсах і ѐк факультативне – на старших. У цілому 
факультативні занѐттѐ маять характер додаткових. 

Аналіз роботи недержавних ЗВО показав, що приблизно 50 % з них 
проводѐть занѐттѐ з фізичного вихованнѐ ѐк обов’ѐзкові. У 40 % указаних 
закладів вищої освіти студенти маять можливість брати участь на занѐттѐх 
факультативно, а в 10 % студенти не проѐвили інтересу до подібних занѐть 
(Фізичне вихованнѐ студентів). 

Вища школа організації банків в Познані в 1997 – 1998 навчальному 
році оголосила про значне зниженнѐ плати за навчаннѐ длѐ студентів, ѐкі 
займаятьсѐ в спортивних клубах. 

Занѐттѐ з фізичного вихованнѐ в державних закладах освіти частіше 
всього проводѐтьсѐ в об’юмі 120 годин і реалізуятьсѐ по 2 години на 
тиждень на 1-му та 2-му курсах. Стосувалосѐ це білѐ 41 % державних ЗВО. 
Приблизно 28 % виділили на занѐттѐ по 180 годин на 1-му, 2-му і 3-му 
курсах. 15 % закладів освіти мали в планах занѐттѐ з фізичного вихованнѐ в 
об’юмі від 120 до 180 годин у залежності від спеціалізації. Інші ЗВО 
виділѐли длѐ цього 30 – 60 годин, а в деѐких – навіть 240 годин. 

Необхідно відмітити, що кількість годин, ѐкі виділѐятьсѐ на 
обов’ѐзкові занѐттѐ з фізичного вихованнѐ, а також кількість семестрів, у 
ѐких ці занѐттѐ проводѐтьсѐ, у більшості випадків залежить від характеру й 
виду спеціальності. 

У недержавних вищих школах години на обов’ѐзкові занѐттѐ в 
навчальних планах були реалізовані в межах 60–120 годин в перших  
2–4 семестрах. Інші ЗВО обмежили занѐттѐ 30 годинами. 

У багатьох вищих школах студенти могли замінити обов’ѐзкові 
занѐттѐ з фізичного вихованнѐ іншими видами спорту або рекреації. 
Частіше всього вони брали участь на занѐттѐх в спортивних секціѐх клубів 
академічного спортивного соязу. Альтернативними формами фізичного 
вихованнѐ ю курси підвищеннѐ спортивного рівнѐ, занѐттѐ в групах рухової 
реабілітації, лікувальної гімнастики, спортивних ігор, різного виду 
спортивні табори та туристичні і рекреаційні поїздки. 

У студіѐх фізичного вихованнѐ і спорту реформуять системи 
проведеннѐ занѐть у напрѐмі покращеннѐ фізичної підготовки й наближеннѐ 
до загальноювропейських норм. Перед тим, ѐк почати займатись фізичними 
вправами, студенти маять право вибору рухової активності, часу тренувань, а 
також тренера-викладача. Студентам пропонуятьсѐ найбільш популѐрні 
серед молоді види спорту та різні рівні їх проведеннѐ. Такий підхід дозволѐю 
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створити однорідні групи, що позитивно впливаю на рівень проведеннѐ 
занѐть і приносить найбільше задоволеннѐ студентам. 

Висновки. У ході аналізу систем фізичного вихованнѐ у ЗВО України та 
Польщі ми спостерігаюмо, що немаю загального державного регуляваннѐ 
процесу фізичного вихованнѐ. У зв’ѐзку з автономіюя закладів, ректори 
можуть самостійно приймати рішеннѐ щодо обов’ѐзковості занѐть фізичним 
вихованнѐм, кількості годин тощо. Тому в одних ЗВО ю обов’ѐзковими занѐттѐ 
тільки на перших курсах, в інших – протѐгом усього періоду навчаннѐ, але з 
незначноя кількістя годин. Виходѐчи з цього, ми можемо зазначити, що длѐ 
покращеннѐ здоров’ѐ та фізичної підготовленості молоді, необхідні 
обов’ѐзкові занѐттѐ фізичним вихованнѐм протѐгом всього періоду навчаннѐ, 
але з удосконаленнѐм форм їх проведеннѐ. 

Досвід програмно-нормативного забезпеченнѐ в Польщі спонукаю до 
демократичних принципів розвитку системи фізичного вихованнѐ, 
широкого використаннѐ можливостей індивідуалізації навчального 
процесу, творчих підходів до інтересу та можливостей учасників 
навчально-виховного процесу. Перспективи подальших розвідок у даному 
напрѐмі полѐгаять в експериментальному обґрунтуванні ефективності 
авторських програм фізичного вихованнѐ польських студентів. 
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РЕЗЮМЕ 

Востоцкая Ирина, Головченко Алексей, Прийменко Лариса. Система 
физического воспитаниѐ студентов в учебных заведениѐх высшего образованиѐ 
Украины и Польши. 

Статьѐ посвѐщена развития и становлення системы физического воспитаниѐ 
студентов в учебных заведениѐх высшего образованиѐ Украины и Польши. 
Анализируетсѐ историографиѐ и програмно-нормативное обеспечение физического 
воспитаниѐ в этих странах. Опираѐсь на анализ и обобщенные данные литературных 
источников, даетсѐ краткаѐ сравнительнаѐ характеристика развитиѐ физического 
воспитаниѐ в Украине и Польше. Физическое воспитание рассматриваетсѐ как 
неотъемлемаѐ составлѐящаѐ всестороннего развитиѐ личности. 

Ключевые слова: Украина, Польша, физическое воспитание, учреждение 
высшего образованиѐ. 

 
SUMMARY 

Vostotska Iryna, Holovchenko Oleksii, Pryimenko Larysa. System of physical 
education of students in higher education institutions of Ukraine and Poland. 

The article is devoted to development of physical education of students in higher 
education institutions of Ukraine and Poland. The historiography and program-normative 
support of physical education in Ukraine and Poland are analyzed. Physical education is 
regarded as an integral part of the harmonious development of the individual. Based on the 
analysis and generalized data from the literature, a brief comparative description of the 
development of physical education of Ukraine and Poland is presented. 
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In the course of the analysis of physical education systems in HEIs of Ukraine and 
Poland we observe that there is no general state regulation of the process of physical 
education. Due to the autonomy of the institutions, rectors can make their own decisions 
about the obligatory physical education, the number of hours and so on. Therefore, in some 
HEIs only first-year courses are compulsory, in others throughout the study period, but with a 
small number of hours. Based on this, we can point out that in order to improve health and 
fitness of young people, compulsory physical education is required throughout the study 
period, but with improvement of their forms. 

The experience of software and regulatore support in Poland leads to democrative 
principles of development of the physical education system, wide using of the possibilities of 
individualization of the educational process, creative approaches to interests and 
opportunities of participants of the educational process. Prospects for further exploration in 
this area are scientific studies related to the experimental substantiation of the effectiveness 
of the author’s programs of physical education of Polish students. 

Key words: Ukraine, Poland, physical education, students, higher education 
institution. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОЇ 
БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 

 
Проаналізовано форми й методи побудови навчального процесу длѐ творчого 

застосуваннѐ досвіду британських колег до системи вищої освіти України з 
урахуваннѐм національних особливостей. Виокремлено основні риси рефлексивного 
середовища у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, що 
сприѐю забезпечення ѐкісної професійної підготовки фахівців дошкільної освіти. У 
процесі проведеного дослідженнѐ виѐвлено, що система підготовки фахівців 
дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії маю свої особливості, що розглѐнуто в статті.  

Ключові слова: університети, Сполучене Королівство Великої Британії та 
Північної Ірландії, форми й методи побудови навчального процесу, творче 
застосуваннѐ досвіду британських колег, риси рефлексивного середовища, 
особливості системи підготовки фахівців дошкільної освіти. 

 
Постановка проблеми. В умовах сучасних реформ у Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії форми й методи 
організації навчального процесу, що застосовуятьсѐ у процесі професійної 
підготовки фахівців дошкільної освіти, зазнали суттювих змін. Зокрема, 
окреслилисѐ тенденції до скороченнѐ часу на лекції та збільшеннѐ часу на 
самостійну роботу. На лекціѐх розглѐдаятьсѐ лише клячові проблеми і 
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найновіші досѐгненнѐ в курсі, що вивчаютьсѐ. Семінари та практичні 
занѐттѐ наповнені методами активного навчаннѐ (метод проектів, медіа 
технології, мікро викладаннѐ, театралізовані постановки, створяятьсѐ 
віртуальні навчальні кабінети) (Семеног, 2005, с. 104).  

У педагогічній науці ведетьсѐ дискусіѐ навколо понѐттѐ «лекціѐ». Це 
метод навчаннѐ чи форма навчально-виховної роботи? У Сполученому 
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії не існую чіткого визначеннѐ 
ціюї дефініції. Вона може бути і формоя організації навчального процесу, і 
методом навчаннѐ. Це стосуютьсѐ й інших педагогічних понѐть у Сполученому 
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

У статті ми поставили за мету проаналізувати форми й методи 
побудови навчального процесу длѐ творчого застосуваннѐ досвіду 
британських колег до системи вищої освіти України з урахуваннѐм 
національних особливостей.  

Аналіз актуальних досліджень. Науковці Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії постійно вдосконаляять форми і 
методи побудови навчального процесу ЗВО: Р. Барнет, С. Борг, Р. Гріффітс, 
Е. Дженкінс, Л. Елтон, М. Хенкель, М. Хіллі та ін. Різні аспекти проблеми 
підготовки майбутніх фахівців в університетах Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ірландії вивчали вітчизнѐні дослідники: 
Н. Авшеняк, Н. Варга, І. Задорожна, О. Повідайчик, І. Попович, 
Л. Пуховська, Н. Рокосовик, А. Сбруюва та ін.  

Методи дослідження. У статті використано методи дослідженнѐ: 
теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури) – 
длѐ обґрунтуваннѐ вихідних положень дослідженнѐ; інтерпретаційно-
аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ українські й зарубіжні 
джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ; 
метод порівнѐльно-історичного аналізу – длѐ виѐвленнѐ методологічних 
підходів у підготовці вчителѐ дошкільної освіти у Сполученому Королівстві 
Великої Британії та Північної Ірландії. 

Виклад основного матеріалу. Рефлексивний підхід у професійно-
педагогічній підготовці вихователів ставить вимоги до методів, засобів, 
організаційних форм професійної підготовки, у ѐких необхідноя умовоя 
ефективності ю самопізнаннѐ, самовизначеннѐ й самореалізаціѐ (Олійник, 
2015, с. 68).  

Схарактеризуюмо коротко методи і форми організації навчального 
процесу, ѐкі допомагаять створявати рефлексивне середовище та 
забезпечуять ѐкісну підготовку фахівців дошкільної освіти, що 
представлені в таблиці 1, у ѐкій висвітлено форми навчального процесу, 
методи, коротка характеристика методу і його значеннѐ.  
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Таблицѐ 1 
Форми і методи організації навчального процесу в університетах 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у процесі 
підготовки фахівців дошкільної освіти 

Форми 
навчального 
процесу 

Методи, що 
використовуятьсѐ 
при проведенні ціюї 

форми 

Коротка 
характеристика 

методу 

Значеннѐ методу 

Лекціѐ (Lectural) «Дискусійні» групи, 
або групи, що 
проводѐть бесіду 
(buzz groups) 

Даютьсѐ 10 хвилин на 
обговореннѐ пробле-
ми в групах, що 
фіксуютьсѐ на дошці й 
робитьсѐ загальний 
висновок викладачем 
(Чертовских, 2003, 
с. 73-77) 

Майбутні вчителі 
вчатьсѐ критично 
підходити до 
аналізу проблеми, 
що обговоряютьсѐ 
в групі  

Використаннѐ 
роздаткового 
матеріалу 

Перед викладом чер-
гового модулѐ сту-
дент отримую корот-
кий зміст лекції, ѐкий 
ю основоя підготовки 
до лекції (Коробов, 
2004, с. 6-7) 

За допомогоя лек-
ційного матеріалу 
студенти вчатьсѐ 
оріюнтуватисѐ в 
його великій 
кількості, вчатьсѐ 
вибирати головне  

Семінар Метод «Дискусійні» 
групи (buzz groups) 

Метод «Дискусійні» 
групи (Робота в 
малих групах). Викла-
дач формуляю зав-
даннѐ. Упродовж 
10 хв. йде його обго-
вореннѐ в групах і 
фіксуваннѐ на дошці. 
У процесі загального 
обговореннѐ пред-
ставник відстояю 
думку групи, післѐ 
чого викладач резя-
мую виступ, робить 
висновки 
(Чертовских, 2003, 
с. 73-77). 

Майбутні вчителі 
вчатьсѐ аналізувати 
проблему з різних 
точок зору і 
навчаятьсѐ 
критично мислити, 
відстоявати свої 
ідеї, дискутувати  

Методи дискусії 
(Discussion) 

У процесі дискусії 
відбуваютьсѐ обго-
вореннѐ 2–3 виступів 
(Формы организации 
обучениѐ в универ-
ситетах Велико-
британии, 2017) 

Вчатьсѐ 
відстоявати своя 
думку 
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Продовженнѐ Таблиці 1 
 Презентаціѐ Це захист висновків, 

ѐкі отримані в 
процесі досліджень 
(Оформлені ѐк 
доповіді, реферати, 
курсові роботи) і 
обґрунтовані при 
виступі перед 
аудиторіюя 
(Чертовских, 2003, с. 
73-77) 

Студенти вчатьсѐ 
виступати перед 
аудиторіюя, 
обґрунтовувати 
своя ідея, своя 
точку зору 

Практикуми Практичне занѐттѐ 
(practicos) 

Здійсняютьсѐ розглѐд 
теоретичних поло-
жень навчальної дис-
ципліни (Повідайчик 
та ін., 2017) 

Студенти 
оволодіваять 
дослідницькими 
вміннѐми 

Лабораторне 
занѐттѐ (labor) 

Проводитьсѐ в 
лабораторії або в 
дошкільному 
навчальному закладі 
(Повідайчик та ін., 
2017; Кузьмінський, 
2005, с. 306-307) 

Студенти 
оволодіваять 
дослідницькими 
вміннѐми  

Контроль знань Система балів Необхідно з кожної 
дисципліни набрати 
відповідну кількість 
балів, щоб здійснити 
контроль знань 

При цьому не лише 
викладач, а й сам 
студент може виз-
начити свій показ-
ник успішності 

Екзамени «Відкрита 
Книга» 

При складанні екза-
мену студент отри-
мую питаннѐ, відпо-
віді на ѐкі шукаю в 
підручнику упродовж 
певного часу  

Студент вчитьсѐ 
оцінявати своя 
роботу з книгоя 

«Тривалі» екзамени Студент отримую 
питаннѐ й упродовж 
двох тижнів у біб-
ліотеці готуютьсѐ до 
екзаменів, під час 
ѐких він маю дати від-
повіді на конкретні 
питаннѐ (Чертовских, 
2003, с. 80) 

Студент вчитьсѐ 
виділѐти основний 
зміст з проблеми  

Оцінка за 
підвищеноя 
шкалоя балів  

У різних регіонах 
Великої Британії зас-
тосовуютьсѐ міжуні-
верситетське коопе-

Студенти вчатьсѐ 
розроблѐти 
проекти, вивчаять 
іноземну мову 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

214 

руваннѐ з країнами 
ЮС по розробці спіль-
них проектів у межах 
програми Erasmus, 
що дозволѐю студен-
там навчатисѐ за 
кордоном (семестр, 
рік тощо) (Чер-
товских, 2003, с. 80) 

Портфоліо Портфоліо – це 
професійний 
портфель учителѐ 

Це шлѐх до 
розвитку студента, 
вчителѐ 

Навчаннѐ через 
дослідженнѐ 
(research education) 

Метод проектів Майбутні фахівці 
дошкільної освіти ма-
ять виконати проект 
у певній науковій 
групі факультету  

Студенти вчатьсѐ 
виконувати наукову 
роботу, у ѐкій 
формуять своя 
точку зору  

Кейс-метод (case-
study) 

Кейс-метод ѐвлѐю со-
боя ситуація, над 
розв’ѐзаннѐм ѐкої 
викладач і студент 
маять працявати 
спільно  

Метод сприѐю роз-
виткові у студентів 
самостійності мис-
леннѐ, поюднання 
теорії і практики  

Участь студентів у 
наукових 
конференціѐх 

Участь у конферен-
ціѐх допомагаю сту-
дентам оріюнтуватисѐ 
в досѐгненнѐх науки 
з проблем розвитку 
дошкільної освіти  

Регулѐрна участь 
студентів у науко-
вих конференціѐх 
сприѐю станов-
лення вчителѐ-
дослідника  

Групи 
М. Аберкромбі 
(M. Abercrombie) – 
Дискусії (10–12 
осіб) 

15–20 хв. студенти 
виконуять завданнѐ 
викладача. Далі йде 
дискусіѐ «Боротьба 
думок», ѐку викладач 
лише спрѐмовую 
(Methods and 
materials; 
Abercrombie, 1971; 
Муковіз, 2014). 

Студенти вчатьсѐ 
бачити проблему з 
різних сторін  

«Т»-групи, виділено 
М. Аберкромбі 

Тренінг викорис-
товуять длѐ ефектив-
ного виробленнѐ на-
вичок (Abercrombie, 
1971; Муковіз, 2014) 

Студенти вчатьсѐ 
вміти слухати  

Дистанційне 
навчаннѐ (distance 
learning) 

Самостійна робота Самостійна діѐльність 
студента маю знахо-
дитисѐ в центрі Ю-ДН 
(Кузнецова, 2013; 
Дистанційна освіта) 

Майбутній учитель 
вчитьсѐ самостійно 
набувати знаннѐ в 
зручний длѐ нього 
час  
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Онлайн-навчаннѐ Це електронне 
навчаннѐ, ѐке 
вимагаю від студента 
доступу до інтернету  

Студенту надаютьсѐ 
можливість опра-
цьовувати матеріал 
курсу у власному 
темпі, у зручний час 

Консультаціѐ 
(consultation) 

Наданнѐ порад з 
певних питань 
(Великий тлумачний 
словник сучасної 
української мови, 
2005). Метод 
навчаннѐ, у процесі 
ѐкого студент 
отримую відповіді на 
конкретні питаннѐ  

Отримуячи 
консультації, 
студент долаю 
труднощі, що 
виникли при 
самостійному 
опрацяванні 
матеріалу  

Тьяторський метод 
(Tutor) 

Кожен студент при-
кріпляютьсѐ до тья-
тора, ѐкий проводить 
із ним занѐттѐ, здійс-
няю моральне нас-
тавництво (Pratt, 1999) 

Навчаннѐ в 
невеликих групах 
забезпечую тісну 
взаюмодія тьятора 
і студента 

Модульне навчаннѐ На Е-ДН викорис-
товуютьсѐ і модульна 
технологіѐ за 
кредитно-модульної 
системи навчаннѐ  

Створяятьсѐ умови 
длѐ перетвореннѐ 
студента з об’юкта 
на суб’юкт процесу 
навчаннѐ  

Мікровикладаннѐ 
(Microteaching) 

Проведеннѐ 
мікрозанѐттѐ з 
наступним його 
обговореннѐм 

Мікрозанѐттѐ прово-
дитьсѐ кілька разів у 
лабораторних умо-
вах. Студент співпра-
цяю з колегами, щоб 
практикувати навич-
ки навчаннѐ в неве-
ликій групі (Methods 
of Teaching, Learning 
& Assessment) 

Під час мікровик-
ладаннѐ відпрацьо-
вуятьсѐ різні мето-
ди, прийоми викла-
даннѐ, педагогічні 
уміннѐ  

Відеозапис на 
мікрозанѐттѐх  

На мікрозанѐттѐх ве-
детьсѐ відеозапис, 
що даю можливість 
багаторазово перег-
лѐнути необхідний 
фрагмент (Сабирова, 
2008) 

Студенти вчатьсѐ 
виѐвлѐти недоліки 
та вдосконалявати 
методику веденнѐ 
занѐттѐ  

Педпрактика-
польова робота 
(Field Work або 
School Experience) 

Радіодопомога Деѐкі тьятори під час 
педпрактики застосо-
вуять радіодопомогу 
ѐк засіб зв’ѐзку зі 
студентами в процесі 
занѐть  

Студенти вчатьсѐ 
виходити з 
труднощів завдѐки 
радіодопомозі 
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Інтерактивне 
навчаннѐ 

Ток-шоу (talk-show); 
Дебати (debate); 
Телешоу (TV Show) 

Це активна взаюмодіѐ 
між викладачами і 
студентами 
(Козаченко, 2015) 

У студентів 
формуютьсѐ 
комунікативна 
компетенціѐ 

Шлѐх мовчаннѐ 
(Silent Way) Або 
замовчуваннѐ 

Метод базуютьсѐ на 
тому, що під час від-
повіді студента вик-
ладач маю мовчати 
(Козаченко, 2015) 

У студента 
підвищуютьсѐ 
впевненість у собі  

Інтерактивна лекціѐ Інтерактивна лекціѐ 
використовуютьсѐ на 
основі кейс-методу  

Сприѐю розвитку у 
студентів 
критичного 
мисленнѐ  

 
У процесі проведеного дослідженнѐ виѐвлено, що система 

підготовки фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії маю свої особливості:  

 використовуячи в навчальному процесі форми й методи, 
представлені в таблиці, ѐкі сприѐять становлення фахівцѐ-дослідника, 
студенти вчатьсѐ відпрацьовувати педагогічні вміннѐ веденнѐ занѐть, 
виѐвлѐти їх недоліки; навчаятьсѐ дискутувати, аналізувати проблеми й 
бачити її з різних сторін, формувати, обґрунтовувати та відстоявати власну 
точку зору; у них розвиваютьсѐ критичне мисленнѐ, формуятьсѐ 
компетенції (професійні, комунікативні); застосовуячи інформаційні 
технології, майбутні фахівці вчатьсѐ опрацьовувати навчальний матеріал у 
власному темпі, у зручний длѐ них час, самостійно набуваячи знаннѐ; 

 ѐкщо в Україні лектор лише подаю інформаційний матеріал, у 
Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії студенти на 
лекції беруть активну участь, що доцільно впроваджувати і в навчальний 
процес ЗВО України; 

 усе навчаннѐ у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 
Ірландії відбуваютьсѐ на дослідницькій діѐльності, у процесі теоретичної і 
практичної підготовки майбутніх фахівців відбуваютьсѐ формуваннѐ 
дослідницьких умінь студентів з метоя підготовки фахівцѐ-дослідника. У 
центр університетського навчаннѐ поставлена форма навчаннѐ через 
дослідженнѐ, визначена тенденціѐ насиченнѐ освітніх програм науково-
дослідним компонентом, збільшено обсѐги фінансуваннѐ наукових 
досліджень, утверджуютьсѐ дослідницька парадигма (вихованнѐ 
дослідницької культури і розвиток інтелекту – нерозривний процес; навчаннѐ 
маю відбуватисѐ ѐк дослідженнѐ). Значну роль у виконанні наукової роботи 
відіграять методи: проектів, кейс-метод, участь студентів у наукових 
конференціѐх, дискусії (групи М. Аверкромбі). Ми вважаюмо, що підвищеннѐ 
ролі науки, впровадженнѐ результатів наукових досліджень у практику 
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роботи вищої школи, підготовка фахівцѐ-дослідника ѐвлѐю собоя одну з 
прогресивних ідей ЗВО Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії, ѐку потрібно впроваджувати в навчальний процес ЗВО України; 

 останнім часом особливої ролі в організації підготовки фахівцѐ 
дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 
Ірландії набуваю електронне, дистанційне навчаннѐ (Е-ДН) – індивідуальне 
навчаннѐ в телекомунікаційному комп’ятерному освітньому середовищі, у 
ѐкому длѐ спілкуваннѐ до послуг студентів веб-конференції, електронна 
пошта, форуми тощо і ѐке надаю можливість студентам працявати в зручний 
час (асинхронно і синхронно), у зручному темпі й місці. Е-ДН відбуваютьсѐ за 
допомогоя методів: он-лайн, тьяторства, консультацій, самостійної роботи 
тощо. Длѐ створеннѐ й демонстрації мультимедійних презентацій 
застосовуять мультимедіакомплекси: комп’ятер (ноутбук), ѐкий ѐвлѐю собоя 
основний засіб обробленнѐ, збереженнѐ та виведеннѐ інформації; 
мультимедійний проектор, що обладнаний об’юктивами зі змінноя фокусноя 
відстання, завдѐки чому розмите зображеннѐ можна змінявати не 
переміщуячи проектор; настінний або переносний екран; 
мультимедіаакустична система; інтерактивна мультимедійна дошка (Smart 
Board), ѐка ѐвлѐю собоя сенсорну панель, що працяю в комплексі з 
комп’ятером і проектором. За допомогоя медіапроектора на неї можна 
виводити будь-ѐку інформація з комп’ятера. У зв’ѐзку з тим, що 
мультимедійний проектор і сенсорна панель під’юднуютьсѐ до комп’ятера, 
зображеннѐ з монітора комп’ятера передаютьсѐ через проектор на панель. 
Проведеннѐ занѐть в аудиторіѐх, оснащених інтерактивними дошками, даю 
змогу використовувати мультимедійні навчальні програми длѐ візуалізації та 
озвученнѐ демонстраційного матеріалу. У цьому разі, ѐк показую практика, 
ѐкість і ступінь засвоюннѐ навчального матеріалу істотно зростаять 
(Пуховська, 2000; Iнформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та 
національні можливості, 2010; Кучай, 2012). 

Засобом здобуттѐ ѐкісної освіти майбутнім учителем-дошкільником у 
ЗВО Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ю 
електронні дистанційні курси, зміст ѐких тотожний зі змістом програм 
професійної підготовки такого фахівцѐ. У процесі дистанційного навчаннѐ 
студент самостійно опановую змістом електронного курсу, виконую 
запропоновані завданнѐ. Характерним длѐ електронних дистанційних 
курсів ю те, що вони забезпечуять можливість он-лайн комунікації між 
викладачем і студентом (студент може отримати консультації, взѐти участь 
у дискусії до курсу) (Мельник, 2017, с. 326-327).  

Слід зазначити, що найбільш доступні з мультимедійних засобів 
електронні підручники – новий тип підручника, сторінки ѐкого відображені 
на екрані дисплеѐ (Миронов, 2012). 
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Одним із засобів наочності, ѐкий поюдную зображувальну і зорову 
наочність, ю навчальне телебаченнѐ. Переваги телебаченнѐ в навчально-
виховного процесу полѐгаять у наступному: події демонструютьсѐ в той 
момент, коли вони відбулисѐ; можна працявати з великоя аудиторіюя; 
можлива демонстраціѐ крупним планом (Гордон, 1998). 

Висновок. Отже, у навчально-виховного процесі ЗВО Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії використовуютьсѐ значна 
кількість різних засобів професійної підготовки. Аналіз наукових 
літературних джерел свідчить, що сучасний рівень розвитку науки і техніки, 
особливості нового етапу науково-технічної револяції даять змогу 
використовувати в навчальному процесі мультимедійні проектори, 
комп’ятери, інтерактивні дошки, системи контроля знань, електронні 
дистанційні курси тощо. Мультимедіа надаю можливість об’юднати різні 
засоби поданнѐ інформації, такі ѐк: текст, звук, графіка, мультиплікаціѐ, 
відеозображеннѐ та моделяваннѐ (Лиценко, 2016). До того ж, 
застосуваннѐ мультимедіа вдосконаляю навчально-виховний процес, 
підвищую ѐкість знань, умінь і навичок майбутніх педагогів, допомагаю 
реалізувати нові форми і методи навчаннѐ.  

Важливоя длѐ підготовки фахівців дошкільної освіти ю самостійна 
робота студентів з літературоя психолого-педагогічного спрѐмуваннѐ, ѐка 
при побудові форми дистанційного навчаннѐ знаходитьсѐ в центрі діѐльності 
студента. Одним із методів електронного навчаннѐ, ѐкий забезпечую 
навчаннѐ на відстані, ю онлайн-навчаннѐ; при цьому студент може 
опрацьовувати матеріали у власному темпі й у зручний длѐ нього час. 
Типовий англійський метод навчаннѐ і вихованнѐ – тьяторський. Тьятор – 
керівник занѐть, наставник, навчаю майбутніх фахівців інтернет-технологіѐм. 

В університетах Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії все більше використовуять активні методи 
інтерактивного навчаннѐ: ток-шоу, дебати, телешоу – ѐк активну взаюмодія 
між викладачами і студентами; метод шлѐх мовчаннѐ – длѐ підвищеннѐ 
впевненості в собі; інтерактивну лекція на основі кейс-методу длѐ 
розвитку в майбутніх фахівців критичного мисленнѐ. У зв’ѐзку з 
використаннѐм методів інтерактивного навчаннѐ покращуятьсѐ взаюмини 
в групі, розвиваятьсѐ активність студентів.  

Проаналізовані форми і методи побудови навчального процесу 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії варті длѐ 
творчого застосуваннѐ до системи вищої освіти України при професійній 
підготовці фахівців дошкільної освіти із урахуваннѐм національних 
особливостей.  
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РЕЗЮМЕ 

Иванова Виктория. Организациѐ учебного процесса профессиональной 
подготовки специалистов дошкольного образованиѐ в соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии. 

Проанализированы формы и методы построениѐ учебного процесса длѐ 
творческого применениѐ опыта британских коллег к системе высшего образованиѐ 
Украины с учетом национальных особенностей. Выделены основные черты 
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рефлексивной среды в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии, способствует обеспечения качественной профессиональной подготовки 
специалистов дошкольного образованиѐ. В процессе проведенного исследованиѐ 
выѐвлено, что система подготовки специалистов дошкольного образованиѐ в 
университетах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
имеет свои особенности, рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: университеты, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, формы и методы построениѐ учебного процесса, творческое 
применение опыта британских коллег, черты рефлексивной среды, особенности 
системы подготовки специалистов дошкольного образованиѐ. 

 
SUMMARY 

Ivanova Victoria. Organization of the educational process of professional training of 
preschool education specialists in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

In the educational process of the higher education institution in the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, a significant number of different vocational training tools 
are used. In the article we set out to analyze the forms and methods of constructing the 
educational process to creatively apply the experience of British colleagues to the higher 
education system of Ukraine, taking into account national peculiarities. The main features of 
the reflective environment in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are 
highlighted (creating a problem situation, organizing cooperation between participants in the 
learning process, as well as such relationships in which one student will use the experience of 
another using different forms of educational process in the pedagogical education system), 
which contributes to the provision of quality professional training of specialists in preschool 
education. In the course of the research it has been found out that the system of training of 
specialists of preschool education in the universities of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland has its own peculiarities, which is considered in the article. In particular: the 
use of multimedia enables integration of various media such as: text, sound, graphics, 
animation, video and modeling; important for preparation of specialists of preschool education 
is students’ independent work with literature of psychological and pedagogical direction, which 
in the construction of the form of distance learning is at the center of the student’s activity; one 
of the e-learning methods that provide distance learning is online learning; the student can 
process the materials at his own pace and at his convenient time; a typical English method of 
teaching and training – tutorial (tutor teaches future specialists in Internet technologies); 
universities in the UK are increasingly using active online learning methods: talk shows, 
debates, TV shows – as active interaction between teachers and students; method of silence – 
to increase self-confidence, an interactive lecture based on a case-method for the development 
of future professionals of critical thinking. 

Key words: universities, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, forms 
and methods of constructing the learning process, creative application of the experience of 
British colleagues, features of the reflective environment, features of the system of training 
of preschool education professionals. 
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ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У США: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 
У статті висвітляятьсѐ основні тенденції й підходи до розвитку фахової 

компетентності здобувачів філолого-педагогічної іншомовної освіти в США. У 
дослідженні застосовано низку теоретичних методів: аналіз, синтез, абстрагуваннѐ й 
узагальненнѐ концептуальних та емпіричних напрацявань. Сучасними тенденціѐми у 
формуванні компетентності майбутніх учителів-філологів ю наданнѐ винѐткового 
значеннѐ розвитку іншомовної комунікативної компетентності, посиленнѐ контроля 
за ѐкістя фахової підготовки вчителів іноземних мов, імплементаціѐ зовнішньої 
системи звітності, удоцільненнѐ змісту фахової підготовки за рахунок розширеннѐ його 
вузькоспеціальної наповненості й практичної зоріюнтованості, наскрізна педагогічна 
практика, колабораціѐ між учасниками різнорівневих освітніх закладів, менторство та 
підтримка початкуячих педагогів тощо. 

Ключові слова: фахова компетентність, учитель іноземних мов, підготовка 
вчителів-філологів, стандарти професійної підготовки та розвитку вчителів, США. 

 
Постановка проблеми. Фахова компетентність ѐк стрижень 

професіоналізму вчителѐ іноземних мов (ІМ) ю суб’юктом прицільної уваги й 
різнобічного впливу американського науково-педагогічного співтовариства. В 
умовах викликів лінгвальної глобалізації сучасної освіти й соціуму (Авшеняк, 
2015; Кремень, 2013), роль учителѐ ІМ та його здатність ефективно розвивати 
іншомовну компетентність виступаять на передній план. Зокрема, 
лінгвістична озброюність розглѐдаютьсѐ ѐк передумова економічного 
добробуту нації в глобалізованому просторі США (American Academy, 2017).  

Аналіз актуальних досліджень. У дослідженні тенденцій і підходів 
до розвитку фахової компетентності здобувачів філолого-педагогічної 
освіти ми спирались на праці вітчизнѐних та американських учених, де 
розглѐдаятьсѐ питаннѐ запровадженнѐ компетентнісного підходу в 
систему підготовки майбутніх учителів ІМ в США (Черній Л.), вищої 
філологічної освіти США (Бідяк Н., Іконнікова М.), формуваннѐ професійної 
компетентності вчителів ІМ (Бігич О., Задунайська Я, Шовковий В., 
Шовкова Т.), уплив запровадженнѐ вимог до підготовки вчителів-філологів, 
окреслених у текстах освітніх стандартів США (Garcia P., Glisan E., Liskin-
Gasparro J., Medley F., Swender E.), успішний досвід формуваннѐ фахової 
компетентності майбутніх учителів ІМ в американських університетах 
(Huhn C., Moser K.), компетентність та ефективність професійної діѐльності 
педагогів у США (Berliner D., Darling-Hammond L., Korthagen F., Tsui A.) тощо. 
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Водночас, аналіз вказаних джерел виѐвив деѐкі прогалини у вивченні 
підходів до розвитку компетентності здобувачів філолого-педагогічної 
освіти, що й вмотивовую необхідність подальших розвідок у цьому напрѐмі. 

Метою статті ю вивченнѐ сучасних тенденцій і підходів до розвитку 
фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США. 

Методи дослідження: у роботі застосовано низку комплементарних 
теоретичних методів, а саме аналіз, синтез, абстрагуваннѐ й узагальненнѐ 
концептуальних та емпіричних напрацявань із досліджуваної проблеми, а 
також аналіз і зіставленнѐ текстів освітніх стандартів професійної 
підготовки та розвитку вчителів ІМ.  

Виклад основного матеріалу. Відповіддя на затребуваність 
іншомовної освіти американського соціуму стала посилена робота із 
розробленнѐ нормативної бази, що регламентую процесуально-
результативні аспекти вивченнѐ ІМ та підготовки профільного 
педагогічного корпусу, ѐк наприклад «Стандарти вивченнѐ іноземних мов у 
ХХІ столітті» (The Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century, 
1996; 1999; 2006) та низки інших, ѐкі відображаять узагальнене баченнѐ 
освітѐнами сутності й композиційних елементів фахової компетентності 
вчителів-філологів. Рух за стандартно-оріюнтовану освіту й педагогічну 
підготовку виѐвивсѐ одніюя з найѐскравіших тенденцій освітньої системи 
США. Водночас, за відсутності централізованого органу, що наглѐдаю за 
виконаннѐм вище окреслених регламентів, осмисленнѐ шлѐхів утіленнѐ 
виголошених у документах засадничих принципів залишаютьсѐ 
прерогативоя закладів освіти і провідних науково-педагогічних діѐчів. 

У контексті нашого дослідженнѐ актуальності набуваю коло питань, 
пов’ѐзаних із вивченнѐм підходів до впровадженнѐ стандартів і вимог до 
фахової підготовки й розвитку компетентності вчителів ІМ, а також із 
виѐвленнѐм узгодженості між ними. На базі опрацяваннѐ документів освітніх 
стандартів підготовки вчителів ІМ, навчальних програм профільних дисцип-
лін, навчально-методичної та науково-емпіричної літератури з’ѐсовано, що в 
освітній царині США відсутню однорідне витлумаченнѐ сутності професійної 
компетентності вчителів ІМ та її структурних елементів. Очевидноя ю також 
неоднозначність у вживанні категоріального апарату досліджуваної 
проблеми, зокрема стосовно термінів «компетентність» і «компетенціѐ». 
Англійські лексеми «competence» та «competency» належать до одного 
семантичного полѐ, здебільшого вживаячись ѐк синоніми. У формі множини 
«competencies» позначаю композиційний склад компетентності. Тому в нашій 
роботі послуговуватимемосѐ лексемоя компетентність і компетентності. 

Загалом, серед американських науковців склавсѐ певний консенсус 
щодо компонентів професійної компетентності вчителів ІМ, на розвиток ѐких 
спрѐмовуятьсѐ зусиллѐ освітньої когорти, основними серед ѐких ю 
комунікативна компетентність із мовноя, мовленнювоя й соціокультурноя 
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підгрупами, культурологічна, психолого-педагогічна, методична, технологічна 
і дослідницька компетентності. 

Оріюнтаціѐ системи вищої освіти США на узгодженнѐ змісту програм 
підготовки вчителів ІМ із вимогами, регламентованими документами 
стандартів, уможливив підбити підсумок стосовно характеристик універси-
тетських програм, ѐкі успішно здійсняять підготовку вчителів-філологів. Так, 
аналіз звітів 300 програм підготовки вчителів ІМ виѐвив сформованість на 
належному рівні знань, умінь і диспозицій у структурі професійної 
компетентності випускників університетів, представлених у «Стандартах 
підготовки вчителів ІМ» завдѐки таким характеристикам програм:  

1) розвиток іншомовної компетентності майбутніх учителів ІМ у всіх 
сферах комунікації з особливим акцентом на розвитку усної 
комунікативної компетентності. Вивченнѐ фахових дисциплін на старших 
курсах здійсняютьсѐ засобами мови, що вивчаютьсѐ; 

2) поточне оціняваннѐ усної іншомовної комунікативної 
компетентності студентів і наданнѐ зворотного зв’ѐзку щодо рівнѐ 
оволодіннѐ нея у світлі вимог стандартів; 

3) обов’ѐзкове вивченнѐ лінгвістичного, культурологічного й 
літературознавчого змістових компонентів;  

4) викладаннѐ курсів методики навчаннѐ ІМ висококваліфікованими 
фахівцѐми; 

5) педагогічна практика у школах на основі спостереженнѐ, ѐка 
передую практиці у викладанні; 

6) практика у викладанні під наставництвом досвідченого фахівцѐ, 
обізнаного із сучасними підходами до навчаннѐ ІМ; 

7) розповсяджене застосуваннѐ інформаційних технологій в 
освітньому процесі ЗВО та цілеспрѐмоване формуваннѐ вмінь студентів 
організовувати навчальний процес із засвоюннѐ ІМ із їхнім використаннѐм; 

8) забезпеченнѐ студентів можливостѐми навчатись за кордоном з 
метоя ознайомленнѐ із соціокультурними особливостѐми іншомовної 
спільноти (ACTFL Program Standards for the Preparation of Foreign Language 
Teachers, 2013, с. 62). 

Цінність представлѐю досвід США у визнанні успішних програм 
підготовки вчителів ІМ на підставі виконаннѐ деѐких умов, що виконую 
стимулявальну функція. Длѐ прикладу, Керівним комітетом, 
сформованим членами організацій Національного центру вивченнѐ 
іноземних мов К-12 (the National K-12 Foreign Language Center) та ACTFL, 
визначено низку критеріїв, необхідних длѐ номінації на званнѐ «Взірцевої 
програми» (Exemplary Program), зокрема:  

1) профільні курси (наприклад, практичний курс ІМ, література, 
культура, історіѐ мови тощо) оріюнтуятьсѐ на виконаннѐ вимог освітніх 
стандартів; 
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2) майбутні вчителі навчаятьсѐ добирати, адаптовувати, розроблѐти 
власноруч і застосовувати технологічно-базовані навчальні матеріали та ме-
тоди оціняваннѐ навчальної успішності учнів початкової й середньої школи; 

3) курси методики викладаннѐ ІМ та інтернатура передбачаять 
підготовку до роботи в закладах освіти різного типу й рівнів; 

4) у межах програми здійсняютьсѐ збалансоване вивченнѐ курсів 
мови, літератури і культури різних регіонів/континентів/народів, ѐкі ю 
носіѐми мови, що вивчаютьсѐ; 

5) у програмі застосовуятьсѐ адекватні методи оціняваннѐ чотирьох 
мовних навичок у трьох комунікативних модальностѐх (міжособистісній, 
інтерпретативній і презентаційній); 

6) у програмі прийнѐта узгоджена система оціняваннѐ іншомовної 
компетентності на рівні просунутий-нижчий (Advanced-Low) длѐ 
споріднених мов і середній-вищий (Intermediate-High) длѐ неспоріднених 
мов, на основі ѐких студентів допускаять до практики викладаннѐ або 
приймаять у магістратуру; 

7) студентам пропонуютьсѐ інтенсивна мовленнюва підготовка і 
розвиток іншомовної компетентності або еквівалентна програма 
зануреннѐ (immersion experience), вклячаячи навчаннѐ за кордоном. 

Означені критерії виступаять у ролі оріюнтирів длѐ подальшого 
удосконаленнѐ й осучасненнѐ чинних програм підготовки педагогічних 
фахівців, узгодженнѐ індивідуальних практик ЗВО із національним 
концептуальним баченнѐм (Medley & Terry, 2006). 

Основними тенденціѐми і підходами до підготовки вчителів ІМ у 
США, сформованими переважно під діюя освітніх стандартів, стали: 
прицільна увага до розвитку іншомовної усної комунікативної 
компетентності; практична зоріюнтованість змісту підготовки та наскрізна 
педагогічна практика; посиленнѐ контроля за ѐкістя підготовки вчителів 
ІМ і реалізаціѐ зовнішньої звітності (external accountability); розвиток 
колаборації між освітніми закладами, длѐ прикладу, між школоя і 
університетом; практика менторства й підтримки початкуячих учителів, 
уточненнѐ змісту підготовки – мова, лінгвістика, лінгводидактика, культура, 
література; рух за професіоналізація вчителяваннѐ, ѐкому сприѐять 
утвердженнѐ стандартів підготовки і професійного розвитку вчителів-
філологів (Garcia, 2019, c. 166-168). 

Незважаячи на широке розповсядженнѐ синергетичних вимог, ѐкі 
регламентуять фахову підготовку вчителів ІМ, та до їхньої компетентності, у 
країні продовжуятьсѐ дискусії щодо проблемних моментів педагогічної 
освіти. Длѐ прикладу, у дослідженні Д. Тедік і К. Волкер (1994; 1995) висвіт-
ляятьсѐ такі суперечності американської системи підготовки вчителів ІМ: 

 фрагментованість та ізольованість між навчаннѐм і учіннѐм, тобто 
підготовка вчителів-філологів належить до компетенції різних структурних 
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підрозділів закладів вищої освіти, зокрема кафедр прикладної лінгвістики і 
кафедр освіти, розподіл зобов’ѐзань між ѐкими ю подекуди неузгодженим, 
що призводить до розпорошеннѐ змісту й підходів в організації освітнього 
процесу; 

 суттювим недоліком ю також вивченнѐ мови не в цілісному підході, 
а її окремих підсистем: фонологічної, морфологічної, синтаксичної, 
лексичної тощо. Обмеженість такого підходу у вивченні мови виѐвлѐютьсѐ в 
ігноруванні її ролі ѐк засобу комунікації й соціальної взаюмодії. Вивченнѐ 
мови залишаютьсѐ деконтекстуалізованим, зосереджуячись на 
формальних аспектах мови, на кшталт граматики; 

 надмірна зосередженість на вивченні курсу методики викладаннѐ 
ІМ: традиційно методика викладаннѐ ІМ здебільшого присвѐчуютьсѐ розглѐду 
практичних аспектів професійно-педагогічної діѐльності, ігноруячи при цьому 
теоретико-емпіричні надбаннѐ зі споріднених галузей знань. Згідно з 
міркуваннѐми окремих авторів, сфокусованість на навчальних прийомах і 
техніках надаю навчальному процесу рис учителецентризму, тоді ѐк у 
сучасних філософсько-методологічних вимірах пріоритетним ю студенто-
центризм. Б. Кумарадівелу (2012) також відмічаю ознаки переважаннѐ 
традиційної трансмісійної парадигми із провідноя ролля викладача у чинних 
програмах підготовки вчителів ІМ (Kumaradivelu, 2012); 

 одним із недоліків освіти вчителів-філологів ю розрив між мовоя, 
що вивчаютьсѐ, і культуроя носіїв ціюї мови. Порѐд із засиллѐм лінгвістич-
ного наповненнѐ змісту університетських програм спостерігаютьсѐ друго-
рѐдність ролі культурологічної компетентності (Tedick & Walker, 1994; 
1995). 

Ученими Д. Фрімен і К. Джонсон (1998) підкресляютьсѐ розрив між 
автентичноя практикоя викладаннѐ ІМ у школі і актуальними тенденціѐми 
підготовки вчителів у США (Freeman & Johnson, 1998, c. 402). У деѐких працѐх 
простежуютьсѐ критика на адресу підходів до формуваннѐ усномовної 
компетентності, де вказуютьсѐ, що доволі значне число випускників не 
досѐгаю визначеного рівнѐ їхньої сформованості. Наприклад, у публікації Е. 
Глісан та ін. (2013) відмічаютьсѐ, що тільки 55 % випускників педагогічних ЗВО 
оволодіваять необхідним рівнем іншомовної мовленнювої компетентності з-
поміж 11 мов згідно визначених стандартами вимог. 

Аналіз нормативної й фахової джерельної бази США даю підстави 
вважати комунікативну компетентність чи не найважливішим елементом 
професійної компетентності вчителѐ ІМ, що висвітлено у вимогах до фахової 
компетентності в текстах стандартів, контроль за сформованістя ѐкої 
здійсняютьсѐ засобами поточного оціняваннѐ та у формі спеціалізованих 
іспитів. Так, у 1979 р. в урѐдовому звіті «Сила через мудрість» (Strength 
through wisdom) було зроблено пропозиція про необхідність оціняваннѐ 
комунікативної компетентності майбутніх учителів ІМ, у відповідь на ѐку в 
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країні було запроваджено іспит длѐ перевірки усної комунікативної 
компетентності «Інтерв’я длѐ визначеннѐ рівнѐ оволодіннѐ усним 
мовленнѐм» (ACTFL Oral Proficiency Interview, OPI) у 1982р. У США длѐ цих 
самих цілей застосовуютьсѐ спеціалізований іспит Praxis II, однак він не набув 
рівнозначного розповсядженнѐ. Іспит OPI отримав широке визнаннѐ профе-
сійної спільноти й надалі продовжую використовуватись уже майже протѐгом 
чотирьох десѐтиліть ѐк умова отриманнѐ ліцензії вчителѐ ІМ. Зважаячи на 
значимість упливу іспиту OPI, у країні запроваджуятьсѐ відповідні підходи до 
формуваннѐ змісту курикулумів, навчальних програм, добору методів і форм 
професійної підготовки вчителів ІМ (Liskin-Gasparro, 2003). 

На запит професійно-педагогічної спільноти, складаннѐ іспиту OPI ю 
необхідним длѐ отриманнѐ диплома про вищу педагогічну освіту за 
спеціальністя вчитель ІМ у тих закладах освіти, ѐкі прагнуть отримати 
визнаннѐ профільних організацій національного рівнѐ, ѐк, наприклад, 
Національної ради з акредитації педагогічної освіти (the National Council for 
Accreditation of Teacher Education NCATE) та ін. Відповідно, педагогічні ЗВО 
узгоджуять вимоги до рівнѐ оволодіннѐ іншомовноя комунікативноя 
компетентністя своїх випускників на рівні просунутий-нижчий (Advanced Low) 
длѐ більшості іноземних мов і середній-вищий (Intermediate High) длѐ арабсь-
кої, китайської, ѐпонської і корейської мов. Вимоги до рівнѐ оволодіннѐ іншо-
мовноя компетентністя було висунуто, зважаячи на результати емпіричних 
досліджень, присвѐчених вивчення низки дидактичних умов, вклячаячи час, 
необхідний длѐ досѐгненнѐ означеного рівнѐ, а також з оглѐду на ступінь спо-
рідненості або віддаленості рідної й іноземної мов (Glisan et al., 2013, c. 266). 

Іспит OPI ю інструментом виміряваннѐ усної іншомовної 
компетентності, ѐкий проводитьсѐ у формі бесіди між екзаменатором і 
студентом тривалістя 10−30 хв, що перевірѐю здатність студента до 
комунікативної діѐльності в реальних обставинах спілкуваннѐ. Вимірявальна 
шкала вклячаю 5 рівнів: визначний, вищий, просунутий, середній і пороговий, 
останні три з ѐких поділѐятьсѐ на підрівні: високий, середній і низький. 

Науковий інтерес становить дослідженнѐ Е. Глісан та ін. (2013), 
здійснене за участя 2881 здобувачів вищої філолого-педагогічної освіти за 
період з 2006 по 2012 рік, щодо успішності проходженнѐ ними процедури 
оціняваннѐ усної комунікативної компетентності на основі іспиту OPI. 
Одним із найцінніших і неочікуваних результатів, за словами авторів, стала 
значна залежність успішності виконаннѐ екзаменаційних вимог від 
програми і закладу освіти, у ѐкому навчаятьсѐ студенти. Так, успішність 
слухачів окремих програм сѐгала від 88 % до 100 %, у той час ѐк було 
виѐвлено програми з надзвичайно низьким рівнем показників – 13 %. На 
підставі одержаних результатів у дослідженні підкресляютьсѐ роль власне 
ЗВО та узгоджених дій викладачів, націлених на розвиток іншомовної 
комунікативної компетентності.  
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Серед застосовуваних підходів виділѐять неперервне оціняваннѐ 
рівнѐ сформованості іншомовної комунікативної компетентності, 
зазначене в навчальній документації університетів, прийнѐттѐ оріюнтирів і 
цілей тестуваннѐ іншомовних компетентностей, наданнѐ регулѐрного 
зворотного зв’ѐзку студентам щодо навчальних результатів, а також 
створеннѐ необхідних умов длѐ розвитку іншомовних умінь ѐк в урочний, 
так позаурочний час (Glisan et al., 2013, c. 284). Зокрема, вагомоя умовоя 
формуваннѐ іншомовної компетентності слухачів факультетів ІМ ю широкі 
можливості вивчати ІМ у позаурочний час, а також за кордоном. 

Узагальненнѐ емпіричних даних численних досліджень дозволѐю 
зробити висновок, що переважна більшість випускників ЗВО педагогічного 
спрѐмуваннѐ досѐгаю визначених у стандартах вимог до сформованості 
комунікативної компетентності на рівні просунутий (Advance Low) і 
середній (Intermediate High). Приміром, у дослідженні Е. Свендер та ін. 
(2007) за участя 3198 слухачів програм філологічного спрѐмуваннѐ 
(2005−2007 рр.) 59,5 % успішно склали іспит OPI на рівні просунутий з 
першого разу, тоді ѐк за другим разом означеного рівнѐ вдалосѐ досѐгти 
ще 38,5 % майбутнім учителѐм (Swender et al., 2007, c. 29−34).  

Опрацяваннѐ спеціальних джерел виѐвило, що порѐд із вивченнѐм 
упливу іспиту OPI на особливості формуваннѐ комунікативної 
компетентності студентів-філологів, у фаховій літературі розглѐдаятьсѐ 
педагогічно доцільні форми й підходи до розвитку іншомовної і загальної 
професійної компетентності. Приміром, у дослідженні К. Мозер (2014) 
подано аналіз одніюї із програм підготовки вчителів ІМ, спільні дії 
викладацького корпусу ѐкої піднесли її на ѐкісно новий рівень. 
У вищезгаданому ЗВО відбулисѐ помітні зміни в підходах до навчаннѐ 
студентів та організаційно-змістових особливостѐх програми внаслідок 
намагань забезпечити належний рівень сформованості комунікативної 
компетентності згідно з вимогами іспиту Praxis II, а саме: 

− акцент на вимогах до компетентнісного рівнѐ майбутніх учителів 
згідно з іспитом на знаннѐ ІМ Praxis II, забезпеченнѐ сприѐтливих умов длѐ 
досѐгненнѐ відповідного рівнѐ розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності; 

− оціняваннѐ ѐкості оволодіннѐ іншомовноя компетентністя 
студентів на рівні середній (Intermediate Mid) на третьому курсі, ѐкий ю 
передумовоя допуску до професійно-педагогічного компонента програми; 

− застосовувані підходи й методи навчаннѐ ІМ було адаптовано до 
завдань, що використовуятьсѐ в іспитах Praxis II та комп’ятеризованій 
версії OPI; 

− до курикулуму університетської програми ввійшли додаткові курси 
лінгвістики й лінгводидактики, а також було виділено рівнозначну кількість 
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годин на вивченнѐ практичного курсу ІМ длѐ студентів педагогічного й 
лінгвістичного спрѐмуваннѐ; 

− у навчальний план університету також увійшли два додаткові курси 
методики викладаннѐ ІМ, ѐкі узгоджені зі шкільноя педагогічноя 
практикоя; 

− налагодженнѐ співпраці зі школами длѐ забезпеченнѐ студентів 
можливостѐми брати участь у спостереженні й практиці у викладанні 
(Moser, 2014, c. 144). 

ак бачимо, нововведеннѐ торкнулисѐ підходів до формуваннѐ 
іншомовної комунікативної і методичної компетентностей за рахунок 
розширеннѐ навчального змісту, наданні йому практичної спрѐмованості та 
зближеннѐ із реальним шкільним контекстом. Відтак, професіоналізаціѐ 
навчального середовища ЗВО, висуненнѐ вимог і цілей ю важливими 
передумовами формуваннѐ професійної компетентності майбутніх 
учителів-філологів у США. 

Характерними рисами програм підготовки вчителів ІМ, випускники 
ѐких демонструять високий рівень сформованості професійної 
компетентності, згідно з результатами дослідженнѐ К. Гун (2012) ю:  

1) культивуваннѐ атмосфери оволодіннѐ усним мовленнѐм, де 
оціняваннѐ рівнѐ оволодіннѐ іншомовним спілкуваннѐм здійсняютьсѐ на 
регулѐрній основі та вживаятьсѐ необхідні дидактичні заходи щодо 
підготовки студентів; 

2) навчаннѐ ІМ здійсняютьсѐ за інтегрованим підходом, де розвиток 
іншомовної компетентності і вивченнѐ фахових теоретичних дисциплін 
відбуваютьсѐ одночасно; 

3) тісна співпрацѐ між викладачами різних кафедр, наприклад 
лінгвістики й педагогіки; 

4) забезпеченнѐ можливостей длѐ професійного розвитку (Huhn, 
2012, c. 144). 

Попри загальні схвальні відгуки в літературі звучать поодинокі 
перестороги щодо впливу підвищеннѐ вимог до компетентнісного рівнѐ 
вчителів ІМ, ѐкий відбуваютьсѐ внаслідок запровадженнѐ спеціалізованих 
іспитів, а саме наданнѐ переваги альтернативним шлѐхам отриманнѐ 
педагогічної ліцензії на відміну від традиційних, або, взагалі, відмова від 
педагогічної кар’юри з оглѐду на той факт, що студенти, ѐкі навчаятьсѐ не за 
педагогічним фахом, не зобов’ѐзані складати іспит OPI (Garcia, 2019, c. 169). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На підставі 
вище представленого, з’ѐсовано, що основними тенденціѐми, властивими 
системі філолого-педагогічної освіти США, ю рух за стандартизація в 
іншомовній освіті, посиленнѐ контроля за ѐкістя фахової підготовки 
вчителів ІМ, акцентуваннѐ іншомовної комунікативної компетентності 
здобувачів вищої педагогічної освіти, оптимізаціѐ змісту освітніх програм і 
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зростаннѐ їхньої практичної зоріюнтованості тощо. Компонентами 
професійної компетентності вчителів-філологів, на розвитку ѐких 
зосереджена увага американських освітѐн, ю іншомовна комунікативна 
компетентність, культурологічна, психолого-педагогічна, методична, 
технологічна й дослідницька компетентності. Результати емпіричних 
досліджень засвідчуять доцільність застосовуваних підходів формуваннѐ 
комунікативної компетентності і загальну ефективність функціонуваннѐ 
програм підготовки вчителів ІМ з оглѐду на високі показники успішності з 
іспиту OPI. Зростаннѐ вчительського потенціалу відбуваютьсѐ за рахунок 
узгодженнѐ й імплементації вимог до професійного рівнѐ майбутніх 
учителів, системи підзвітності й контроля за рівнем розвитку професійної 
компетентності, ѐкі відображені в нормативних документах стандартів. 
Позитивна роль освітніх стандартів, а також іспиту OPI, розробленого на 
підставі стандартно-оріюнтованих вимог, виѐвлѐютьсѐ у прийнѐтті 
адекватних підходів до формуваннѐ професійної компетентності, в 
оптимізації методів, форм і засобів підготовки вчителів ІМ у країні, а також 
у спеціальній підготовці студентів до впровадженнѐ стандартів вивченнѐ 
ІМ у навчальних закладах. Перспективами подальших наукових розвідок ю 
конкретизаціѐ дидактичних підходів у формуванні складових фахової 
компетентності в системі іншомовної філолого-педагогічної освіти США.  
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РЕЗЮМЕ 
Левринц Марианна. Подходы к развития профессиональной компетентности 

будущих учителей иностранных ѐзыков в США: общие тенденции.  
В статье рассматриваятсѐ тенденции и подходы к развития 

профессиональной компетентности соискателей филолого-педагогического 
иноѐзычного образованиѐ в США. В исследовании применен рѐд теоретических методов: 
анализ, синтез, абстрагирование и обобщение концептуальных и эмпирических 
наработок. Современными тенденциѐми в формировании компетентности будущих 
учителей-филологов ѐвлѐятсѐ предоставление исклячительного значениѐ развития 
иноѐзычной коммуникативной компетентности, усиление контролѐ за качеством 
профессиональной подготовки учителей иностранных ѐзыков, имплементациѐ 
внешней системы отчетности, оптимизациѐ содержаниѐ профессиональной 
подготовки за счет расширениѐ его узкоспециальной наполненности и практической 
ориентированности, раннѐѐ педагогическаѐ практика, коллаборациѐ между 
участниками разноуровневых образовательных учреждений, менторство и поддержка 
начинаящих педагогов и некоторые др. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, учитель иностранных 
ѐзыков, подготовка учителей-филологов, стандарты профессиональной подготовки 
и развитиѐ учителей, США. 

 
SUMMARY 

Levrints (Lőrincz) Marianna. Approaches to the development of future foreign 
language teachers’ competence in the USA: General tendencies.  

In the study the key tendencies and approaches of foreign language teaching 
candidates’ competence development in the USA are discussed. To this end, the following 
research methods have been used: analysis, synthesis, abstraction, classification, 
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generalization of conceptual orientations and empirical evidence as gleaned from relevant 
academic literature. The findings reveal that one of the most prominent tendencies in the 
preparation of foreign language teaching candidates in the USA is implementation of 
standards in the sphere of foreign language teaching and teacher education, critical concern 
over the quality of teacher education and increase of control over its effectiveness, emphasis 
on the oral proficiency attainment of student-teachers, optimising the content of teacher 
education programs, early start and extended practical experience in schools etc. The basic 
constituents of professional competence increasingly addressed in the teacher education 
research and practice are communicative, cultural, general pedagogic and psychological, 
methodological, technological and research competencies. The results of empirical studies 
testify to demonstrable positive effects of communicative competence development methods 
used in American universities, as shown by numerous studies reporting results of oral 
proficiency assessment of foreign language teaching candidates at the examination OPI. The 
research findings indicate that the quality of teacher education is enhanced owing to greater 
congruence of widely recognized and established normative demands of teacher 
preparedness, the system of external accountability, as reflected in the relevant documents 
of educational standards. Implementation of teacher preparation standards, and 
introduction of the examination OPI have led to gains visible in the spread of adequate 
approaches of professional competence development in teacher education, optimization of 
methods, forms and means of language teacher preparation around the country, as well as 
special training offered to student-teachers enabling them to base their instruction on the 
principles underlying standards of foreign language learning. Further research is necessary to 
specify what didactic approaches are used in the American universities aimed at developing 
professional competence’s constituent components. 

Key words: professional competence, foreign language teachers, training of teachers-
philologists, standards of teachers professional training and development, USA. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЗМІСТОВІ ОСНОВИ ТЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
В УНІВЕРСИТЕТАХ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ  

 

Дослідженнѐ присвѐчене аналізу організаційних та змістових основ 
теологічної освіти в університетах Німеччини. Визначено й описано основні 
особливості організації теологічного навчаннѐ в університетах Федеративної 
Республіки Німеччини. Наведено маловідомі документи, що визначаять зміст 
теологічної освіти в Німеччині з урахуваннѐм релігійних особливостей різних 
конфесій. Описаний курикулум теологічного факультету. Визначено завданнѐ 
викладаннѐ теології в університетах Німеччини.  

На нашу думку, дослідженнѐ організаційних та педагогічних особливостей 
діѐльності німецьких теологічних факультетів допомагаю використовувати їх 
елементи у практичній діѐльності закладів освіти України. Результати дослідженнѐ 
допомагаять визначити окремі практичні рекомендації на майбутню. 
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Ключові слова: теологічна освіта, заклади вищої освіти, теологічні 
факультети, релігійні заклади теологічної освіти, типологіѐ закладів освіти, 
підготовка спеціалістів з теології, релігійна структура населеннѐ Німеччини, 
структура теологічної освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасний ювропейський освітній простір 
вклячаю багато складових, ѐкі в сукупності забезпечуять формуваннѐ 
життювих компетеностей, потрібних лядині длѐ вирішеннѐ нагальних 
завдань соціальної та професійної активності. Ювропейська освіта 
традиційно містить проблематику релігійного навчаннѐ та вихованнѐ, ѐкі 
реалізуятьсѐ різними способами, у тому числі й за допомогоя теологічної 
освіти. Особливістя ментальності сучасного ювропейцѐ ю обізнаність у 
питаннѐх релігійного вихованнѐ, знаннѐ основ власної релігійної традиції 
ѐк елементу самоідентифікації, а також пляралізму, толерантності та 
поваги до представника іншої культурно-історичної ідентичності. 

Наведені міркуваннѐ відображаять провідні аспекти системи 
взаюмодії держави, школи, релігії, суспільства в межах ѐкої функціоную 
ювропейська система теологічної освіти, що зумовляю потребу у 
висококваліфікованих фахівцѐх-теологах. Теологічні факультети 
функціонуять в університетах Німеччини, Швейцарії, Греції, Сербії, Румунії, 
Болгарії та інших ювропейських країнах.  

Інтерес до системи вищої освіти у ФРН зумовлений об’юктивними 
причинами. Країна маю багаті історичні традиції освіти, що даю їй змогу 
відігравати провідну роль у галузі світової науки і освіти. Німеччина ю 
одніюя з країн-ініціаторів та активним учасником процесу створеннѐ 
Ювропейського простору вищої освіти й маю значний досвід у галузі 
професійної підготовки фахівців у нових соціокультурних умовах ХХІ ст.  

Наразі теологічна освіта ю специфічноя галуззя діѐльності 
університетів Німеччини, що відображаю конфесійну структуру та 
релігійний склад населеннѐ країни. За даними спеціалізованого 
інформаційного ресурсу FOWID (Forschungsgruppe Weltanschauungen in 
Deutschland), на сьогодні у ФРН 28 % населеннѐ складаять католики, 25 % – 
протестанти, близько 5 % – мусульмани. Близько 38 % населеннѐ ю лядьми 
нерелігійними та атеїстами. Решта населеннѐ відвідую різні нечисельні 
релігійні об’юднаннѐ (Liste, 2018/2019). У межах, визначених чинним 
федеральним та земельним законодавством, кожна з конфесій формую 
попит на спеціалістів у галузі релігії відповідно до віросповіданнѐ.  

Дані, що наведені нижче, даять уѐвленнѐ про динаміку релігійного 
складу населеннѐ Німеччини (Religionszugehörigkeiten, 2018). 
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Таблицѐ 1 
Динаміка релігійного складу населення Німеччини 

Рік 2018 2017 2016 2018-2017 2017-2016 

Релігійна 
спільнота 
(конфесіѐ) 

Кількість % Кількість % Кількість % Абсолятні 
показники 

Абсолятні 
показники 

Римо-
Католицька 
Церква 

23.002.000 27,7 23.311.000 28,2 23.580.000 28,5 - 309.000 - 269.000 

Ювангелічна 
Церква 

21.141.000 25,5 21.536.000 26,0 21.930.000 26,5 - 395.000 - 394.000 

Іслам 4.255.000 5,1 4.155.000 5,0 4.050.000 4,9 + 100.000 + 105.000 

Представники 
інших релігій 
*) 

3.250.000 3,9 3.250.000 3,9 3.250.000 3,9 - - 

Вільного 
віросповіданнѐ 

31.371.000 37,8 30.489.000 37,0 29.990.000 36,2 + 882.000 + 499.000 

Загалом 83.019.000 100 82.741.000 100 82.800.000 100 + 278.000 - 59.000 

*) інші релігійні спільноти Православна Церква 1,9 % / інші христиѐнські спільноти 1,1 % / іудеї 0,1 % / 
буддисти 0,2 %, індуїсти 0,1 %, юзиди 0,1 % / інші 0,4 %. 

 
Аналогічні дані повідомлѐю авторитетний спеціалізований ресурс 

REMID (Liste, 2018/2019). 
Теологічна освіта ю складовоя освітнього процесу сучасного 

університету Німеччини, відображаячи концептуальну основу його 
функціональної структури. В університетах діять навчально-наукові 
підрозділи, призначені длѐ успішного формуваннѐ компетентностей у 
галузі теології: факультети та інститути, кафедри та лабораторії, 
спеціалізовані бібліотеки та бібліотечні відділи, електронні наукові 
бібліотеки та інформаційно-довідкові системи, ѐкі у своїй функціональній 
взаюмодії створяять умови длѐ успішного навчаннѐ студентів-теологів 
різного академічного рівнѐ підготовки.  

Узагальнені дані щодо випускників університетів Німеччини свідчать, 
що кожного року теологічні факультети університетів Німеччини 
випускаять кілька тисѐч фахівців, ѐкі стаять не лише теологами, а й 
викладачами релігійних дисциплін длѐ закладів вищої та середньої освіти, 
науковцѐми, експертами та фахівцѐми в різних галузѐх соціокультурної 
діѐльності. В університетах здійсняютьсѐ активна науково-дослідницька 
робота, результатом ѐкої ю захист понад 200 дисертаційних досліджень 
щороку та присвоюннѐ вчених звань з теології (Liste, 2018/2019; Religionen, 
2019). Наведені факти свідчать про актуальність вивченнѐ теології серед 
студентської молоді Німеччини, що, у своя чергу, створяю позитивну 
мотивація длѐ студентів українських ЗВО. 

Аналіз актуальних досліджень. Організаційні аспекти теологічної 
освіти в закладах вищої освіти Німеччини досліджували такі німецькі вчені, 
ѐк Готфрід Біттер (Gottfried Bitter), Бернард Гром (Bernhard Grom), Хельмут 
Ханіш (Helmut Hanisch), Ганс Гянтер Хаймброк (Hans Günter Heimbrock), 
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Норберт Метте (Norbert Mette), Фрідріх Швайцер (Friedrich Sweitzer), Ганс 
Георг Зіберт (Hans-Georg Ziebert) та ін. Проблематика організації підготовки 
висококваліфікованих фахівців з теології до викладаннѐ релігійних 
дисциплін у закладах освіти Німеччини досліджена в працѐх таких 
науковців, ѐк У. Бауман (U. Baumann), К-Е. Ніпкова (К.-Е. Nipkow), 
Г. Леммерманна (G. Lemmermann), Г. Ряппеллѐ (G. Ruppell), Р. Фріллінга 
(P. Frilling), Д. Ціллессена (D. Zillessen), Г.-А. Штемпелѐ (G.-A. Stempel),  
К.-Т. Шайльке (К.-Т. Scheilke) та ін.  

Цінними джерелом длѐ нашого дослідженнѐ ю документи федеральних 
та земельних органів влади, церков, університетів, у ѐких регламентовано 
організаційні засади діѐльності теологічних факультетів державних 
університетів ФРН. Так, право громадѐн на релігійну освіту закріплене 
Конституціюя ФРН (Grundgesetz, 1949), а також конституціѐми федеральних 
земель. Право на створеннѐ та функціонуваннѐ зазначених факультетів 
надане культурним комітетам різних федеральних земель (див. ст. 149. п. 3 
Конституції ФРН «Про збереженнѐ теологічних факультетів в університетах»). 
Практику конкретного застосуваннѐ тих чи інших яридичних норм у 
правовому просторі ФРН містить двотомна Настольна книга державно-
церковного права ФРН (Handbuch, 3), де міститьсѐ інформаціѐ про 
нормуваннѐ теологічної освіти у правовому полі ФРН.  

Зазначимо церковні документи, що містѐть нормативні підходи до 
сучасної католицької теологічної освіти: 

- Апостольські конституції «Sapientia Christiana» (Sapientia, 1979) та 
«Veritatis Gaudium» (Veritatis, 2017); 

- Декрети про Католицько-богословські факультети в державних 
університетах у межах Німецької юпископської конференції, спрѐмовані на 
належну адаптація та застосуваннѐ норм Апостольських конституцій 
«Sapientia Christiana» та «Ordinationes» від 1 січнѐ 1983 року № 234/78 и 
234/78 B; 

- Рішеннѐ Генеральної асамблеї юпископської конференції 
Німеччини «Вивченнѐ філософії у теології» (Das Studium der Philosophie im 
Theologiestudium) від 22 вереснѐ 1983 р.; 

- «Рамкові статути та рамкові порѐдки длѐ референтів громад та 
пасторських референтів» (Rahmenstatuten und Ordnungen  für Gemeinde- 
und Pastoralreferenten/Referentinnen) від 10 березнѐ 1987 р.; 

- «Рамкове положеннѐ про підготовку свѐщенника» 
(Rahmenordnung für die Priesterbildung) від 1 груднѐ 1988 р. та від 
12 березнѐ 2003 р.; 

- Декрет Конгрегації католицької освіти про навчаннѐ на факультеті 
канонічного права «Decretum Congregationis de Institutione Catholica quo 
ordo studiorum studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur» від 
2 березнѐ 2002 р.; 
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- «Церковні вимоги до навчальних занѐть длѐ набуттѐ освіти з 
католицького віросповіданнѐ, а також магістрантів католицького віроспо-
віданнѐ в ѐкості основного або допоміжного фаху» (Kirchliche Anforderungen 
an die Studiengänge für das Lehramt in Katholischer Religion sowie an die 
Magister- und BA-/MA-Studiengänge mit Katholischer Religion als Hauptoder 
Nebenfach) Німецької юпископської конференції від 25 вереснѐ 2003 р.; 

- «Церковні вимоги до модульного навчаннѐ з католицької теології 
(повної теології) у межах Болонського процесу» (Kirchliche Anforderungen 
an die Modularisierung des Studiums der Katholischen Theologie 
(Theologisches Vollstudium) im Rahmen des Bologna-Prozesses) Документ 
Німецької юпископської конференції від 8 березнѐ 2006 р.; 

- «Основний документ про модулѐризація навчаннѐ в галузі 
теології, релігійної педагогіки, філософії релігії в Католицьких навчальних 
закладах» (Eckpunktepapier zur Modularisierung des Studiengangs, 
Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit' an den Katholischen 
Fachhochschulen) від 28 серпнѐ 2006 р. 

Назвемо церковні документи, що визначаять особливості організації 
ювангелічної теологічної освіти: 

- «Оглѐд змісту навчальної програми з ювангелічної теології та вимог 
до оволодіннѐ навчальними курсами, що висуваятьсѐ на екзаменах 
(Übersicht über die Gegenstände des Studiums der Evangelischen Theologie 
und die Voraussetzungen und Gegenstände der theologischen Prüfungen) 16-
17 липнѐ 1998 р.; 

- Порѐдок проміжного іспиту (дипломного екзамену) в межах курсу 
«Ювангелічна теологіѐ» (перший церковний теологічний іспит) 
(Rahmenordnung für die Zwischenprüfung (Diplomvorprüfung) im Studiengang 
«Evangelische Theologie» (Erstes Kirchliches Theologisches Examen *Diplom+) 
від 8-9 груднѐ 1995 р.; 

- Порѐдок проведеннѐ Першого теологічного іспиту/дипломного іспиту 
з ювангелічної теології (Rahmenordnung für die Erste Theologische Prüfung/die 
Diplomprüfung in Evangelischer Theologie) від 22 березнѐ 2002 р.; 

- Пастирський дипломний курс «Ювангелічна теологіѐ» в межах 
Болонського процесу – Позиційне визначеннѐ Ювангелічно-теологічного 
факультету (Der Pfarramts-/Diplomstudiengang «Evangelische Theologie» im 
Rahmen des Bologna Prozesses – Eine Positionsbestimmung des Evangelisch-
theologischen Fakultätentages) від 8 жовтнѐ 2005 р. та Ради і конференції 
Ювангелічної церкви Німеччини від 7-8 жовтнѐ 2005 р. та 11 груднѐ 2005 р. 
відповідно; 

- Рекомендації комісії з реформи теологічної освіти (Im Dialog über 
Glauben und Leben - Zur Reform des Lehramtstudiums «Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik». Empfehlungen der Gemischten Kommission, 
Hannover 1997; Problemfelder und Orientierungspunkte bei der Entwicklung 
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von BA-/MA-Studiengängen im Fach, «Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik» - Lehramtsstudiengänge der Gemischten 
Kommission zur Reform des Theologiestudiums vom 19. Februar 2005). 

Більшість із названих документів ю маловідомими в середовищі 
української компаративістики та релігійної педагогіки. Їх дослідженнѐ 
розкриваю нові перспективи дослідженнѐ теологічної університетської 
освіти Німеччини.  

На нашу думку, названі документи в сукупності контенту 
відображуять зміст, форми та методи діѐльності сучасних теологічних 
факультетів німецьких університетів. Тому в межах нашого дослідженнѐ 
під терміном «документи, що визначаять зміст теологічної освіти» ми 
маюмо на увазі щойно названі документи, а також похідні та спрѐмовані на 
їх запровадженнѐ і практичну реалізація в навчальному процесі 
теологічних факультетів. 

Мета дослідження полѐгаю у виѐвленні організаційних та змістових 
основ теологічної освіти в університетах ФРН, визначеннѐ феноменології її 
релігійної та педагогічної складових.  

Об’єктом дослідження ю теологічна освіта в університетах ФРН. 
У дослідженні використано методи: термінологічного та структурно-

логічного аналізу, узагальненнѐ, систематизації наукових та 
документальних джерел.  

Реалізаціѐ мети дослідженнѐ передбачаю, перш за все, поѐсненнѐ 
специфічних особливостей теології ѐк науки та галузі знань. 

Теологіѐ в німецькій науковій системі 
Університетська освіта Німеччини сформована відповідно до галузей 

знань та компетентностей, на формуваннѐ ѐких спрѐмована діѐльність 
структурних підрозділів ЗВО. 

Аналіз документів, що визначаять зміст теологічної освіти, даю підстави 
вважати, що в німецькій науковій системі, ѐка охопляю різноманітні галузі 
знань, понѐттѐ «теологіѐ» знань традиційно пов’ѐзуютьсѐ з христиѐнськоя 
теологіюя, ѐка властива німецькому культурно-освітньому середовищу 
відповідно до цивілізаційної ментальної самоідентифікації. Останнім часом 
виникли дискусії щодо теології в контексті релігійного пляралізму та 
проблеми визначеннѐ іудейської та ісламської теології. Такі дискусії свідчать 
про трансформація ювропейської освіти в бік світоглѐдного пляралізму та 
сприѐять поглиблення розуміннѐ теології не лише ѐк соціокультурного 
ѐвища, а й ѐк науки та навчальної дисципліни. 

Теологіѐ займаю особливе місце серед інших наук, маячи дотичні 
тематики з іншими галузѐми знань. Теологіѐ маю найбільше спільного з 
тими галузѐми науки, що вивчаять релігійні ѐвища. Німецькі фахівці 
(Empfehlungen, 2) вважаять, що теологіѐ за специфікоя предметної галузі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

238 

та методами маю спільність із гуманітарними та соціальними науками, а 
також із яриспруденціюя та філософіюя.  

Особливий статус теології серед інших наук зумовлений:  
- інституціонально, оскільки прив’ѐзаність до відповідних релігійних 

спільнот маю гарантовані конституційні права; 
- інтелектуально, оскільки маю численні точки дотику в питаннѐх 

методології та пізнавального інтересу до суміжних гуманітарних та 
культурних наук; 

- індивідуально, оскільки конкретний науковець, що досліджую 
теологія, повинен одночасно відповідати нормативним вимогам релігійної 
та наукової спільнот. 

ак і інші галузі наукових знань, теологіѐ користуютьсѐ захистом права 
на свободу науки, що зазначена у Федеральній Конституції Німеччини (ст. 5 
абз. 3d). 

Теологіѐ ѐк галузь знаннѐ маю свої особливості, ѐкі відрізнѐять її від 
інших наук та визначаять специфічні властивості.  

Христиѐнська теологіѐ протѐгом усіюї історії розвиваласѐ ѐк 
дослідженнѐ віри та життѐ церкви. Теологіѐ не маю абсолятно 
ексклязивних власних методів пізнаннѐ або дослідженнѐ, дотримуячись 
методичних нормативів гуманітарних культурологічних та суспільних наук. 
Аналітико-систематичні та герменевтичні методи теології, аналогічно до 
названих наукових галузей, поюднуятьсѐ зі специфічними методами 
пізнаннѐ у формуванні та нормуванні знань про лядську сутність та 
лядське суспільство.  

При цьому були вироблені такі специфічні методи наукового 
дослідженнѐ, ѐк історико-критичний метод інтерпретації Свѐтого Письма, 
канонічна та психологічна герменевтика. Особливістя нинішнього 
дослідженнѐ в галузі христиѐнської теології ю співвідношеннѐ змісту та 
символіки віри з їх історичним контекстом длѐ подальшого критичного 
аналізу та переосмисленнѐ. 

Теологічна освіта маю значний внесок у розвиток багатьох сучасних 
гуманітарних наук, що через тривалий процес диференціації по відношення 
до теології отримали дисциплінарну академічну самостійність. 

Христиѐнська теологіѐ у своюму визначенні поюдную 
трансцендентність та практику церковно-суспільної діѐльності. Тому 
христиѐнські церкви вважаять університетську теологічну освіту 
необхідноя умовоя длѐ подальшого свѐщенства, проповідництва, 
виконаннѐ різних професійних функцій у церковних закладах, а також длѐ 
навчаннѐ релігії у школі та інших закладах освіти. Такого висновку ми 
дійшли на підставі аналізу змісту документів, що визначаять зміст, форми 
та методи теологічної освіти в університетах Німеччини. 
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Христиѐнські церкви Німеччини вважаять, що освіченість у питаннѐх 
віри та теології сприѐю свідомому сповідання віри та ю противагоя 
релігійному фундаменталізму та екстремізму. Зазначену тезу підтверджую 
документ «Толедських принципів з вивченнѐ питань релігії та переконань у 
державних школах» (Toledo, 2007), що визначаю концептуальні підходи 
ювропейської освіти у сфері вивченнѐ предметів віроучительного та 
світоглѐдного спрѐмуваннѐ. ак зазначено в названому концептуальному 
документі, успішне посередництво христиѐнської віри, христиѐнська 
соціалізаціѐ залежать від здатності вчителѐ до критичної самореалізації 
власних переконань і прагнень.  

Щодо сутності теології – у науковому середовищі триваю спір, чи ю 
теологіѐ нормативно-оріюнтованоя культурологіюя христиѐнства або ж 
вона ю наукоя про Бога, що маю догматичні вимоги до нормативу? 
Основоя такого спору ю протиріччѐ між історико-герменевтичним та 
систематичним концептуальними підходами. 

Співвідношеннѐ між історико-герменевтичними дослідженнѐми та 
систематично-нормативними підходами ю базовими длѐ теології ѐк науки, 
ѐка застосовую такі наукові методи, ѐк герменевтичний аналіз релігійних 
текстів, аналіз понѐть і норм, дослідженнѐ віровченнѐ, символіки тощо.  

Німецькі фахівці переконані, що досвід христиѐнської теологічної 
освіти в цьому сенсі може слугувати доброя основоя длѐ розвитку 
університетської теологічної освіти інших нехристиѐнських релігійних 
традицій, присутніх у сучасній Німеччині (перш за все, іудаїзму та ісламу) 
(Empfehlungen, 2). 

Отже, теологіѐ маю успішне академічне минуле, змістовне сьогоденнѐ і 
перспективне майбутню в німецькомовному академічному просторі. 

Структура і організаціѐ христиѐнської теологічної освіти в 
німецьких університетах 

Традиційно теологічна освіта завжди існувала в німецькомовних 
університетах, про що свідчить їх історіѐ. Організаційні форми теологічної 
освіти були різними: окремий факультет, інститут на філософському 
факультеті або в іншому підрозділі духовно-морального або етичного 
спрѐмуваннѐ Сьогодні факультети університетів залишаятьсѐ основними 
організаційними підрозділами, у ѐких надаютьсѐ теологічна освіта на рівні, 
визначеному фаховими стандартами та системоя вимог до знань та 
перевірки ѐкості освіти. Лише теологічні факультети маять право 
габілітації. Традиційно зазначені факультети ю місцем навчаннѐ майбутніх 
свѐщенників та церковнослужителів, а також учителів релігії (хоч загалом 
педагоги, ѐкі викладаять навчальні дисципліни нерелігійного 
спрѐмуваннѐ, маять навчатисѐ в спеціалізованих закладах вищої освіти ‒ 
інститутах). За традиціюя, факультети університетів знаходѐтьсѐ під опікоя 
церкви, оскільки ю складовоя її місії та діѐльності. 
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Аналіз змісту сайтів університетів та інших закладів вищої освіти 
Німеччини (Liste, 2018/2019) дозволѐю дійти висновку, що, крім 
університетських факультетів теології, підготовка в галузі теології 
здійсняютьсѐ церковними закладами освіти різних рівнів, ѐкі пропонуять 
теологічні курси та дипломи. 

Згідно з існуячим освітнім законодавством ФРН, теологіѐ ѐк 
навчально-наукова галузь маю своя дисциплінарну автономія та право на 
наукове визнаннѐ. Водночас факультети маять договірні стосунки із 
відповідноя церквоя, що породжуять низку прав і зобов’ѐзань. Церкви 
беруть участь в управлінні факультетом, що визначено відповідними 
яридичними нормами. 

Теологічні факультети здійсняять своя профільну діѐльність у 
контексті діѐльності кафедр, перелік та наукове спрѐмуваннѐ ѐких визначаю 
відповідна конфесіѐ та університет. Оскільки організаційна структура 
діѐльності теологічних факультетів уніфікована, то така структура 
зберігаютьсѐ длѐ усіх теологічних факультетів. Таблицѐ, наведена нижче, 
дозволѐю ознайомитись із переліком основних напрѐмів навчальної 
діѐльності та розподілу навчальних предметів христиѐнського теологічного 
факультету німецького університету. 

Зміст викладаннѐ навчальних дисциплін христиѐнської теології 
(Empfehlungen, 2) 

Таблицѐ 2 
Зміст викладання навчальних дисциплін християнської теології 

Предмет Складові предмету 

Ювангелічна теологіѐ Католицька теологіѐ 

Філософіѐ Філософіѐ Філософські основи теології 
(філософська 
пропедевтика) 

Старий Заповіт та 
історичний контекст 

Вивченнѐ Старого Заповіту Біблійна теологіѐ: вивченнѐ 
Старого Заповіту 

Новий Заповіт Вивченнѐ Нового Заповіту Вивченнѐ Нового Заповіту 

Історіѐ церков, історіѐ 
христиѐнства, нинішній 
стан церков, екуменічна 
теологіѐ Сходу і Заходу 

Історіѐ церкви та історіѐ 
христиѐнства: 
- давнѐ історіѐ Церкви; 
- новітнѐ історіѐ Церкви та 
сучасний стан 

Історична теологіѐ: 
- давнѐ історіѐ Церкви та 
патрологіѐ; 
- середньовічна та новітнѐ 
історіѐ Церкви 

Христиѐнські 
віросповіданнѐ, традиційна 
герменевтика (катол.), 
Христиѐнські сповіданнѐ 
(ювангел.), етика  

- систематична теологіѐ, 
догматика; 
- етика та соціальна етика 

Систематична теологіѐ: 
- фундаментальна теологіѐ; 
- догматика; 
- моральна теологіѐ; 
- соціальна етика та хрис-
тиѐнське соціальне вченнѐ 

Церковна іюрархіѐ, 
духовенство 

Практична теологіѐ Практична теологіѐ: 
- пастирська теологіѐ; 
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Христиѐнське вихованнѐ, 
викладаннѐ Закону Божого 

Релігійна педагогіка - релігійна педагогіка; 
- церковне право; 
- літургика 

 

Дана інформаціѐ дозволѐю розуміти зміст курикулуму теологічного 
факультету. 

Згідно з висновками німецьких аналітиків (Empfehlungen, 2), 
протѐгом останніх 10-20 років у галузі теологічної освіти відбулисѐ глибокі 
зміни, пов’ѐзані зі зміноя структури запиту на фахівців означеної галузі. 
Підготовка кадрів свѐщеннослужителів та співробітників церковних 
структур значно зменшиласѐ на користь інших категорій фахівців у галузі 
теології в державних університетах, частково перемістивши студентів, що 
готувалисѐ стати свѐщенниками, до семінарій та недержавних ЗВО.  

Зміст навчального процесу на теологічному факультеті державного 
університету Німеччини ю результатом консенсусу, досѐгнутого між церквоя 
(релігійноя організаціюя) та університетом ѐк закладом освіти. ак поѐснив 
нам у ході наукової консультації відомий німецький науковець-теолог 
професор Т. Бремер (T. Bremer) з Мянстерського університету, консенсус ю 
результатом всебічного обговореннѐ тіюї чи іншої проблеми, пов’ѐзаної з 
навчальним процесом, та досѐгненнѐ спільної згоди: діалог триваю до тих пір, 
поки такої згоди не буде досѐгнуто. У подальшому її буде формалізовано у 
виглѐді документу, що відображаю кінцевий результат та зміст практичної 
діѐльності. Такий діалог може бути досить довготривалим, але завжди 
конструктивним. 

Документи, що визначаять змістову складову теологічної освіти, 
формуляять завданнѐ, на виконаннѐ ѐких спрѐмований навчальний 
процес теологічних факультетів: 

1. Формуваннѐ цілісного світоглѐду христиѐнина. 
2. Створеннѐ умов длѐ повноцінного церковного життѐ, практики 

молитви, богослужіннѐ, аскези та інших практичних складових. 
3. Засвоюннѐ наукової методології, навичок самостійного наукового 

дослідженнѐ, церковної герменевтики, ісагогіки, екзегетики, опрацяваннѐ 
джерел історичного, церковно-канонічного, літургічного, еклесіологічного 
та сотеріологічного спрѐмуваннѐ. 

4. Розглѐд сучасної картини світу, наукових досѐгнень, суспільних про-
цесів різного характеру через призму церковного вченнѐ (Empfehlungen, 2). 

Вступаячи на навчаннѐ, сучасні студенти німецьких університетів 
маять декілька варіантів побудови траюкторії свого навчаннѐ в галузі 
теології, у залежності від фахових і життювих завдань. У межах навчального 
процесу траюкторії навчаннѐ реалізуятьсѐ шлѐхом визначеннѐ місцѐ 
теології в контексті навчаннѐ конкретного студента (так званий «курс 
повної теології», другий або третій фах). 
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Курс «повної теології», тобто теології в ѐкості основного фаху, обираять 
студенти, що вступаять на теологічний факультет університету, щоб післѐ 
завершеннѐ курсу навчаннѐ рівнѐ бакалавра та магістра або стати 
свѐщеннослужителем, або зайнѐти посаду в церковній структурі, або стати 
викладачем теологічних дисциплін університету, або ж зайнѐтисѐ науковими 
дослідженнѐми в галузі теології. Зазвичай студентами курсу «повної теології» 
стаять випускники гімназій або церковних шкіл, де вони отримали ґрунтовну 
попередня підготовку. При цьому випускники, що отримали диплом «повної 
теології», можуть претендувати і на менш значні посади та робочі місцѐ, ѐкі 
не потребуять наѐвності диплому «повної теології». 

Студенти можуть вступити на навчаннѐ на теологічному факультеті, 
обравши цей фах другим або третім. Це означаю, що студент отримую 
фахову підготовку за будь-ѐким напрѐмом, а теологія вивчаю додатково. За 
такоя схемоя навчаютьсѐ переважна більшість осіб, що планую в 
подальшому займатисѐ педагогічноя діѐльністя чи спорідненоя з нея, а 
також ляди, що стаять фахівцѐми з релігійних питань у різних сферах 
сучасного життѐ (культури, мистецтва, музики, засобів масової інформації, 
медицини, військової справи та інших галузей). 

У залежності від обраннѐ «первинності» власного фаху німецька 
система вищої освіти дозволѐю вибудувати індивідуальну траюкторія 
навчаннѐ та набуттѐ професійних компетентностей, а гнучкість та 
мобільність цього процесу робить його унікальним. 

Порѐдок, послідовність, обсѐг навчальної роботи за кожним напрѐмом 
фахової підготовки визначаю факультет відповідно до всіх передбачених норм 
та правил, визначених державоя, церквоя та університетом, а також 
академічними традиціѐми факультету. Зазвичай організаційні та методичні 
основи навчального процесу на теологічному факультеті відображені в 
особливому документі – Порѐдку проведеннѐ екзамену (нім. 
Prüfungsordnung für das Fach Religionslehre), у ѐкому сформульовано умови 
отриманнѐ кваліфікації відповідного рівнѐ в результаті складаннѐ екзаменів 
та інших видів контроля, що виконую функція академічних вимог до студента 
університету, ѐкий здобуваю теологічний фах. Такий Порѐдок розміщуютьсѐ на 
сайті теологічного факультету й дозволѐю студенту визначити індивідуальну 
програму навчаннѐ з правом вільного вибору навчальних дисциплін, 
семінарів, складаннѐ підсумкових іспитів тощо. 

У Порѐдках визначено компетентності, на набуттѐ ѐких спрѐмований 
кожен навчальний курс, а також вимоги до кількості та ѐкості навчальної 
роботи, ѐку передбачаютьсѐ виконати студенту. Менторат допомагаю 
студенту обрати навчальні дисципліни. У разі неуспішної здачі іспиту 
студент маю додатково ще одну спробу. акщо друга спроба виѐвлѐютьсѐ 
невдалоя – студента буде відраховано з університету. 
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Статистичне федеральне відомство здійсняю моніторинг вищої освіти 
та формую інформаційні збірники, ѐкі містѐть різнобічну інформація та 
аналітику. Проаналізуюмо кількість студентів, що навчаютьсѐ на теологічних 
факультетах університетів Німеччини.  

За даними Федерального статистичного управліннѐ (Studierende, 
2019), кількість студентів у закладах вищої освіти Німеччини складала: 

2016-2017 н.р. – 2 807 010 осіб; 
2017-2018 н.р. – 2 844 978 осіб; 
2018-2019 н.р. – 2 868 222 осіб; 
2019-2020 н.р. (зимовий семестр) – 2 897 336 осіб. 

Таблицѐ 3 
Розподіл студентів німецьких закладів вищої освіти за напрямами 

підготовки (Religionen&Weltanschauungsgemeinschaften, 2019) 
 Галузі Навчальний рік 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Гуманітарні науки 342 928 341 642 336 193 

 Спорт 27 822 28 199 28 461 

 Право, економіка, суспільні науки 1 025 852 1 048 789 1 066 411 

 Математичні науки 315 393 318 675 319 992 

 Медицина, охорона здоров’ѐ 171 024 176 633 180 916 

 Сільськогосподарські, лісові та 
харчові науки, ветеринаріѐ 

63 253 63 579 62985 

 Інженеріѐ 763 354 769 085 774 552 

 Мистецтво, мистецькі науки 93 717 94 264 94 189 

 Інші фахові напрѐми 3 667 4 112 4 523 

 Загалом 2 807 010 2 844 978 2 868 222 
 

Теологіѐ ѐк галузь вищої освіти входить до групи гуманітарних наук 
(Geisteswissenschaften). 

Динаміку розподілу студентів католицького та ювангелічного 
теологічних факультетів Німеччини (до 2009 року) можна прослідкувати на 
спеціалізованому інтернет-ресурсі www.de.statista.com (Studierende, 2019). 

На думку професора Томаса Бремера з Вестфальського університету 
м. Мянстер, найбільш повні дані про кількість католиків, ѐкі вивчаять 
теологія у ЗВО Німеччини, містить статистичний звіт, що розміщений на 
інтернет-ресурсі Katholisch-Theologische Fakultätentag (Katholisch-
Theologische Fakultätentag, 2016). При цьому науковець зазначаю про 
відсутність такої статистики з ювангелічної теології, що пов’ѐзано з 
методикоя побудови статистики ціюї конфесії. 

У 2007 році в Німеччині було проведено комплексне дослідженнѐ 
теологічної освіти, результати ѐкого відображаять певні тенденції та 
процеси, що характеризуять її стан (Empfehlungen, 2). Оскільки пізніше 
аналогічних розвідок не проводилось, це даю нам підстави вважати 
отримані дані ѐк такі, що відображуять у цілому зазначений напрѐм освіти. 
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За даними, отриманими під час зазначеного дослідженнѐ, у 2007 
році теологія вивчало 42 500 студентів. Приблизно рівна кількість 
студентів навчаласѐ католицькій та ювангелічній теології. При цьому 
першим (тобто основним фаховим) напрѐмом теологія обрало лише 
16 783 з 1,94 млн. студентів (2007), що складаю 0,86 %. Переважна 
більшість із них навчаласѐ в університетах (понад 80 %), незначна частина – 
у церковних ЗВО (близько 4 % у ювангелічних та менше 6 % у католицьких), 
а також у вищих професійних та Баден-Вяртенбургському педагогічному.  

Кількість студентів «повної теології» значно зменшиласѐ (з 1995 до 
2007 року – на 60 %). Але в цьому питанні спостерігаятьсѐ регіональні 
особливості. 

Станом на 2007 рік більше половини студентів у Німеччині вивчаять 
теологія ѐк другий та третій фах. При цьому значно виросла кількість 
студентів, ѐкі обрали теологія другим і третім фахом. Дослідники 
зауважуять, що другий та третій фах з теології обираять студенти, ѐкі не 
маять традиції христиѐнського вихованнѐ в сім’ѐх, однак вбачаять сенс у 
вивченні теології длѐ подальшого викладаннѐ релігії ѐк перспективного фаху. 

На відміну від кількості студентів «повної теології», кількість 
студентів-теологів, що готуятьсѐ стати викладачами, зросла 
(у католицькому сегменті більше, ніж у ювангелічному). 

ак зазначено на сайті, Мянстерський університет на теологічному 
факультеті маю найчисельнішу студентську аудиторія: у 2018 році на 
католицькому відділенні навчалосѐ понад 2000 студентів, на 
протестантському – близько 1500, працяю 34 професори (найбільше серед 
теологічних факультетів Німеччини, 13 на ювангелічному і 21 на 
католицькому факультетах). 

Другим за чисельністя можна вважати теологічний факультет 
Мянхенського університету: у 2007 році 352 студенти навчалисѐ на 
ювангелічному факультеті, а 935 – на католицькому), працявав 31 
професор, 12 на ювангелічному і 19 на католицькому факультетах 
(Empfehlungen, 2). 

Отже, зазначені дані дозволѐять зробити висновок про стан 
теологічної освіти, організаційні форми та кількісний склад студентів 
теологічних факультетів університетів Німеччини. 

Висновки. У ході дослідженнѐ проаналізовано маловідомі 
німецькомовні джерела, у результаті чого з᾿ѐсовано організаційні форми 
діѐльності та з’ѐсовано зміст курикулуму теологічних факультетів 
університетів Німеччини, особливості й зміст навчальних програм 
дисциплін, що вивчаять студенти теологічних факультетів університетів 
Німеччини відповідного академічного кваліфікаційного рівнѐ (бакалавр, 
магістр), обсѐги, види та форми навчальної роботи, джерела інформації й 
форми та методи навчальної роботи з ними, способи та методи оцінки 
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результатів навчальної роботи студентів, специфіку й методику самостійної 
теоретичної та практичної підготовки студентів. 

Виѐвлено, що теологічні факультети існуять в університетах Німеччини 
від моменту створеннѐ та ю вагомими чинниками самої концепції 
університету. На підставі аналізу історичних даних нами схарактеризовано 
окремі важливі аспекти підготовки теологів, що збереглисѐ у виглѐді 
академічних традицій донині. Досліджено організаційні форми наданнѐ 
теологічної освіти в університетах ФРН, виѐвлено особливості побудови 
навчального процесу та академічних правил і традицій. 

У ході дослідженнѐ з᾿ѐсовано, що церкви Німеччини виходѐть із того 
постулату, що теологічна освіта може існувати лише у взаюмовідносинах із 
відповідноя церквоя, що зумовляю відсутність у країні позаконфесійної 
теологічної освіти. Університети, що ю державними світськими закладами 
вищої освіти, керуятьсѐ ціюя нормоя стосовно теологічної освіти 
(незалежно від організаційної форми та способів наданнѐ освіти).  

Дослідженнѐ розширяю знаннѐ про умови діѐльності релігійної 
спільноти сучасної Німеччини, а також про систему вищої освіти загалом і 
теологічної освіти зокрема. Результати дослідженнѐ можуть сприѐти 
глибшому розуміння організаційної та функціональної структури 
теологічних факультетів університетів Німеччини, можуть бути використані 
длѐ організації теологічної освіти в Україні. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Перспектива 
дослідженнѐ методичних аспектів теологічної освіти, практики навчальної, 
науково-дослідної діѐльності, післѐдипломної освіти, а також питань 
працевлаштуваннѐ випускників теологічних факультетів університетів 
Німеччини та подальшої фахової діѐльності в галузі теології, могли би стати 
елементами комплексного дослідженнѐ теологічної освіти Німеччини ѐк 
ѐвища сучасного освітнього простору. 
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РЕЗЮМЕ 
Тарабан Юрий. Организационные и содержательные основы теологического 

образованиѐ в университетах Федеративной Республики Германии. 
Исследование посвѐщено анализу организационных и содержательных основ 

теологического образованиѐ в университетах Германии. Определены и описаны 
основные особенности организации теологического обучениѐ в университетах 
Федеративной Республики Германиѐ. Названы малоизвестные документы, 
определѐящие содержание богословского образованиѐ в Германии с учётом 
религиозных особенностей различных конфессий. Описан крикулум теологического 
факультета. Определены задачи преподаваниѐ теологии в университете Германии. 

По нашему мнения, исследование организационных и педагогических 
особенностей деѐтельности немецких теологических факультетов помогает 
использовать их элементы в практической деѐтельности длѐ учебных заведений 
Украины. Результаты исследованиѐ помогаят определить некоторые 
практические рекомендации на будущее. 

Ключые слова: теологическое образование, учреждениѐ высшего образованиѐ, 
теологические факультеты, конфессийные учреждениѐ теологического 
образованиѐ, типологиѐ учреждений образованиѐ, подготовка специалистов по 
теологии, религиознаѐ структура населениѐ Германии, структура теологического 
образованиѐ. 

 

http://kthf.de/wp-content/uploads/2015/12/Statistik-der-Studierendenzahlen-2016.pdf
http://kthf.de/wp-content/uploads/2015/12/Statistik-der-Studierendenzahlen-2016.pdf
https://www.remid.de/info_zahlen/
https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2018
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/_publikationen-innen-hochschulen-studierende-vorlaeufig.html?nn=206104
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/_publikationen-innen-hochschulen-studierende-vorlaeufig.html?nn=206104
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/_publikationen-innen-hochschulen-studierende-vorlaeufig.html?nn=206104
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159026/umfrage/studierende-evangelische-und-katholische-theologie/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/159026/umfrage/studierende-evangelische-und-katholische-theologie/
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/01/29/180129c.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/01/29/180129c.html


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

247 

SUMMARY 
Taraban Yurii. Organizational and content foundations of theological education at 

the universities of the Federal Republic of Germany. 
The modern European educational field includes many components that together 

provide formation of the life competences, necessary for a person to solve urgent problems 
of social and professional activities. European education has traditionally contained matters 
of religious education and upbringing, which are implemented in various ways, specifically 
through theological education. The peculiarities of the modern Europeans mentality are 
awareness of religious education, knowledge of the foundations of their own religious 
tradition as an element of self-identification, as well as pluralism, tolerance, and respect for a 
representative of another cultural and historical identity. The theological education is a 
direction of pedagogy, that is mainly implemented into the communicative tasks. Also, due to 
the level of its success, we can assume it regarding the progress of the theological education 
system itself. These considerations reflect the leading aspects of the system of interaction 
between the state, school, religion, the society wherein the European system of theological 
education operates. Thus, there is a necessity for highly qualified theologians. Nowadays, 
theological education is a specific field of German university educational activities. It reflects 
the confessional structure and religious composition of the country’s population. The 
research focuses on the organizational and content foundations of theological education in 
German universities. The main features of theology studies organization at universities in the 
Federal Republic of Germany are defined and described. There are named little-known 
documents, which determine the content of theological education in Germany taking into 
account the religious characteristics of different faiths. The curriculum of theological faculty 
is described and the tasks of teaching theology at the German Universities are defined. In our 
opinion, the research of organizational and pedagogical characteristics of German 
theological faculties’ activities helps to use their elements in the practical activities for 
Ukrainian education institutions. The results of the research help to identify some of the 
practical recommendations for the future. 

Key words: theological education, institutions of higher education, theological 
faculties, religious institutions of theological education, typology of education institutions, 
training specialists in theology, religious structure of the German population, structure of 
theological education. 
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УКРАЇНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ В 1930-Х РОКАХ 
 
У дослідженні було поставлено мету розкрити особливості українізаційного 

процесу загальноосвітньої школи в Україні в 1930-х роках. Авторами зазначено, що в 
30-х роках ХХ століттѐ почалосѐ розгортаннѐ уніфікаційних процесів у системі 
радѐнської освіти, поступово стверджуваласѐ марксистсько-ленінська ідеологіѐ в 
суспільних науках, у тому числі й педагогіці. Почавсѐ процес деукраїнізації, ѐкий 
найбільше себе виѐвив у галузі освіти. У статті визначено, що основними 
детермінантами, ѐкі мали негативний вплив на процес українізації, були дії 
керівництва СРСР та УРСР, зреалізовані в постановах і розпорѐдженнѐх, що 
ґрунтувалисѐ на ідеологічних засадах тогочасної політики. 

Ключові слова: деукраїнізаціѐ, ідеологіѐ, культурне будівництво, регрес, 
російська мова, українізаціѐ, уніфікаціѐ, урѐдова політика. 

 

Постановка проблеми. Питаннѐ мовної політики в Україні завжди було 
актуальним. З проголошеннѐм незалежності України в 1991 році 
розгорнуласѐ нова хвилѐ національно-культурного відродженнѐ суверенної 
держави. Виникненнѐ у зв’ѐзку з цим різних суспільно-політичних процесів у 
середині країни, зокрема українізації освітньої галузі, активізувало інтерес 
науковців до дослідженнѐ зазначеної проблеми. Зверненнѐ до досвіду тих 
заходів українізаційного процесу в 1920–1930 роках, з урахуваннѐм його ѐк 
вагомих здобутків, так і прорахунків, може допомогти вирішити нагальні 
національно-культурні питаннѐ, що ю досить актуальними й у наш час, 
зокрема питаннѐ мовної політики. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ політики українізації, етапи 
періодизації процесу українізації в різних аспектах досліджували 
Л. Березівська, В. Борисов, Г. Васильчук, а. Дашкевич, а. Верменич, 
І. Іваненко С. Кульчицький, В. Лозицький С. Николішин, М. Семчишин, 
В. Стремецька, Б. Чирко та ін.  

Мета статті – розкрити особливості українізації загальноосвітньої 
школи в Україні в 1930-х роках. 
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Методи дослідження. Під час написаннѐ статті задлѐ досѐгненнѐ 
поставленої мети нами було використано такі методи дослідженнѐ: 
хронологічний, діахронний, систематизації, аналізу наукових статей, 
архівних, дисертаційних джерел та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Із установленнѐм радѐнської влади 
культурні процеси в Україні відбувалисѐ в розрізі централізованої політики 
комуністичної партії (Гоменяк, 2016, с. 18).  

У 1930 році в УСРР ще актуальним було гасло про розвиток 
«…культур національних формоя і пролетарських, соціалістичних 
змістом…» (Скрипник, 1974, с. 232), що визнавало «рівноправність і 
державну суверенність визволених Жовтневоя револяціюя народів…» 
(Скрипник, 1974, с. 232). 

На початку 1938 року в УРСР налічувалосѐ всього 21656 шкіл. З них 
початкових було 11190, неповних середніх – 8111, середніх – 2355. 
Загальна кількість учнів у цих школах складала 5143783 осіб (Русский ѐзык 
в школах Украины, Арк. 10). Згідно з рішеннѐм Раднаркому української 
республіки, російська мова повинна була викладатисѐ в усіх школах УРСР. 
Але післѐ обстеженнѐ низки шкіл, було виѐвлено, що рішеннѐ не 
виконуютьсѐ, і в багатьох закладах освіти не введено викладаннѐ російської 
мови. Ще й до того, не вистачало 2000 учителів задлѐ реалізації 
зазначеного рішеннѐ (Русский ѐзык в школах Украины, Арк. 10). Мова йшла 
також і про те, що з 1 вереснѐ 1938 року Україна мала всі можливості 
запровадити викладаннѐ російської мови по всіх школах. Вирішити 
питаннѐ нестачі педкадрів планувалосѐ за рахунок випускників 
педагогічних вишів і технікумів у кількості 450 чоловік, а решту – 
1550 чоловік, підготувати на курсах. Ця кількість осіб набрати на курси 
пропонувалосѐ з тих, хто закінчив у минулих роках повні середні школи, 
хто був за фахом викладачем російської мови, але працявав на іншій 
роботі, хто був учителем молодших класів і мав показники високої ѐкості 
педагогічної праці (Русский ѐзык в школах Украины, Арк. 10). 

У порівнѐнні з 1937–1938 навчальним роком у російських міських 
школах викладаннѐ російської мови зменшувалосѐ на 150 годин, а російської 
літератури збільшувалосѐ на 66 годин. В українських міських школах 
збільшувалосѐ викладаннѐ російської мови на 126 годин, а літератури на – 
104 години. У російських сільських школах російської мови зменшувалосѐ на 
228 годин, літератури збільшувалосѐ на 120 годин. В українських сільських 
школах російська мова збільшуваласѐ на 226 годин, а література на 
120 годин. Передбачалосѐ також збільшеннѐ годин російської мови за 
рахунок викладаннѐ праці –378 годин, природознавства – 360 годин, 
іноземних мов – 40 годин, історії – 80 годин, математики – 160 годин (Русский 
ѐзык в школах Украины, Арк. 14). 
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Те саме стосувалосѐ й національних шкіл (польських, німецьких, 
юврейських та інших). Так, у міських школах з розрахунком на 6-ти денку 
всього за рік з 1 по 10 клас передбачаласѐ 661 година викладаннѐ 
російської мови, а російської літератури – 360 годин. У сільських 
національних школах з розрахунком на 7-ми денку планувалосѐ всього на 
вивченнѐ російської мови 716 годин, а російської літератури – 374 години 
(Русский ѐзык в школах Украины, Арк. 13). 

ак бачимо, збільшеннѐ годин викладаннѐ російської мови в 
неросійських школах частково проводилосѐ за рахунок скороченнѐ годин 
російської мови в російських школах. Це, на нашу думку, мало декілька 
причин: 

 по-перше, на таку кампанія державі потрібно було витратити 
багато коштів; 

 по-друге, на той час в Україні не було такої кількості відповідних 
фахівців; 

 по-третю, скороченнѐ годин російської мови в російських школа не 
створило би длѐ освітнього процесу ѐкихось проблем, оскільки всі 
предмети у школі викладалисѐ російськоя мовоя; 

 по-четверте, вирішити питаннѐ за допомогоя педпрацівників з 
інших соязних республік, ѐк це практикувалосѐ в Радѐнському Соязі, не 
було змоги, через ту ж саму нестачу педкадрів, що було, напевно, 
проблемоя по всьому СРСР. Тож урѐд УРСР мав вирішувати це питаннѐ, 
організовуячи курси підготовки чи перепідготовки вчителів. 

Відповідно до наказу Наркомосвіти «Про організація курсів з 
підготовки вчителів 5-7 класів» № 453 від 19 березнѐ 1938 року в Україні 
планувалосѐ організувати 7-ми місѐчні курси підготовки та перепідготовки 
вчителів 5-7 класів неповної середньої школи при університетах, 
учительських та педагогічних інститутах, інститутах іноземних мов, і, в 
окремих випадках, при педагогічних та середніх школах, ѐкі планувалосѐ 
розпочати з 1 червнѐ поточного року (Наказ заступника наркома освіти 
УРСР В.Ігнатенко, с. 6). 

Серед установленої загальної кількості курсантів у 4500 чоловік 
планувалосѐ підготувати викладачів української мови та літератури 
1120 осіб, а російської мови та літератури – 1550 (Наказ заступника 
наркома освіти УРСР В. Ігнатенко, с. 6). Зокрема, в Одеській області 
планувалосѐ підготувати 90 учителів української мови й літератури та 
120 фахівців з російської мови та літератури (на 14 % більше за українських 
від загальної кількості курсантів мовно-літературного фаху). У 
Миколаївській області – 60 учителів української мови й літератури, 120 – 
російської мови та літератури (на 34 % більше за українських від загальної 
кількості курсантів) (Наказ заступника наркома освіти УРСР В. Ігнатенко, 
с. 7). Загалом у Південному регіоні України загальна кількість курсантів 
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становила 390 осіб мовно-літературного напрѐму, з них – 150 курсантів з 
української мови та літератури і 240 – з російської мови та літератури, що 
на 28 % більше ніж «українських» курсантів (Наказ заступника наркома 
освіти УРСР В. Ігнатенко, с. 7). Курси були організовані також і длѐ інших 
учителів фізико-математичного напрѐму, іноземних мов, історії. Проте, 
ѐкоя мовоя викладалисѐ ці курси, і ѐкоя мовоя в подальшому 
відбувалосѐ би навчаннѐ з цих предметів, у зазначеному документі нічого 
не йшлосѐ (Наказ заступника наркома освіти УРСР В. Ігнатенко, с. 6). 

Окрім семимісѐчних курсів відповідно до наказу Наркомоса УРСР 
№ 1153 від 17 травнѐ 1938 року «Про організація під час літніх канікул в 
школах одномісѐчних семінарів та курсів масової перепідготовки учителів з 
метоя підвищеннѐ їх кваліфікації з російської мови та літератури» в 
Миколаївській і Одеській областѐх передбачалосѐ проведеннѐ місѐчних 
курсів з 20 липнѐ по 20 серпнѐ 1938 року. Так, у Миколаївській області 
планувалосѐ перепідготувати учителів 1-4 класів у кількості 1000 чоловік,  
5-7 класів – 240 осіб. В Одеській області перепідготувати учителів 1-4 класів – 
1120 чоловік, 5-7 класів – 240 (Наказ заступника наркома освіти УРСР 
Ф. Редько, с. 8). 

Щодо підручників, кращими вчителѐми шкіл м. Киюва 
рекомендувалосѐ длѐ учнів 1-4 класів створити в Україні свій підручник, 
оскільки програми з російської мови длѐ РРФСР і в УРСР були різні. Длѐ  
5-10 класів – загальний підручник ѐк длѐ РРСФР, так і длѐ УРСР: програми 
були однакові. Длѐ 5-7 класів окрім загального підручника необхідно було 
написати збірник вправ з російської мови (Русский ѐзык в школах Украины, 
Арк. 15). Учителі та працівники науково-дослідного інституту педагогіки 
рекомендували російську мову починати викладати в українських школах з 
1 класу з другого півріччѐ, а закінчувати навчаннѐ в 7 класі. У 8-10 класах 
вивчати тільки російську літературу. Оскільки обсѐг програм длѐ 3-4 класів з 
російської мови всіх шкіл УРСР однакові, рекомендувалосѐ віділити рівну 
кількість годин на викладаннѐ російської мови. У 8 класі передбачити 
1 годину на вивченнѐ історії мови і 1 годину на вивченнѐ теорії літератури. 
Кількість годин на вивченнѐ рідної мови залишити без змін (Русский ѐзык в 
школах Украины, Арк. 15). 

Розподіл годин російської мови в 1938–1939 навчальному році 
наводимо в таблицѐх. 
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Таблицѐ 1 
Години російської мови у школах УРСР на 1938–1939 н.р. 

Російські школи міського типу 

Розрахунок на шестиденку 

Клас Мова Клас Мова Література 

години години години 

І 10 V 3 2 

ІІ 10 – 7 VI 3 2 

ІІІ 5 VII 2 1 

ІV 5 VIII 1 2 

IX – 3 

X – 3 

Всього 1660 360 

(Русский ѐзык в школах Украины, Арк. 11)  
Таблицѐ 2 

Години російської мови у школах УРСР на 1938–1939 н.р. 
Російські школи сільського типу 

Розрахунок на семиденку 

Клас Мова Клас Мова Література 

години години години 

І 12 V 6 6 

ІІ 12 – 8 VI 6 6 

ІІІ 6 VII 4 4 

ІV 5 VIII 4 4 

IX 4 4 

X 4 4 

Всього 1662 408 

(Русский ѐзык в школах Украины, Арк. 11) 
Таблицѐ 3 

Години російської мови у школах УРСР на 1938–1939 н.р. 
Українські школи міського типу 

Розрахунок на семиденку 

Клас Мова Клас Мова Література 

Години години години 

І 0 V 3 2 

ІІ 4 
(з ІІ півріччѐ) 

VI 3 2 

ІІІ 3 VII 2 1 

ІV 3 VIII 1 1 

IX 0 3 

X 0 3 

Всього 840 360 

(Русский ѐзык в школах Украины, Арк. 12) 
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Таблицѐ 4 
Години російської мови у школах УРСР на 1938–1939 н.р. 

Українські школи сільського типу 

Розрахунок на семиденку 

Клас Мова Клас Мова Література 

години години години 

І 0 V 6 6 

ІІ 6 
(з ІІ півріччѐ) 

VI 6 6 

ІІІ 5 VII 4 4 

ІV 4 VIII 4 4 

IX 4 4 

X 4 4 

Всього 958 408 

(Русский ѐзык в школах Украины, Арк. 12) 
 
ак бачимо, український урѐд, виконуячи постанови й 

розпорѐдженнѐ радѐнської влади, вимушений був збільшувати відсоток 
запровадженнѐ в загальноосвітніх школах російської мови викладаннѐ по 
відношення до української. Російська мова набувала статусу 
інтернаціональної загальнодержавної. Така тенденціѐ, на нашу думку, 
мала деструктивний характер, що призвело до регресу українізаційного 
процесу в освітній галузі зокрема. 

Характеризуячи стан українізації загальноосвітньої школи у 30-х 
роках ХХ століттѐ в Україні, ми беремо до уваги думки деѐких науковців, ѐкі 
досліджували освітньо-педагогічні й культурно-політичні проблеми 
означеного періоду. 

Так, Н. Осьмук, ѐка у своїй праці «Загльнотеоретичні основи 
періодизації вивченнѐ й використаннѐ реформаторської педагогіки у 
вітчизнѐній та українській педагогічній думці кінцѐ XIX – початку 
XXI століть» характеризую 1928–1933 роки, ѐк роки «розгортаннѐ 
уніфікаційних процесів у системі радѐнської освіти, поступове ствердженнѐ 
марксистсько-ленінської ідеології в суспільних науках, у тому числі й 
педагогіці…» (Осьмук, 2016, с. 213-214). 

В. Стремецька, досліджуячи політику українізації, зокрема шкільництва 
на Півдні України, робить висновок, що в 30-ті роки почавсѐ переглѐд сутності 
українізації, і поступово увага до неї почала зменшуватисѐ (Стремецька, 2001, 
с. 54). Дослідницѐ також підкресляю, що «саботаж українізації найѐскравіше 
виѐвлѐвсѐ саме з верхніх ланок державної влади...» (Стремецька, 2001, с. 54). 
У 1933–1938 роки, на думку В. Стремецької, почавсѐ процес деукраїнізації, 
ѐкий «найбільше себе виѐвив у галузі освіти», а «державний апарат, 
український за національністя і мовоя, створити так і не вдалось» 
(Стремецька, 2001, с. 54). 
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Ми також погоджуюмосѐ з думкоя Л. Березівської, що прийнѐті у 
1930-х роках освітні постанови, зокрема РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про 
обов’ѐзкове вивченнѐ російської мови в неросійських школах України» від 
20 квітнѐ 1938 року, не тільки суттюво змінили структуру шкільної освіти в 
УСРР, її систему управліннѐ та зміст, а й «…остаточно на державному рівні 
поставили крапку на процесі українізації…» (Березівська, 2009, с. 288). 

О. Гоменяк, досліджуячи проблему мовного питаннѐ в діѐльності 
Пролеткульту в Україні в 1920–1930-ті роки, зауважив, що «досить часто 
побутувала думка, що пролетарська культура ю всенародноя, 
інтернаціональноя, тому мова твореннѐ ціюї культури маю бути російськоя, а 
культура українського селѐнина ю дрібнобуржуазноя, тому не доцільно 
застосовувати українську мову (Гоменяк, 2016, с. 22). Також слушноя ю думка 
науковцѐ, що «міська інтелігенціѐ – найбільш привілейована верства 
населеннѐ – більшоя міроя сповідувала великодержавницьку політику та 
була під російським культурним впливом, але цѐ залежність була історично 
обумовлена через освіту, державну службу, ідеологічну підлеглість. Післѐ 
револяційних перетворень у більшості цѐ категоріѐ оріюнтуваласѐ на цілу та 
неподільну Росія, на тотальну гегемонія російської культури ѐк об’юдну-
вального фактора в загальнорадѐнському масштабі…» (Гоменяк, 2016, с. 22). 
Це, на нашу думку, певноя міроя поѐсняю одну з причин поступового 
гальмуваннѐ процесу українізації в УРСР, зокрема в освітній галузі. 

Висновки. Українізаціѐ ѐк суспільно-політичне ѐвище, що за певних 
історичних умов, на нашу думку, природньо й логічно виникло у зв’ѐзку з 
запровадженнѐм на офіційному рівні української мови в усіх сферах 
суспільного життѐ в радѐнській Україні на початку 20-х років, 
запровадженнѐм офіційної політики «коренізації», задекларованим 
політично-економічним курсом щодо культурного будівництва в країні, так 
само природно й логічно за умов тогочасної ідеологічно-політичної 
системи в СРСР прийшла до свого завершеннѐ. Ми вважаюмо, що основні 
завданнѐ, ѐкі поставила перед собоя радѐнська держава щодо 
українізації, зокрема загальноосвітньої школи, не зважаячи на певні 
труднощі й недоліки, на думку самого керівництва держави, були 
виконані. У школах викладаласѐ не тільки українська мова, але й інші 
предмети українськоя мовоя, шкільна мережа розширяваласѐ, 
охопленнѐ дітей навчаннѐм ѐк українськоя, так і рідноя мовоя 
збільшувалосѐ, видавалисѐ українські підручники, художнѐ й методична 
література. Розвиваласѐ також українська педагогічна наука, відкривалисѐ 
педагогічні школи, технікуми, інститути народної освіти тощо. Тобто 
система національних суспільно-політичних відносин в українській 
республіці, ѐка була сформована впродовж 1920-х років, у 1930-х роках 
вийшла вже на певний рівень свого розвитку, і тому українізаціѐ ѐк ѐвище 
офіційно-політичне, з початку 1930-х років до 1938 року, набуло 
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стагнаційно-регресивного характеру. Але тут ми погоджуюмосѐ з думкоя 
деѐких науковців, основним ідеологічним пріоритетним напрѐмом щодо 
розбудови держави в СРСР був розвиток пролетарської інтернаціональної 
культури, а не національної. Таким чином, основними детермінантами, ѐкі 
мали негативний вплив на процес українізації, були дії керівництва СРСР та 
УРСР, зреалізовані в постановах і розпорѐдженнѐх, спрѐмованих, перш за 
все, на розвиток соціалістичного радѐнського суспільства, що ґрунтувалисѐ 
на ідеологічних засадах тогочасної політики. Перспективами подальших 
наукових пошуків можуть бути питаннѐ українізації загальноосвітньої 
школи в Південному регіоні України в період прогресивних тенденцій 
українізаційного процесу в 1923–1930 роках. 
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РЕЗЮМЕ 
Жорова Ирина, Сушко Владимир. Украинизациѐ общеобразовательной школы в 

Украине в 1930-х годах. 
В исследовании охарактеризованы особенности украинизационного процесса 

общеобразовательной школы в Украине в 1930-х годах. Отмечено, что в указанный 
период началось развёртывание унификационных процессов в системе советского 
образованиѐ, постепенно утверждалась марксистско-ленинскаѐ идеологиѐ в 
общественных науках, в том числе и педагогике. Началсѐ процесс деукраинизации, 
который наиболее себѐ проѐвил в образовании. В статье определено, что основными 
детерминантами, имеящими негативное влиѐние на процесс украинизации, были 
действиѐ руководства СССР и УССР, реализовавшиесѐ в постановлениѐх и 
распорѐжениѐх, основаных на идеологическом грунте политики того времени. 

Ключевые слова: деукраинизациѐ, идеологиѐ, культурное строительство, 
регресс, русский ѐзык, украинизациѐ, унификациѐ, государственнаѐ политика. 

 

SUMMARY 
Zhorova Iryna, Sushko Volodymyr. The state of the process of Ukrainianization of a 

general education school in Ukraine in the 1930s. 
The aim of the article is to reveal particular qualities of the Ukrainization process of 

comprehensive schools in Ukraine in the 1930s. 
During the article composition the authors used the following research methods to 

achieve this aim: chronological, diachronic, systematization, analysis of dissertation, archival 
sources and generalization. Describing the state of Ukrainianization of the general education 
school in the 1930s, the researchers noted that during this period the unification processes began 
to develop in the system of Soviet education, and Marxist-Leninism ideology in the social 
sciences, including pedagogues. The process of de-Ukrainization has begun, that is most evident 
in the field of education. Major educational regulations were adopted in the 1930s, including 
such as: “On compulsory general primary education” (25 July 1930), “On the introduction of 
compulsory general primary education in Ukraine” (23 August 1930), the Council of People’s 
Commissars of the Ukrainian SSR and Central Committee of the Communist Party (b) of Ukraine 
“On the Compulsory Study of the Russian Language in Non-Russian Schools of Ukraine” as of 
April 20, 1938, significantly changed the structure, system of administration and content of 
school education in the Ukrainian SSR, and at the state level put a period to the process of 
Ukrainianization. The Ukrainian government performing the decrees and orders of the Soviet 
authorities was forced to increase the percentage of the Russian language teaching in relation to 
Ukrainian in general schools. The Russian language has acquired the status of international 
nationwide language. This tendency, in our opinion, was destructive, that led to regression of the 
Ukrainianization process in the educational sector in particular. 
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The authors concluded that the main determinants that had a negative impact on the 
process of Ukrainianization were the actions of the governments of the USSR and the 
Ukrainian SSR, implemented in decrees and regulations based on ideological principles of 
that time politics. Prospects for further scientific research may be considering the issue of 
Ukrainianization of a general education school in the Southern region of Ukraine in the 
period of progressive tendencies of the Ukrainianization process in 1923-1930s. 

Key words: de-Ukrainianization, ideology, cultural construction, regression, Russian 
language, Ukrainianization, unification, government policy. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СУМСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА: 
СПРОБА ІСТОРИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

 
У розвідці виокремлено етапи трансформації системи підготовки фахівців у 

Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. 
Висвітлено провідні тенденції й особливості функціонуваннѐ закладу вищої 
педагогічної освіти в залежності від впливу комплексу окреслених чинників. 
Схарактеризовано оновленнѐ підходів до мети, цінностей, принципів підготовки 
майбутніх учителів відповідно до вимог суспільства, специфіки академічного 
середовища та зміни пріоритетів політики держави в галузі вищої освіти. Розкрито 
успіхи і труднощі у формуванні педагогічних та науково-педагогічних кадрів на базі 
Сумського державного педагогічного університету в історичній ретроспективі та в 
умовах сьогоденнѐ. Представлено форми й засоби розвитку професійної 
майстерності та громадѐнського світоглѐду майбутніх учителів у процесі 
академічної та позанавчальної роботи. 

Ключові слова: підготовка фахівцѐ, педагогічні та науково-педагогічні кадри, 
організаціѐ освітнього процесу, навчаннѐ, вихованнѐ, заклад вищої освіти, 
університет. 

  
Постановка проблеми. В умовах розбудови незалежної Української 

держави актуалізуютьсѐ необхідність модернізації системи підготовки 
фахівців, формуваннѐ нової генерації української молоді, здатної 
адекватно реагувати на виклики інформаційного суспільства з урахуваннѐм 
потреб сучасного ринку праці. Поділѐюмо думку Огнев’яка, що длѐ 
належного позиціонуваннѐ в міжнародній спільноті Україна «маю не тільки 
готувати кваліфікованих фахівців, але й формувати соціально зрілих, 
відповідальних, культурних, духовно зрілих громадѐн нашої держави» 
(Огневяк 2003, с. 3). 
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Серед лідерів вищої педагогічної освіти в північно-східному регіоні 
України – Сумський державний педагогічний університет імені 
А. С. Макаренка, що упродовж 95 років успішно реалізую комплекс 
соціально значущих функцій. ак засвідчуять сучасні дослідники, явілеї 
альма-матер часто спонукаять до рефлексії історичного досвіду, 
осмисленнѐ здобутків і прорахунків у діѐльності закладу, окремих 
структурних підрозділів, окресленнѐ перспективних напрѐмів і засобів 
удосконаленнѐ системи підготовки майбутніх вчителів. 

Аналіз актуальних досліджень. Вагомими історико-педагогічними 
дослідженнѐми становленнѐ та розвитку вітчизнѐної системи професійної 
підготовки вчителѐ ю праці А. Алексяка, Л. Вовк, Н. Дем’ѐненко, 
О. Дубасеняк, С. Золотухіної, Г. Кловак, В. Лугового, В. Майбороди, 
О. Сухомлинської, М. армаченка та ін. Окремі аспекти історії і сьогоденнѐ 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
висвітлено в наукових розвідках, довідково-інформаційних та публіцистичних 
виданнѐх В. Бугаюнка, В. Голубченка, А. Іванченка, Л. Корж, Г. Корогод, 
М. Осташевського, В. Снагощенко, П. Швачка, М. Яхоменка та ін. 

Мета статті полѐгаю у виокремленні етапів, провідних тенденцій та 
особливостей трансформації системи підготовки фахівців у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. 

Методи дослідження. За допомогоя текстологічного аналізу 
здійснено опрацяваннѐ джерельної бази та історіографічного доробку з 
обраної проблеми. Завдѐки методу ретроспективного аналізу розкрито 
успіхи і труднощі в забезпеченні підготовки педагогічних та науково-
педагогічних кадрів на базі Сумського педагогічного університету. На 
підставі діахронного аналізу контекстуальних змін в академічному 
середовищі та курсі держави в галузі вищої освіти схарактеризовано 
динаміку оновленнѐ мети, цінностей, принципів, навчаннѐ і вихованнѐ 
фахівців педагогічного профіля. З використаннѐм методу узагальненнѐ 
виокремлено етапи, провідні тенденції та особливості підготовки фахівців у 
Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. 

Виклад основного матеріалу. Історіѐ Сумського педагогічного 
університету ѐк соціального інституту ввібрала в себе особливості 
підготовки майбутнього вчителѐ і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації за певних суспільних умов, що актуалізую необхідність 
здійсненнѐ періодизації досліджуваного феномену. Передусім зазначимо, 
що першим осередком вищої освіти в Сумах, попередником педагогічної 
альма-матер, можна вважати Сумський народний університет, що діѐв у 
часи національного державотвореннѐ 1917–1918 років (Корж-Усенко, 2018, 
с. 321). За участі членів товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка читалисѐ 
лекції (зокрема, українознавчого й педагогічного змісту), спрѐмовані на 
розвиток громадѐнської і національної свідомості, творчої самодіѐльності 
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слухачів. У розвідках деѐких авторитетних авторів (Розовик, 2004; 
Купрійчук, 2011) йдетьсѐ про фінансуваннѐ і відкриттѐ у 1918 році 
Сумського педагогічного інституту за підтримки урѐду гетьмана 
П. Скоропадського, проте брак документальних свідчень не дозволѐю 
висвітлити ступінь реалізації цього задуму просвітѐн. 

Післѐ проведеннѐ радѐнськими органами масової кампанії ідеологічної 
пропаганди серед «шкрабів» (шкільних робітників) у Сумах відкрито вищі 
педагогічні курси (1924 р.), з часом реорганізовані на Сумський педагогічний 
технікум (1925 р.), Сумський інститут соціального вихованнѐ (1930 р.) та 
Сумський державний педагогічний інститут (1933 р.). Діахронний аналіз 
структурної розбудови закладу засвідчую зміни спектру підготовки фахівців у 
залежності від пріоритетів державної політики і вимог практики: ѐкщо 
інститут соціального вихованнѐ мав чотири відділеннѐ (соціально-
економічне, агробіологічне, мовно-літературне, техніко-математичне), то з 
реорганізаціюя на педагогічний інститут було відкрито чотири факультети: 
історичний, природознавчий, мовно-літературний (українське і російське 
відділеннѐ), фізико-математичний (фізичне і математичне відділеннѐ). 
Вечірню й заочне відділеннѐ призначалисѐ передусім длѐ вчителів, ѐкі 
здобували вищу освіту без відриву від виробництва. Підготовка абітуріюнтів 
здійсняваласѐ на базі низки робітфаків. Унаслідок державної 
реструктуризації системи педагогічної освіти 1935 р. у складі Сумського 
педінституту функціонувало тільки фізико-математичний і природознавчий 
факультети, тоді ѐк два інших переведено до Харкова і Полтави. Проте 
невдовзі роботу історичного (1938 р.) і мовно-літературного факультетів 
(1940 р.) у СДПІ було відновлено (Корж, 1999, с. 29). 

Основу освітнього процесу в Сумському педтехнікумі становив 
лекційний метод, поюднаний із елементами комплексного, ланкового, 
екскурсійного, бригадно-лабораторного; значна увага приділѐласѐ 
консультаціѐм та самостійній роботі. Зміст освіти вирізнѐвсѐ зростаннѐм 
питомої ваги суспільствознавчого компоненту порівнѐно з виробничим та 
професійно-оріюнтованим. На відміну від багатьох аналогічних закладів, 
освітній процес у Сумському педтехнікумі здійснявавсѐ українськоя 
мовоя; на вельми високому рівні відбувалосѐ проведеннѐ педагогічної 
практики. Розвитку творчих здібностей, ініціативності, критичного 
мисленнѐ майбутніх учителів сприѐли розробка викладачами авторських 
програм, використаннѐ зарубіжної й вітчизнѐної літератури, активне 
залученнѐ молоді до гурткової, клубної, студійної роботи (особливо в 
галузі українознавства, краюзнавства, мистецтвознавства). 

Починаячи з 30-х років ХХ століттѐ, посилилисѐ тенденції до 
централізації, уніфікації, масовізації, русифікації в системі підготовки фахівців 
педагогічного профіля. Керівництво інституту отримувало догани за недобір 
студентів на російське відділеннѐ та провал кампанії популѐризації російської 
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мови. Згодом педінститут, ѐкий раніше виступав суто методичним 
осередком, отримав право здійснявати наукову роботу, що підтверджувало 
курс на університетизація вищої педагогічної освіти. Зміцненнѐ матеріально-
технічної бази, чітке плануваннѐ академічної та наукової роботи, 
запровадженнѐ юдиних державних навчальних програм і підручників 
призвело до посиленнѐ репродуктивного характеру засвоюннѐ знань, 
ідеологізації та масовізації освіти. У цей час на заочному відділенні навчалосѐ 
значно більше студентів, ніж на стаціонарі. Провідними критеріѐми ѐкості 
підготовки фахівців, запорукоя кар’юрного зростаннѐ виступали політична 
грамотність, громадська активність, здатність до викриттѐ «ворогів народу». 
Викладачі і студенти зобов’ѐзувалисѐ вести активну громадську роботу, що 
передбачала пропаганду радѐнської влади, участь в індустріалізації, 
колективізації, атеїстичних кампаніѐх, ліквідації неграмотності, що часто 
заважало виконання навчального плану. Оскільки майбутніх учителів 
позиціонували передусім ѐк фахівців із формуваннѐ «нової радѐнської 
лядини» і «борців ідеологічного фронту за перемогу світової пролетарської 
револяції», посилиласѐ тенденціѐ до мілітаризації вищої освіти. 
Обов’ѐзковоя була фізична й військова підготовка викладачів та студентів 
(хлопців і дівчат) на основі введеннѐ елементів військової педагогіки до 
викладаннѐ різних дисциплін і тематики дипломних робіт, відкриттѐ 
військових кафедр і таборів, що здійснявалосѐ під керівництвом помічника 
директора по військовій і таюмній частині (Корж 1999, с. 41). На кількісних та 
ѐкісних показниках підготовки фахівців, створенні атмосфери довіри і 
співробітництва між учасниками освітнього процесу негативним чином 
позначиласѐ практика систематичних ідеологічних чисток і масових репресій 
студентсько-викладацького складу. 

Значних втрат лядських і матеріальних ресурсів зазнав Сумський 
педагогічний інститут унаслідок Другої світової війни. Так, у 1947 році 
серед науково-педагогічних працівників СДПІ налічувалосѐ тільки 3 
кандидати наук і 5 доцентів (Прохоренко 2010, с. 180). У 1957 році успіхи 
інституту в підготовці педагогічних кадрів відзначено присвоюннѐм закладу 
імені видатного землѐка, педагога і письменника А. С. Макаренка. Згідно з 
постановоя Міністерства освіти УРСР 1977 року про підсумки 
республіканського конкурсу педагогічних інститутів СДПІ імені 
А. С. Макаренка здобув II місце за кращу організація навчаннѐ, побуту та 
умов праці колективу. Про розширеннѐ спектру підготовки фахівців 
свідчить поѐва нових факультетів – англійської мови (1962 р.), згодом 
перетвореного на факультет іноземних мов, музично-педагогічного 
(1978 р.), фізичної культури (1980 р.), відновленнѐ історичного факультету 
(1981 р.). У 1960-х роках загальнонауковий факультет Сумського 
педінституту забезпечував підготовку фахівців непедагогічних 
спеціальностей (від бібліотекарів до бухгалтерів). У 1998 році 7 факультетів 
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(фізико-математичний, природничо-географічний, історичний, 
філологічний, музично-педагогічний, факультет іноземних мов, фізичного 
вихованнѐ) та факультету післѐдипломної освіти СДПІ здійснявали 
підготовку за 19 подвійними спеціальностѐми. Длѐ оптимізації 
профоріюнтаційної роботи працявали підготовчі курси до інституту 
(зокрема в райцентрах), а в 1970-х pоках серед перших у республіці 
відкрито факультет майбутнього вчителѐ (очно-заочне та вечірню 
відділеннѐ). Длѐ підготовки майбутніх учителів до здійсненнѐ позакласної 
роботи створено факультет громадських професій – один із перших в 
Україні, зі школами піонервожатого, керівника танцявального, 
драматичного, хорового колективів, літературного гуртка, громадського 
інструктора, судді зі спорту, екскурсовода, інструктора «з нової радѐнської 
обрѐдовості», молодого лектора з відділами суспільствознавчих, 
педагогічних і спеціальних наук (Иванченко та Швачко 1984, с. 8). 

Зміцненнѐ в 70-х роках ХХ століттѐ матеріально-технічної бази 
закладу позначилосѐ на зростанні кількості та ѐкості підготовки фахівців, 
активізації науково-дослідницької, культурно-виховної і спортивно-масової 
роботи. Значних успіхів досѐгли викладачі та студенти в галузі 
вдосконаленнѐ технологій на підприюмствах міста і країни. Вчені СДПІ 
виконували важливі наукові розробки за госпдоговірноя тематикоя на 
замовленнѐ низки науково-дослідних інститутів АН УРСР та АН СРСР. 
Значно активізувалосѐ залученнѐ студентства до здійсненнѐ науково-
дослідної роботи з перспективами практичного застосуваннѐ. Так, у 1983 
році кафедроя фізики спільно з виробничим об’юднаннѐм «Електрон» 
завершено госпдоговірну тему щодо виготовленнѐ комплекту наочних 
посібників з радіоелектроніки длѐ шкіл (керівник – доцент В. Г. Шамонѐ) 
(Корж, 1999, с. 55). 

Завдѐки розширення співробітництва з провідними закладами вищої 
освіти СРСР у 70-х роках ХХ століттѐ Сумський педагогічний інститут 
перетворивсѐ на потужний центр післѐдипломної освіти педагогічних кадрів, 
на базі ѐкого проводилисѐ науково-методичні семінари длѐ вчителів міста та 
області. Інститут надавав шефську допомогу викладачам Лебединського 
педагогічного училища длѐ підвищеннѐ їхнього професійного рівнѐ, 
передусім завдѐки організації відповідних циклів лекцій. На курсах 
перепідготовки вчителів викладачі давали поради щодо ефективних форм і 
методів навчаннѐ, допомагали складати плани самоосвіти, проводили 
систематичні консультації, надавали необхідну методичну літературу, 
забезпечували допомогу здобувачам наукових ступенів. Цікавоя 
педагогічноя новаціюя стало проведеннѐ співробітниками кафедри 
самоосвіти СДПІ циклу телеуроків длѐ вчителів міста й області. Викладачі 
провадили значну роботу, спрѐмовану на залученнѐ обдарованої молоді з 
нахилом до педагогічної праці до поглибленнѐ освіти в інституті. 
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Ідеологічний вишкіл викладачів і студентів здійснявавсѐ завдѐки 
організації семінарів длѐ керівних комсомольських кадрів, школи марксизму-
ленінізму. У навчальній, науковій і позанавчальній роботі особлива увага 
приділѐласѐ висвітлення міжнародного становища СРСР, розкриття керівної 
ролі партії в науково-технічному прогресі. Велике значеннѐ мало військово-
патріотичне та інтернаціональне вихованнѐ майбутніх учителів, узгоджене з 
планом роботи клубу інтернаціональної дружби «Ровесник», що проводив 
зустрічі з янаками і дівчатами із В’ютнаму, Індії, Китая, Албанії, Узбекистану, 
представниками країн соціалістичного табору. Інститут виконував функції 
ідеологічної просвіти, педагогізації, інтелектуалізації населеннѐ, 
розповсядженнѐ практично доцільних знань у процесі роботи вечірніх 
відділів, навчально-консультаційних пунктів, різноманітних курсів, 
проведеннѐ творчих зустрічей, під час виступів викладачів (передусім членів 
товариства «Знаннѐ») в засобах масової інформації, що здійснявалосѐ на 
громадських засадах. 

Студенти залучалисѐ до роботи у «третьому трудовому семестрі»: 
працявали вихователѐми й вожатими в піонерських таборах, на дитѐчих 
майданчиках при ЖЕКах, у студентських будівельних загонах, на збиранні 
урожая; брали участь в освоюнні цілини, спорудженні стратегічних 
державних об’юктів. Реалізації творчого потенціалу студентства сприѐло 
активне залученнѐ молоді до позанавчальної роботи. При студентському 
клубі працявало 12 спортивних секцій, 11 гуртків художньої 
самодіѐльності, вокально-інструментальний ансамбль, духовий оркестр, 
фотогурток, бібліотечний і танцявальний гуртки, гурток естетики побуту, 
студентський драматичний театр, літературно-творче об’юднаннѐ «Орфей», 
інститутський академічний хор, хор народної пісні. Серед широкого 
спектру заходів традиційними стали Посвѐта в студенти, Свѐто останнього 
дзвоника, День відкритих дверей, Декада першокурсника, Вечір 
відмінника, дні факультетів, кафедр, інтелектуальні вікторини, гуморини, 
зустрічі випускників, конкурси художньої самодіѐльності, наукових 
студентських робіт, День праці, «Алло, ми шукаюмо таланти», «А ну-мо, 
дівчата!» тощо. Спортивні команди були переможцѐми республіканських 
змагань з кульової стрільби, спортивного оріюнтуваннѐ, стрільби з лука. 

У 1987 році Сумський педінститут імені А. С. Макаренка став 
закладом першої категорії, взѐвши курс на гуманізація, демократизація, 
деуніфікація, розширеннѐ спектру освітніх послуг. Хоча підготовка вчителів 
здійсняваласѐ за державними навчальними планами, проте програми з 
деѐких предметів (передусім соціально-гуманітарного і педагогічного 
циклів) були розроблені викладачами СДПІ. Система контроля знань, 
умінь і навичок студентів забезпечуваласѐ такими чином: перевірка на 
семінарських, практичних і лабораторних занѐттѐх; періодична перевірка 
конспектів опрацьованої літератури та виконаннѐ індивідуальних завдань; 
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співбесіди щодо засвоюннѐ матеріалу длѐ самостійного вивченнѐ; контроль 
виконаннѐ вимог до курсових і дипломних робіт; підсумковий контроль; 
деканатські й ректорські контрольні роботи; колоквіуми, заліки та 
екзамени в усній і письмовій формах. 

У 1999 році освітній процес забезпечували 296 викладачів, з ѐких 6 % –
докторів наук і професорів, 65,1 % кандидатів наук і доцентів. В аспірантурі, 
створеній у 1992 році, навчалосѐ 68 викладачів; ще 35 осіб – в аспірантурах 
інших закладів. Динаміка приросту кадрів вищої кваліфікації становила 5–6 %. 
На денній формі навчалосѐ 3180 студентів, на заочній – 1610 (Корж, 1999, 
с. 59). Діѐло 16 творчих об’юднань і колектів, що готували лауреатів та 
призерів конкурсів і змагань міжнародного та державного рівнів. Причому 
студентський театр та академічний хор здобули званнѐ народних. 

Наукові дослідженнѐ професорсько-викладацького складу 
здійснявалисѐ в традиційних і нових напрѐмах. Пріоритетними стали 
проблеми формуваннѐ творчої особистості вчителѐ, новітніх технологій 
навчаннѐ і вихованнѐ у вищій школі, що реалізовувалисѐ в 
експериментальних програмах та навчально-методичних посібниках, 
філософські проблеми синергетики і природознавства, вивченнѐ 
властивостей плівок металів, іонних розплавів, гетероциклічних сполук, 
теоретичні проблеми алгебри, питаннѐ історії та культури рідного края. У 
СДПІ функціонували проблемні лабораторії основ педагогічної творчості, 
гендерних досліджень, фізики тонких металевих плівок, рентгеноструктурних 
досліджень, органічного синтезу, фізико-хімічних методів дослідженнѐ, 
магнітних властивостей композиційних матеріалів, комп’ятерних засобів 
навчаннѐ, функціональної діагностики спортсменів. Систематично виходили 
збірники наукових праць викладачів із п’ѐти серій спеціальностей. 

Сумський державний педагогічний інститут виступав базоя длѐ 
проведеннѐ олімпіад, науково-методичних нарад, симпозіумів, 
конференцій, спрѐмованих на вдосконаленнѐ освітнього процесу у вищій 
та середній школі, збереженнѐ довкіллѐ, примноженнѐ культурних 
надбань. Систематичного характеру набули конференції з дослідженнѐ 
«Слова о полку Ігоревім», історико-краюзнавчі та природознавчі 
конференції, Макаренківські і Потебнѐнські читаннѐ; відзначеннѐ явілеїв 
Т. Шевченка, О. Пушкіна, А. Чехова, П. Грабовського, О. Олесѐ, П. Куліша, 
інших визначних діѐчів. Упродовж своюї історії Сумський педагогічний був 
провідним освітѐнським, науковим та культурним осередком північно-
східної України, що координував діѐльність низки товариств та об’юднань, 
таких їх філіалів, ѐк «Знаннѐ», «Товариство охорони пам’ѐток історії та 
культури», Спілка письменників України, Географічне товариство. 

Успіхи у здійсненні академічної і науково-дослідної роботи 
уможливили зміну статусу закладу: згідно з рішеннѐм Кабінету Міністрів 
України, 6 жовтнѐ 1999 року на базі інституту створено Сумський державний 
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педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Метоя закладу визнано 
формуваннѐ кадрів інтелігенції, ѐкі засобами професійно-творчої діѐльності 
сприѐять розвиткові духовної і матеріальної культури українського народу. 
Університет став центром комплексу педагогічних закладів освіти у складі 18 
закладів різних рівнів акредитації: Лебединське педучилище, три педагогічні 
коледжі, чотири гімназії, чотири ліцеї, два професійно-технічних училища, 
середні школи міста та області. На базі Путивльського педколеджу, 
Лебединського педучилища та Шосткинської гуманітарної гімназії відкрито 
філії заочної форми навчаннѐ. У межах комплексу за інтегрованими 
навчальними планами здійсняваласѐ робота, що передбачала продовженнѐ 
навчаннѐ в університеті за скороченими термінами.  

Перед університетськоя громадоя постали завданнѐ виконаннѐ цілого 
комплексу функцій: підготовки, перепідготовки й підвищеннѐ кваліфікації 
вчителів; проведеннѐ фундаментальних, пошукових, прикладних наукових 
досліджень; узагальненнѐ передового педагогічного досвіду; розробка 
посібників і підручників длѐ середньої та вищої школи; підвищеннѐ 
загальноосвітнього й культурного рівнѐ населеннѐ на основі поширеннѐ 
педагогічних, гуманітарних, економічних, політичних, екологічних знань, 
залученнѐ до кращих національних традицій; розвиток зв’ѐзків із закладами 
освіти України та зарубіжними країнами. Свідченнѐм високого рівнѐ 
підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів ю визнаннѐ СумДПУ 
імені А. С. Макаренка лауреатом рейтингу закладів вищої освіти України 
«Софіѐ Київська» (2004 р.) і здобуттѐ відзнаки міжнародного академічного 
рейтингу популѐрності та ѐкості «Золота фортуна» в номінації «За вагомий 
внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм» (2009 р.). 

На сучасному етапі у складі університету функціонуять чотири 
навчально-наукові інститути (педагогіки і психології; фізичної культури; 
історії та філософії; культури і мистецтв), три факультети (природничо-
географічний, фізико-математичний, факультет іноземної та слов’ѐнської 
філології), тридцѐть три кафедри (Пшенична, 2018, с. 12). Місіѐ СумДПУ 
полѐгаю у здійсненні підготовки компетентних фахівців та формуваннѐ 
нової генерації громадѐн України, здатних до творчої самореалізації в 
умовах сучасного суспільства, що передбачаю створеннѐ сприѐтливого 
інноваційного середовища длѐ забезпеченнѐ особистісного розвитку 
членів академічної громади на засадах загальнолядських цінностей, 
академічної свободи та доброчесності, громадѐнської відповідальності, 
національної ідентичності й толерантності. Репрезентативними 
показниками поглибленнѐ інноваційної та наукової складової освітнього 
процесу у СумДПУ ю активізаціѐ діѐльності 20 наукових шкіл, позитивна 
динаміка підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, 
успішна робота 3 спеціалізованих учених рад, збільшеннѐ обсѐгів наукової 
продукції та кількості наукових заходів, здійсненнѐ видань 10 наукових 
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журналів та збірників наукових праць, розширеннѐ географії освітніх 
послуг, зростаннѐ наукової активності студентів, посиленнѐ соціального 
партнерства, інтенсифікаціѐ конструктивної співраці з ювропейськоя 
академічноя спільнотоя (зокрема в рамках проекту ЕРАЗМУС+), підтримка 
плідних взаюмин із низкоя міжнародних організацій: Фонд імені Роберта 
Боша (Німеччина), «Коло підтримки «Суми-Допомога» (Німеччина), 
Німецька служба академічних обмінів, Рада міжнародної освіти (США), 
Програма імені Фулбрайта (США), Корпус Миру (США), Французький центр 
мовного та культурного співробітництва «Альѐнс Франсез» (Франціѐ) та ін.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, у результаті проведеного дослідженнѐ виокремлено етапи 
підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті 
імені А. С. Макаренка: 

1) становленнѐ закладу освіти (1924–1930 рр.) ѐк Сумських вищих 
педагогічних курсів і Сумського педагогічного технікуму, професіоналізації 
та українізації змісту освіти, активізації творчої ініціативи викладачів і 
студентів, апробації нових форм та методів організації освітнього процесу з 
урахуваннѐм колективної й індивідуальної відповідальності за результати 
академічної та громадської роботи;  

2) розбудови Сумського інституту соціального вихованнѐ і 
Сумського педагогічного інституту (1930–1941 рр.) відповідно до вимог 
соціалістичного будівництва, зміцненнѐ матеріально-технічної бази, 
стабілізаціѐ системи підготовки кадрів длѐ середніх шкіл, технікумів, 
робітфаків, запровадженнѐ чіткого плануваннѐ академічної та наукової 
роботи, юдиних підручників і навчальних програм, посиленнѐ централізації, 
уніфікації, регламентації, русифікації, ідеологізації системи освіти;  

3) тимчасового припиненнѐ діѐльності інституту (1941–1943 рр.) 
внаслідок подій Другої світової війни;  

4) відбудови Сумського педінституту (1943–1973 рр.), що 
характеризувавсѐ профілізаціюя підготовки фахівців, поглибленнѐм зв’ѐзку 
з виробництвом в умовах дефіциту професорсько-викладацьких кадрів, 
слабкості матеріально-технічної бази, тризмінної роботи закладу, 
функціонуваннѐм загальнонаукового факультету, що готував фахівців 
різних галузей народного господарства;  

5) стабілізації діѐльності Сумського державного педагогічного 
інституту (1974–1985 рр.), переходу на нові освітні стандарти на основі 
зміцненнѐ матеріально-технічної бази, розбудови відповідної 
інфраструктури, підвищеннѐ ефективності навчально-виховного, науково-
дослідницького, культурно-спортивного напрѐмів роботи закладу;  

6) посиленнѐ освітнього і наукового потенціалу Сумського 
педагогічного інституту (1985–1999 рр.), визнаннѐ закладом вищої 
освіти першої категорії та реорганізаціѐ на Сумський державний 
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педагогічний університет імені А. С. Макаренка (1999 р.) у контексті курсу 
на демократизація, деуніфікація, гуманізація, диверсифікація вищої 
освіти, розширеннѐ спектру освітніх послуг, відкриттѐ аспірантури, нових 
факультетів, спеціалізацій і спеціальностей;  

7) інтеграції СумДПУ до ювропейського і міжнародного освітнього 
простору (з 1999 р. до сучасності), інтенсифікації підготовки педагогічних і 
науково-педагогічних кадрів длѐ різних типів закладів освіти України та 
світу; проведеннѐ фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 
активізації соціального партнерства, посиленнѐ співробітництва з 
науковими установами, освітніми закладами України і зарубіжжѐ на 
засадах академічної свободи. 
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РЕЗЮМЕ 

Корж-Усенко Лариса. Трансформациѐ системы подготовки специалистов в 
Сумском государственном педагогическом университете имени А. С. Макаренко: 
попытка исторической рефлексии. 

В исследованиии выделены этапы трансформации системы подготовки 
специалистов в Сумском государственном педагогическом университете имени 
А. С. Макаренко. Раскрыты ведущие тенденции и особенности функционированиѐ 
учреждениѐ высшего педагогического образованиѐ в зависимости от влиѐниѐ комплекса 
определенных факторов. Охарактеризованы изменениѐ подходов к цели, ценностѐм, 
принципам обучениѐ и воспитаниѐ студенческой молодежи в соответствии с 
требованиѐми общества, спецификой академической среды и курсом государства в 
области высшего образованиѐ. Раскрыты успехи и трудности в обеспечении 
подготовки педагогических и научно-педагогических кадров на базе Сумского 
педагогического университета. Представлены формы и средства воздействиѐ на 
формирование молодого поколениѐ в условиѐх академической и внеучебной работы. 

Ключевые слова: подготовка специалиста, педагогические и научно-
педагогические кадры, организациѐ образовательного процесса, обучение, 
воспитание, высшее учреждение образованиѐ, университет. 

 
SUMMARY 

Korzh-Usenko Larysa. Transformation of the system of specialists training at Sumy 
State Pedagogical University named after A. S. Makarenko: an attempt of historical 
reflection. 

The stages of transformation of the system of training specialists at Sumy State 
Pedagogical University named after A. S. Makarenko, the leading tendencies and 
peculiarities of functioning of the institution depending on the influence of a complex of 
factors, first of all, the needs of educational practice, state policy and changes in educational 
paradigms are revealed, namely: formation of an education institution (1924-1930) as Sumy 
higher pedagogical courses and Sumy teaching and technical school, Ukrainianization of the 
content of education, approbation of new forms and methods of teaching; development of 
Sumy Institute of Social Education and Sumy Pedagogical Institute (1930-1941) – 
strengthening of centralization, unification, regulation, Russification, ideologization of the 
education system; cessation of the Institute’s activities as a result of the Second World War 
(1941-1943); restoration of Sumy Pedagogical Institute (1943-1973), profiling of specialists 
training, deepening of the connection with production, functioning of the general science 
faculty; stabilization of activity of Sumy State Pedagogical Institute (1974-1985) – transition 
to new educational standards on the basis of development of appropriate infrastructure, 
increase of efficiency of educational, research, cultural and sports directions; enhancement of 
the potential of Sumy Pedagogical Institute (1985-1999), reorganization into Sumy State 
Pedagogical University named after A. S. Makarenko (1999) in the context of the course on 
democratization, deunification, humanization, diversification of higher education; integration 
of SSPU into the European and international educational space (from 1999 to the present) – 
intensification of training and retraining of scientific and pedagogical staff; strengthening of 
cooperation with research institutions, education institutions of Ukraine and abroad. 
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Updating of approaches to the purpose, values, principles of education and 
upbringing of the student youth in accordance with the contextual changes in the academic 
environment and the state course in the field of higher education are characterized. The 
forms and means of influencing formation of the young generation in terms of academic and 
extracurricular work are presented. 

Key words: specialist training, pedagogical and scientific-pedagogical staff, 
organization of educational process, upbringing, education, institution of higher education, 
university. 
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ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1959-1984 РР. 
 
У статті на основі архівних матеріалів, документів профільного 

міністерства розкрито особливості функціонуваннѐ системи післѐдипломної освіти 
вчителів філологічних дисциплін Півднѐ України в 1959-1984 рр. Зроблено висновок, 
що система підвищеннѐ кваліфікації ѐк одна з підсистем післѐдипломної педагогічної 
освіти досліджуваного періоду характеризуютьсѐ частими спробами реформуваннѐ 
всіюї освітньої галузі й мовно-літературної освіти зокрема та переоріюнтаціюя й 
перепідготовкоя вчителів відповідно до вимог часу. Визначено позитивні тенденції, 
що ю актуальним длѐ екстраполѐції досвіду післѐдипломної освіти вчителів 
філологічних дисциплін Півднѐ України в сучасний освітній простір.  

Ключові слова: післѐдипломна освіта, філологічні дисципліни, система 
підвищеннѐ кваліфікації вчителів Півднѐ України. 

 
Постановка проблеми. Реалізаціѐ нових засад підвищеннѐ 

кваліфікації педагогічних кадрів потребую ретроспективного аналізу цього 
процесу: дослідженнѐ системи національної післѐдипломної освіти 
сприѐять віднайдення способів підвищеннѐ її ефективності. Історико-
педагогічні пошуки даять можливість констатувати низку закономірностей 
розвитку, позитивні чинники і недоліки в організації процесу підвищеннѐ 
кваліфікації, у тому числі й учителів філологічних дисциплін, характерні 
особливості функціонуваннѐ, можливості та перспективи модернізації.  

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти функціонуваннѐ 
системи підвищеннѐ кваліфікації ѐк одніюї з підсистем післѐдипломної 
педагогічної освіти вивчали вітчизнѐні науковці. Нами здійснено аналіз 
історико-педагогічних пошуків С. В. Крисяка (Крисяк, 1997), 
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А. І. Кузьмінського (Кузьмінський, 2003), П. В. Худомінського (Худоминский, 
1986) та ін. У цих дослідженнѐх розкрито основні тенденції розвитку й 
функціонуваннѐ означеної освітньої галузі в різні періоди, у тому числі й у 
1959-1984 рр. Здійснений аналіз наукових пошуків засвідчив ґрунтовність 
дослідженнѐ післѐдипломної педагогічної освіти. Водночас маюмо 
констатувати відсутність праць із історії педагогіки, ѐкі б висвітлявали 
регіональні особливості розвитку післѐдипломної педагогічної освіти 
вчителів філологічних дисциплін. Малодослідженими залишаятьсѐ її 
сутнісні особливості, потенціал, результати і наѐвні суперечності.  

Мета статті. Характеристика функціонуваннѐ системи підвищеннѐ 
кваліфікації вчителів філологічних дисциплін Півднѐ України 1959-1984 рр. ю 
метоя статті, а саме: визначеннѐ проблем розвитку післѐдипломної педаго-
гічної освіти вчителів філологічних дисциплін у 1959-1984 р, висвітленнѐ її 
сутнісних особливостей, потенціалу, результатів і наѐвних суперечностей. 

Методи дослідження: аналіз (усебічне вивченнѐ об’юкта шлѐхом 
його поділу на складові частини) і синтез (поюднаннѐ цих частин у юдину 
систему), індукціѐ (метод пізнаннѐ, ѐкий даю можливість одержати 
загальний висновок на основі аналізу окремих фактів) і дедукціѐ (метод 
переходу від знаннѐ загальних закономірностей до окремого проѐву), 
аналогіѐ (спосіб установленнѐ схожості між нетотожними об’юктами), 
абстрагуваннѐ (мислене відокремленнѐ певної властивості чи ознаки 
предмета від інших), конкретизаціѐ (мислена реконструкціѐ предмета на 
основі виокремлених раніше абстракцій) й узагальненнѐ (спосіб переходу 
від одиничного до загального) (Енциклопедіѐ, 2008, с. 491). Використаннѐ 
цих методів дало можливість розкрити організаційно-змістові аспекти 
діѐльності закладів системи підвищеннѐ кваліфікації вчителів, здійснити 
змістовий і контент-аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; 
архівних документів; дати оцінку освітніх процесів у системі підвищеннѐ 
кваліфікації вчителів означеного періоду 

Виклад основного матеріалу. Під час характеристики визначеного 
періоду, ѐк і всіюї післѐдипломної педагогічної освіти, доцільно враховувати 
етапи історії розвитку школи, оскільки вони маять безпосередній вплив на 
зміст навчаннѐ (Кузьменко, 2014). Важливим ю акцент і на змінах у різні 
роки підходів до визначеннѐ мети й змісту освіти і в зв’ѐзку з цим – місцѐ 
філологічних дисциплін у шкільній освіті. 

Предметом наших наукових розвідок уже були деѐкі особливості 
процесу системи підвищеннѐ кваліфікації вчителів філологічних дисциплін 
південних областей України 1959-1984 рр. (Чух, 2019). Цѐ освітнѐ галузь 
зазначеного періоду визначаласѐ неоднозначністя та суперечностѐми, 
зумовленими впливом радѐнської ідеології на освітня галузь. Аналіз 
архівних документів, наказів та інструкцій Міністерства народної освіти 
Української РСР (МНО УРСР), постанов урѐду даю підстави стверджувати, 
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що післѐдипломна педагогічна освіта загалом і вчителів філологічних 
дисциплін зокрема хоч і розглѐдаласѐ ѐк елемент всесоязної системи 
післѐдипломної педагогічної освіти, та все ж не враховувала культурно-
освітніх потреб південних областей України та їхніх особливостей, а 
повністя підпорѐдковуваласѐ закономірностѐм розвитку всіюї освітньої 
галузі (Чух, 2019). Однак недослідженими залишаятьсѐ регіональні 
аспекти змісту післѐдипломної освіти, ѐкі підтвердили поступовий вхід 
мовно-літературної галузі, а отже – і системи підвищеннѐ кваліфікації 
вчителів філологічних дисциплін, у тому числі й Півднѐ України, у кризовий 
період в кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ століттѐ. 

Окреслимо найсуттювіші чинники, що мали вплив на функціонуваннѐ 
системи підвищеннѐ кваліфікації вчителів загалом і філологічних дисциплін 
Півднѐ України зокрема в1959-1984 рр. 

Післѐ ухваленого Верховноя Радоя СРСР у грудні 1958 року закону, що 
проголошував зміни в освітній галузі Радѐнського Соязу, у квітні 1959 року 
було ухвалено аналогічний Закон «Про зміцненнѐ зв’ѐзку школи з життѐм і 
про дальший розвиток народної освіти в УРСР» (Про зміцненнѐ зв’ѐзку школи 
з життѐм, 1959). Цей період позначений розвитком мережі опорних шкіл з 
метоя упровадженнѐ в практику роботи школи досѐгнень педагогічної науки, 
створеннѐм шкіл передового педагогічного досвіду, уведеннѐм посади 
громадського методиста районного (міського, обласного) відділів народної 
освіти. Окрім того, процес росіѐнізації всіх ланок освітньої сфери в 
південному регіоні України набув особливого розмаху. 

Важливим стало відновленнѐ діѐльності районних (міських) 
методичних кабінетів (РМК) длѐ впорѐдкуваннѐ роботи з педагогами на 
районному рівні в 1968 році (Основні документи, 1973); перехід на нові 
навчальні плани й програми в кінці 60-х – на початку 70-х років ХХ ст. (Про 
графік дальшого переходу шкіл, 1969); запровадженнѐ в загальноосвітніх 
школах кабінетної системи навчаннѐ наприкінці 70-х років ХХ ст. (Про 
навчальні кабінети загальноосвітньої школи, 1974); запровадженнѐ 
атестації педагогічних працівників у 1974 році (Про заходи по виконання 
постанови Ради Міністрів СРСР, 1974). До речі, апробаціѐ атестації 
вчителів проходила в 6 сільських і 2 міських районах 6 областей УРСР, 
серед ѐких – і одна з південних областей – Миколаївська. 

Аналіз матеріалів засідань колегії МНО УРСР кінцѐ 70-х – початку 80-х 
років ХХ століттѐ свідчить, що в системі підвищеннѐ кваліфікації вчителів 
запроваджувавсѐ системний підхід та регламентувалисѐ всі види 
діѐльності. Вплив на зміст післѐдипломної педагогічної освіти мали й інші 
документи профільного міністерства, що визначали функціонуваннѐ 
закладів освіти в цей період, давали характеристику стану мовно-
літературної освіти та ефективності підвищеннѐ кваліфікації вчителів 
південних областей Української РСР. 
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Зокрема, лист МНО УРСР «Про усуненнѐ порушень в оцінці діѐльності  
школи і вчителѐ» дубляю лист міністра освіти СРСР від 11 лятого 1977 року 
№9-М «Об устранении нарушений в оценке деѐтельности школ и 
учителей», у ѐкому зазначено, що «в практиці роботи радѐнської школи не 
застосовуютьсѐ й не повинне застосовуватисѐ соціалістичне змаганнѐ серед 
учителів і учнів з питань навчальної роботи, а також не повинна 
здійсняватисѐ оцінка діѐльності шкіл і вчителів на підставі середнього 
відсотка успішності учнів». Пропоновано освітнім установам усіх рівнів  
«…рішуче попереджати будь-ѐкий тиск на вчителів в оціняванні успішності 
школѐрів, покласти на них персональну відповідальність за правильність 
оціняваннѐ учнів» (Про усуненнѐ порушень в оцінці діѐльності, 1977, с. 8).  

Позиції цього документа профільного міністерства щодо організації 
освітнього процесу, ѐк і порушень в оцінці діѐльності школи і вчителѐ на 
місцѐх, стали предметом обговореннѐ під час різних заходів длѐ педагогів. 
Однак, у практиці діѐльності закладів освіти зазначені недоліки були 
непоодинокими. Зокрема, інший документ профільного міністерства 
відзначаю, що «поширеноя ю невиправдана практика оціняваннѐ діѐльності 
вчителів по процентних показниках успішності учнів (школи №30 м. Херсона, 
№ 2 м. Каховки, Ушкільська Верхньорогачицького району, Скадовська № 1) 
(Про роботу загальноосвітніх шкіл Херсонської області, 1979, с. 7). 

Пошук шлѐхів удосконаленнѐ шкільної мовно-літературної освіти 
викладено в постанові колегії Міністерства народної освіти УРСР та 
президії правліннѐ Спілки письменників України від 22 груднѐ 1976 року. У 
документі зазначено, що в загальноосвітніх школах запроваджено новий 
зміст освіти з цих предметів (Про поліпшеннѐ вивченнѐ української і 
російської мов, 1977, с. 6). Учені-мовознавці і літературознавці, 
письменники виступаять з ґрунтовними статтѐми на сторінках фахових 
журналів «Українська мова та література в школі», «Русский ѐзык в школах 
УССР», … газети «Літературна Україна», журналах «Радѐнське 
літературознавство», «Вітчизна» тощо. Слабо впроваджуютьсѐ в практику 
роботи шкіл передовий досвід кращих учителів та результати наукових 
досліджень і методичні рекомендації Міністерства освіти СРСР і УРСР (Про 
поліпшеннѐ вивченнѐ української і російської мов, 1977, с. 7). Ухвалено 
рішеннѐ «у 1977 р. удосконалити юдиний режим усного й писемного 
мовленнѐ учнів 4-10 класів; розробити юдину систему з розвитку усного і 
писемного мовленнѐ учнів 4-10 класів; створити програму факультативних 
занѐть з української мови длѐ 7-10 класів». Звернено увагу на необхідність 
наданнѐ діювої допомоги в підвищенні кваліфікації вчителів (Про 
поліпшеннѐ вивченнѐ української і російської мов, 1977, с. 8). 

Характеристику стану мовно-літературної освіти та ефективності 
підвищеннѐ кваліфікації вчителів південних областей Української РСР дано в 
документах профільного міністерства більш пізнього періоду: рішенні колегії 
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Міністерства освіти Української РСР від 14 червнѐ 1978 року та від 26 груднѐ 
1979 року. Зокрема, характеризуячи цей аспект у Миколаївській області, 
зазначено, що «в Баратівській середній школі Снігурівського району, 
наприклад, з контрольноя роботоя з російської літератури не справились 
17,7 % десѐтикласників, 15 % восьмикласників не виконали завданнѐ з 
української літератури. У Прибузькій середній школі Доманівського району 
12 % учнів одержали незадовільні оцінки за письмову роботу з російської 
мови. Перевіркоя підтверджено, що це ю наслідком недостатньої підготовки 
частини вчителів до уроків і проведеннѐ їх не на належному науковому й 
методичному рівні. Окремі рай(міськ)вно продовжуять призначати на 
вчительську роботу осіб без педагогічної освіти. Маять місце суттюві недоліки 
в роботі обласного інституту вдосконаленнѐ вчителів. Недостатньоя ю 
методична допомога керівникам шкіл та вчителѐм на місцѐх. Не виконуятьсѐ 
плани перепідготовки педагогічних кадрів, відсутнѐ система у вивченні 
результативності курсів і семінарів (Про роботу відділів народної освіти 
Миколаївської області, 1978, С. 5-6). 

В іншому документі відзначено, що характерним длѐ загальноосвітніх 
шкіл Херсонської області ю «творчий пошук шлѐхів удосконаленнѐ навчально-
виховного процесу, забезпеченнѐ глибоких знань. З контрольними роботами 
з української, російської мов і літератур… справилисѐ 94,2 % учнів». При 
цьому вказано, що «в окремих школах виѐвлено низькі знаннѐ учнів. Майже 
половина учнів 7 і 8 класів середньої школи № 1 м. Каховки не справилисѐ з 
контрольноя роботоя з російської мови… Низькі знаннѐ показали учні … з 
російської мови в середній школі № 9 м. Херсона, тут допущено 
необ’юктивність оціняваннѐ контрольних робіт. Обласний ІУВ, 
райметодкабінети слабо допомагаять школам в організації методичної 
роботи, самоосвіти вчителів, у вивченні і впровадженні в практику 
нормативних документів, методичних листів і рекомендацій. Атестаціѐ 
вчителів у низці випадків не стала ефективним засобом підвищеннѐ їхнього 
ідейно-теоретичного рівнѐ, ділової кваліфікації» (Про роботу 
загальноосвітніх шкіл Херсонської області, 1980, с. 5-7). 

У рішенні колегії Міністерства освіти Української РСР від 26 травнѐ 
1982 року зазначено, що «в Миколаївській області недостатнѐ увага 
приділѐютьсѐ добору, розстановці й використання учительських кадрів…, 
освітній рівень учителів 4-10 класів в області нижчий від 
середньореспубліканського. Таке відставаннѐ від республіканського 
показника наѐвне з 10 основних предметів». Ухвалене рішеннѐ зобов’ѐзати 
Миколаївський ІУВ поліпшити роботу по підвищення кваліфікації вчителів 
(Про роботу органів народної освіти, педагогічних колективів шкіл 
Миколаївської обл., 1982, С. 8, 9, 11). 

Таким чином, криза мовно-літературної шкільної освіти 1959-1984 рр. 
поглибляваласѐ недостатньоя ефективністя підвищеннѐ кваліфікації 
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вчителів філологічних дисциплін південних областей Української РСР: 
виникли протиріччѐ між соціально детермінованими вимогами до педагога 
та реальними можливостѐми системи перепідготовки. У післѐдипломній 
педагогічній освіті цього часу визначальним чинником була її 
заідеологізованість, стандартизаціѐ й жорстка регламентаціѐ змісту освіти. 
Продовжувавсѐ процес росіѐнізації освіти південного регіону загалом і 
філологічної зокрема, це потребувало активізації пошуку можливостей 
перепідготовки вчителів длѐ нових освітніх реалій. 

Інший документ профільного міністерства відзначав, що значного 
поширеннѐ набуло зверненнѐ колективів органів народної освіти, 
методичних установ і шкіл освіти Одеської області до всіх працівників 
народної в освіти вклячитись у рух «Кожному вчителеві – високу 
педагогічну майстерність», схваленому колегіюя Міністерства освіти УРСР 
21 груднѐ 1983 року. У республіці  ю чимало методичних кабінетів районних 
(міських) відділів народної освіти, ѐкі стали справжніми центрами 
підвищеннѐ ідейно-політичного, науково-методичного рівнѐ і професійної 
майстерності педагогічних кадрів. У низці шкіл (серед ѐких із південного 
регіону названа Випаснѐнська Одеської області) нагромаджено позитивний 
досвід успішного проведеннѐ внутрішньошкільної методичної роботи з 
урахуваннѐм специфіки діѐльності педагогічного колективу й потреб 
окремих учителів (Про дальше вдосконаленнѐ, 1984, с. 6, 7). 

Рішеннѐ колегії Міністерства освіти УРСР регламентувало й подальше 
поліпшення підвищеннѐ кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. 
Відзначено факт, що навчальний процес на курсах здійсняютьсѐ в основному 
кваліфікованими викладачами, більшість лекцій, семінарських і практичних 
занѐть проводитьсѐ на належному ідейно-теоретичному, науково-
методичному рівні. Значна увага приділѐютьсѐ пропаганді передового 
педагогічного досвіду. Запропоновано при проведенні підвищеннѐ 
кваліфікації педагогічних і керівних кадрів дотримуватись принципів глибокої 
диференціаціації, періодичності різних категорій працівників; організувати 
курси підвищеннѐ кваліфікації молодих учителів не пізніше 4–5-го року їхньої 
роботи за спеціальними навчально-тематичними навчальними планами (Про 
заходи Міністерства освіти УРСР, 1982, с.13, 17, 18). 

На нашу думку, названі аспекти післѐдипломної педагогічної освіти ю 
позитивними тенденціѐми функціонуваннѐ закладів підвищеннѐ 
кваліфікації вчителів означеного періоду.  

ак бачимо, документи профільного міністерства визначаять засади 
поліпшеннѐ підвищеннѐ кваліфікації педагогічних кадрів. Але у 
функціонуванні цих закладів освіти виникаять суперечності, викликані 
задекларованими в постанові профільного міністерства позиціѐми й 
реаліѐми функціонуваннѐ закладів освіти в південних областѐх України. 
Архівні документи, що відображаять роботу Херсонського інституту 
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удосконаленнѐ кваліфікації вчителів на початку 80-х років ХХ століттѐ, 
фіксуять ці суперечливі тенденції. Зокрема, навчально-тематичний план 
роботи курсів підвищеннѐ кваліфікації вчителів української мови й 
літератури містить теми, ѐкі ю ідеологічноя складовоя мовно-літературної 
освіти цього періоду: «Текстуальне вивченнѐ творчості Л. Брежнюва («Мала 
землѐ», «Відродженнѐ», «Цілина»), «Уточненнѐ періодизації розвитку 
української літератури» (залежно від ідеологічних позицій – уточненнѐ 
В. К., Г. Ч.). Тематика семінарів длѐ вчителів означеної категорії теж 
ідеологічно спрѐмована: «Визначеннѐ ідейно-політичного та науково-
методичного рівнів підручників» (Документи, арк. 63).  

Такий тоталітарно-державницький підхід до підвищеннѐ кваліфікації 
педагогічних кадрів був узаюмопов’ѐзаним із тим, що в методиці 
викладаннѐ навчальних філологічних дисциплін домінуячим було 
побояваннѐ виѐвити власні педагогічні поглѐди. Зокрема, у звіті учителів 
про апробація підручника «Українська література» М. Борщевського та ін. 
у школах Херсонської області зазначено: «…щодо мови підручника, то 
Ваше високе становище не даю Вам права помилѐтисѐ. Дослівно вказати не 
можу, бо була тільки на уроках колеги по заміні; …молодий вчитель такого 
підручника поки що буде страхатисѐ, то відсилайте його до довгих списків 
рекомендованої літератури» (Документи, арк. 32). 

Ці суперечності підтверджуять поступовий вхід мовно-літературної 
галузі, а отже – й системи підвищеннѐ кваліфікації вчителів філологічних 
дисциплін у тому числі й Півднѐ України, у кризовий період. «Застійні» ѐвища 
були характерні длѐ освіти, ѐк і длѐ всього суспільства. У 1984 році здійснена 
спроба вивести галузь з кризи шлѐхом проведеннѐ реформи 
загальноосвітньої школи, ѐка передбачала подоланнѐ недоліків системи 
освіти, ѐк наслідок – зміни змісту системи підвищеннѐ кваліфікації вчителів 
філологічних дисциплін. 

Висновки і перспективи досліджень. ак бачимо, система 
підвищеннѐ кваліфікації ѐк одна з підсистем післѐдипломної педагогічної 
освіти досліджуваного періоду характеризуютьсѐ частими спробами 
реформуваннѐ всіюї освітньої галузі й мовно-літературної освіти зокрема та 
відповідноя переоріюнтаціюя й перепідготовкоя вчителів відповідно до 
вимог часу. Проаналізовані в дослідженні недоліки функціонуваннѐ 
системи підвищеннѐ кваліфікації вчителів філологічних дисциплін в 
південних областѐх України підтверджуять необхідність освітньої реформи 
1984 року. Напрѐмами подальшого дослідженнѐ ціюї проблеми уважаюмо 
методичні аспекти екстраполѐції конструктивного досвіду в сучасну 
освітня галузь. Це і ю перспективоя подальшого наукового пошуку. 
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РЕЗЮМЕ 

Кузьменко Василий, Чух Анна. Вектор развитиѐ последипломного образованиѐ 
учителей филологических дисциплин Яга Украины в 1959-1984 гг. 

В статье на основе архивных материалов, документов профильного 
министерства раскрыты особенности функционированиѐ системы последипломного 
образованиѐ учителей филологических дисциплин Юга Украины в 1959-1984 гг. Сделан 
вывод, что система повышениѐ квалификации, как одна из подсистем последипломного 
педагогического образованиѐ исследуемого периода, характеризуетсѐ частыми 
попытками реформированиѐ всей образовательной отрасли и культурно-
литературного образованиѐ в частности и соответствуящей переориентацией и 
переподготовкой учителей в соответствии с требованиѐми времени. Определены 
положительные тенденции, что ѐвлѐетсѐ актуальным длѐ экстраполѐции опыта 
последипломного образованиѐ учителей филологических дисциплин Юга Украины в 
современное образовательное пространство. 

Ключевые слова: последипломное образование, филологические дисциплины, 
система повышениѐ квалификации учителей Юга Украины. 

 
SUMMARY 

Kyzmenko Vasyl, Chukh Hanna. Vectors of the development of postgraduate 
education of teachers of philological disciplines of South Ukraine in 1959-1984. 

The article on the basis of archival materials and other sources reveals the 
peculiarities of the development of the system of postgraduate education of teachers of 
philological disciplines of Southern Ukraine in 1959-1984. It is established that in the studied 
historical period the determining factor of activity of the specified educational branch was its 
ideologization, standardization and strict regulation of the content of education.  

The analysis of archival documents, orders and instructions of the Ministry of National 
Education of the Ukrainian SSR, reports of regional education institutions suggests that 
certification training as one of the subsystems of postgraduate pedagogical education of the 
studied period is characterized by frequent attempts to reform the entire educational field 
and language and literature education in particular and retraining teachers to meet the 
demands of the times. 

It is concluded that the crisis of language and literature school education in 1959-1984 
was exacerbated by the lack of effective training of teachers of philological disciplines in the 
southern regions of the Ukrainian SSR: there were contradictions between socially determined 
requirements for the teacher and the real capabilities of the system. In the postgraduate 
pedagogical education of that time, its ideologization, standardization and rigid regulation of the 
content of education were the determining factor. The process of russianization of education in 
the southern region continued, which necessitated intensification of the search for teacher 
retraining opportunities for new educational realities. 
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The study of normative documents and practical results of the functioning of the 
system of postgraduate education in a certain period gave the opportunity to determine 
positive trends, which is relevant for extrapolation of the experience of postgraduate 
education of teachers of philological disciplines of Southern Ukraine in the modern 
educational space. This aspect may be a prospect for further research. 

Key words: postgraduate education, philological disciplines, system of advanced 
training of teachers of the South of Ukraine. 
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СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  
(1944 – ПОЧАТОК 60-ТИХ РОКІВ) 

 
У статті висвітлено особливості стану розробленості проблеми 

моніторингу навчальних досѐгнень студентів морських закладів освіти за часів 
перебудови радѐнської системи в 40 – 60 роках ХХ століттѐ. Проаналізовано накази, 
звіти, протоколи засідань методичних об’юднань та педагогічних зібрань та інші 
документи, зміст ѐких пов’ѐзаний із навчальноя діѐльністя морських закладів освіти 
в цілому та моніторингом. Аналіз історичної літератури показав, що на початку 40-
60 років ХХ століттѐ всі освітѐнські реформи були проникнуті авторитарно-
волянтаристичним підходом до творчого процесу й наукових досліджень.  

Ключові слова: моніторинг, морська освіта, постанови радѐнського урѐду, 
програмований контроль, відмітки, авторитарність, звіти про навчально-виховну 
роботу, формальність. 

 
Постановка проблеми. Одніюя з провідних тенденцій удосконаленнѐ 

систем управліннѐ ѐкістя морської освіти в Україні ю посиленнѐ уваги до 
питаннѐ оволодіннѐ студентами професійної компетентністя. Націленість на 
таку тенденція вимагаю не тільки науково обґрунтованого інструментарія 
длѐ постійного виміряваннѐ, аналізу й покращеннѐ результатів, а й нового 
поглѐду на їх удосконаленнѐ, ѐке може бути досѐгнуте засобами моніторінгу 
навчальних досѐгнень студентів ѐк одніюї з умов підвищеннѐ професійної 
компетентності майбутніх морських фахівців на всіх етапах професійної 
підготовки. У такому контексті аналіз державної освітньої політики в різні 
історичні періоди, об'юктивний розглѐд накопиченого досвіду будуть сприѐти 
успішному подальшому розвитку галузі морської освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти проблеми моніторингу 
навчальних досѐгнень студентів морських закладів освіти розглѐдалисѐ 
широким колом вітчизнѐних і зарубіжних учених. Так, дослідженнѐ проблем 
історії педагогіки здійснявалисѐ М. Ювтухом, В. Кузьменко, А. Савченко, 
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Н. Слясаренко та ін. Різні аспекти історії морської освіти розглѐдаять 
О. Чорний (діѐльність закладів освіти морського профіля на півдні України), 
О. Тимофююва (історіѐ морської освіти в Україні з оглѐду на соціально-
комунікативну компетентність майбутніх судноводіїв), О. Чагайда 
(особливості морської освіти в Україні в ХХ столітті), А. Лѐшкевич (теоріѐ і 
практика морської освіти на Півдні України в ХІХ – ХХ століттѐх) та ін.  

Проте аналіз наукових досліджень даю підстави стверджувати, що 
проблема моніторингу навчальних досѐгнень студентів морських закладів 
освіти на початку 40–60 років ХХ століттѐ ще недостатньо досліджена. 

Метою даної статті ю висвітленнѐ стану проблеми моніторингу 
навчальних досѐгнень студентів морських закладах освіти на початку 40–60 
років ХХ століттѐ, спираячись на аналіз наукових досліджень, архівних та 
опублікованих документів. 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з проблеми 
дослідженнѐ, архівних та опублікованих документів, систематизаціѐ, 
узагальненнѐ, порівнѐннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ теми моніторингу 
навчальних досѐгнень ѐк педагогічної проблеми почалосѐ ще на початку 
40-років ХХ століттѐ. Проте окремо питаннѐ моніторингу навчальних 
досѐгнень з оглѐду на морську освіту в означений період не розглѐдалосѐ, 
лише в ракурсі моніторингу радѐнської освіти в цілому. Дослідженнѐ цього 
періоду характеризуять посиленнѐм позицій педагогічного контроля, ѐке 
тривало аж до 50-х рр. XX ст. на тлі утвердженнѐ адміністративного стиля 
керівництва в усіх галузѐх освіти. Широкого розповсядженнѐ в закладах 
освіти, у тому числі й морських, отримали ідеї авторитарності, згідно з 
ѐкими в контрольно-оцінній діѐльності педагога стала домінувати функціѐ 
примусу до навчаннѐ. У педагогічній літературі тих років рекомендувалосѐ 
посилявати провідну роль учителѐ, покращувати способи роботи студентів 
під керівництвом педагога, акцентувати контроляячі функції обліку знань 
(Тимофююва, 2015, с. 27). Однак, ѐкість знань від цього не підвищуваласѐ. 
Установка на посиленнѐ контроля породжувала, з одного боку, цілком 
природну протидія студентів, а з іншого – призводила до утвердженнѐ 
антигуманізму, формалізму, безвідповідальному відношення до реальних 
результатів навчаннѐ. Лише в кінці 40-х і в 50-і рр. знову було поставлено 
питаннѐ про необхідність вивченнѐ студентів з метоя використаннѐ 
зібраної інформації в їх навчанні й вихованні. Так, І. Каіров (1947 р.) у своїх 
дослідженнѐх щодо вивченнѐ учнів у процесі їх навчаннѐ та вихованнѐ 
дійшов висновку, що засобами контроля навчальних досѐгнень учнів ю 
спостереженнѐ й перевірка. У процесі спостереженнѐ та перевірки 
виѐвлѐютьсѐ і виміряютьсѐ той матеріал, ѐкий належить проконтролявати. 
У результаті спостереженнѐ і перевірки накопичуютьсѐ первинна 
інформаціѐ, ѐка маю бути потім ураховувана (облік). У подальшому цѐ 
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інформаціѐ піддаютьсѐ аналізу-синтезу, порівнѐння. При цьому 
виѐвлѐютьсѐ її сенс і значеннѐ, проводитьсѐ оціняваннѐ (процес оцінки) ціюї 
інформації з точки зору завдань контроля. Результати оцінки отримуять 
зовнішню або внутрішню вираженнѐ. Надалі, виходѐчи зі змісту і значущості, 
цѐ інформаціѐ стаю своюрідним сигналом длѐ продовженнѐ педагогічного 
процесу в тому ж напрѐмі або длѐ внесеннѐ в нього корекцій. Усе залежить 
від того, чи відповідаять результати оцінки раніше запланованим 
навчально-виховним завданнѐм або відрізнѐятьсѐ від них (Звіт про 
навчально-виховну діѐльність, 1960, с. 134). 

Таким чином, моніторинг навчально-виховного процесу дозволѐю 
встановити ѐкість теоретичних знань і практичних умінь та навичок учнів, 
способи їх навчальної діѐльності, ступінь розумового розвитку, а також 
рівень педагогічної майстерності педагога. 

У контексті моніторингу навчальних досѐгнень та пов’ѐзаного з ціюя 
проблемоя питаннѐ оціняваннѐ, цікавими ю дослідженнѐ Б. Ананьюва, ѐкий 
вивчав проблему оціняваннѐ ѐк засобу впливу на учнѐ в навчально-
виховному процесі та ѐк дидактичний прийом навчаннѐ. Учений і його 
співробітники провели цикл досліджень з «психології педагогічної оцінки». 
Так, функціѐ оцінки розглѐдаютьсѐ в межах досліджень «зворотного зв'ѐзку» 
(feedback), «знаннѐ про результати» (knowledge of result), «похвали й осуду» 
(praise and blame) у педагогіці, у теорії управліннѐ, інженерній психології 
тощо. Розглѐдаячи навчаннѐ ѐк процес управліннѐ психічним розвитком 
лядини, Б. Г. Ананьюв підкреслявав, що навчаннѐ стаю більш ефективним 
тоді, коли воно не обмежено простоя передачея знань, а опосередковано 
всіюя системоя відносин лядини в процесі її навчаннѐ. У цьому контексті 
особливу роль він відводив педагогічній оцінці ѐк найважливішому чиннику 
розвитку особистості і ѐк специфічній формі керівництва навчальноя 
роботоя (Накази про навчальну-виховну діѐльність (1950 – 1955), с. 45). 

На думку Б. Г. Ананьюва, педагогічна оцінка маю дві основні функції – 
оріюнтувальну і стимулявальну. У своїй першій (освітній) функції 
педагогічна оцінка виступаю ѐк індикатор певних результатів і рівнѐ 
досѐгнень, ѐкого дійшов той чи інший суб’юкт у своїй навчальній роботі. 
Стимулявальна функціѐ педагогічної оцінки, пов’ѐзана зі стимулявальним 
впливом на афективно-вольову сферу особистості, сприѐю прискорення 
або сповільненнѐ темпів розумової роботи, ѐкісному перетворення 
структури інтелекту, особистості та пізнавальної діѐльності (Накази про 
навчальну-виховну діѐльність (1950 – 1955), с. 45). 

Лише в 50-тих роках ХХ століттѐ знову було поставлено питаннѐ про 
необхідність вивченнѐ учнів та студентів з метоя використаннѐ зібраної 
інформації в їх навчанні й вихованні (А. Бодальов, І. Каиров, С. Ріверс і ін.). 

Уже до початку 60-х рр. XX ст. багато вчителів, ѐкі замисляятьсѐ не 
про формальні показники, а про реальну ѐкість навчального процесу, стали 
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використовувати у процесі контроля набори завдань у тестовій формі, ѐкі 
найчастіше називалисѐ по-різному, а не тільки словом «тест». 

На початку 60-тих років ХХ століттѐ проблема професійно-технічної 
освіти та морська освіта ѐк її компонент починаю цікавити дослідників. 
Публікуятьсѐ доробки за різними напрѐмами: «Науково-технічні товариства в 
СРСР» М. Гриценка, «Історіографічні дослідженнѐ в Українській РСР»), 
«Профессионально-техническое образование в СССР: очерки по истории 
низшего и среднего профтехобразованиѐ» (1960 р.) А. Веселова тощо. 
Загалом вищевказані праці розповідаять про морську освіту з точки зору 
кількості студентів та року заснуваннѐ морських закладів освіти тощо. 

Початок 60-х рр. XX ст. був длѐ вітчизнѐної школи періодом поступової 
лібералізації, коли вчителі знаходили різні резерви в боротьбі за підвищеннѐ 
ѐкості навчаннѐ на тлі зниженнѐ авторитарного характеру навчального 
процесу (Звіт про навчально-виховну діѐльність (1960 р.), арк. 3-4). 

Тести в цей час існували напівлегально, офіційно заборона на них не 
був скасована, але вже були перші спроби дисертаційних досліджень із проб-
лем тестуваннѐ, з’ѐвлѐлисѐ роботи педагогів-новаторів, у ѐких тести й анкетні 
опитуваннѐ використовувалисѐ ѐк інструментарій длѐ підтвердженнѐ ефек-
тивності нововведень. У цей час тести розроблѐлисѐ без належного знаннѐ 
теорії педагогічних вимірявань, на основі досвіду і здорового глузду, тому 
частіше тестами їх було можна назвати лише умовно (Барбашев, 1959, с. 45). 

Причини суб’юктивізму бальної системи в публікаціѐх тих років 
зазвичай пов’ѐзувалисѐ не з відсутністя стандартизованих засобів контроля, 
а з неоднозначністя опису цілей навчаннѐ і вимог до рівнів засвоюннѐ знань. 
Учені (К. Коломиюць, С. Родіонов та ін.) пропонували різні шлѐхи 
вдосконаленнѐ контроля, засновані на введенні науково обґрунтованих 
нормативів результатів засвоюннѐ, типології знань, спеціальних показників 
успішності, ѐк правило, занадто суб'юктивних і надуманих, щоб бути дійсно 
корисними в навчальному процесі. В основному ці підходи були придатні 
лише длѐ перевірки найпростіших рівнів навчальної діѐльності і не зачіпали 
творчі рівні її здійсненнѐ (Кичигин, 1997, с. 47). 

У 60-і рр. XX ст. прагненнѐ до об’юктивізації оцінок підготовленості 
студентів певноя міроя сприѐло поширення програмованого контроля 
(Ходаковський, 2007, с. 49). Залежно від виду навчальних програм (лінійні, 
розгалужені, адаптивні) у програмованому навчанні використовувалисѐ 
особливі прийоми перевірки та корекції результатів навчаннѐ. У силу 
відсутності в ті роки педагогічних тестів і навичок із їх розробки під час 
програмованого контроля перевірѐлисѐ найпростіші види навчальної 
діѐльності, завданнѐ мали спрощений вид і припускали вибір одніюї або 
декількох готових відповідей, а приховані психологічні складові процесу 
засвоюннѐ, розуміннѐ матеріалу, логіка умовиводів учнів, комунікативні 
здібності залишалисѐ за межами перевірок (Накази про навчальну-виховну 
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діѐльність (1950 – 1955 рр.); Накази та розпорѐдженнѐ (1966 – 1967 рр.); 
Характеристики випускників Херсонського морехідного училища 
ім. лейтенанта Шмідта). Незважаячи на недоліки, у цілому програмований 
контроль був певним кроком уперед по шлѐху до стандартизації вимог до 
результатів навчального процесу.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, аналіз стану розробки проблеми моніторингу навчальних досѐгнень 
студентів морських закладів освіти засвідчив, що на початку 40-х років 
означена проблема характеризуваласѐ посиленнѐм позицій педагогічного 
контроля, ѐке тривало до 50-х рр. XX ст. на тлі утвердженнѐ 
адміністративного стиля керівництва в усіх галузѐх освіти. Тому широке 
поширеннѐ в закладах освіти, у тому числі й морських, отримали ідеї 
авторитарності, згідно з ѐкими в контрольно-оцінній діѐльності педагога 
стала домінувати функціѐ примусу до навчаннѐ. Початок 60-х рр. XX ст. був 
длѐ вітчизнѐної школи періодом поступової лібералізації, коли вчителі 
знаходили різні резерви в боротьбі за підвищеннѐ ѐкості навчаннѐ на тлі 
зниженнѐ авторитарного характеру навчального процесу. 

Перспективи подальших досліджень вбачаятьсѐ в розкритті 
особливостей стану розробленості моніторингу навчальних досѐгнень 
студентів морських закладів освіти в 70–90-х роках ХХ століттѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Куценко Ирина. Состоѐние разработанности проблемы мониторинга учебных 

достижений студентов морских учебных заведений (1944 – начало 60-х годов). 
В статье освещены особенности состоѐниѐ разработанности проблемы 

мониторинга учебных достижений студентов морских учебных заведений во 
времена перестройки советской системы в 40–60 годах ХХ века. Проанализированы 
приказы, отчеты, протоколы заседаний методических объединений и 
педагогических собраний и другие документы, содержание которых свѐзано с 
учебной деѐтельностья морских учебных заведений в целом и их мониторингом. 
Анализ исторической литературы показал, что в начале 40–60 годов ХХ века все 
образовательные реформы были проникнуты авторитарно-волянтаристским 
подходом к творческому процессу и научным исследованиѐм. 

Ключевые слова: мониторинг, морское образование, постановлениѐ 
советского правительства, программируемый контроль, отметки, 
авторитарность, отчеты об учебно-воспитательной работе, формальность. 

 
SUMMARY 

Kutsenko Iryna. Features of monitoring of students’ educational achievements in 
maritime education institutions in 40-60s of the XX century. 

The article highlights the features of monitoring of students’ educational achievements in 
maritime education institutions at the time of the soviet system reconstruction (40-60s of the XX 
century). Author analyzes orders, circulars, official correspondence, reports, protocols of 
methodological associations meetings and pedagogical collections, reviews and responses of 
state qualification commissions for the defense of theses and other documents, the content of 
which is related to the educational activities of maritime education institutions in general and 
monitoring of students’ educational achievements in maritime educational establishments. An 
analysis of the historical literature has shown that in the early 40-50s of the twentieth century, all 
educational reforms were penetrated by an authoritarian-voluntarist approach to the creative 
process and research. Implementation of these regulations led to significant changes in the 
pedagogical process and control over students’ educational achievements. Contracts between 
teachers and education institutions with obligation to give one hundred percent success and a 
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certain number of excellent and good grades have led to artificial overestimation of grades, 
weakened the requirements of teachers to cadets, reduced the role of the teacher in the 
educational process. The teacher ceased to objectively approach the assessment of knowledge, 
because the public education authorities evaluated the quality of his work depending on the 
percentage of students’ success. As a result, formal performance indicators increased, which did 
not reflect the real picture of monitoring of students’ achievements. Only in the early 60s of the 
twentieth century on the pages of many periodicals on the problems of education began to be 
discussed the existing scoring system in schools, where the practice of marking prevailed. 
Attention was drawn to the formal nature of the traditional control system, fetishization of 
marks, the lack of objectivity of digital scores, characteristic of reports on the educational work of 
maritime education institutions, and a programmed type of control was proposed. However, 
because of the lack of pedagogical tests and skills in their development, the simplest types of 
educational activity were tested, the tasks had a simplified form and assumed the choice of one 
or more ready answers, and the hidden psychological components of the assimilation process, 
understanding of the material, logic of students’ conclusions, communication abilities remained 
beyond the scope of the audits. 

Key words: monitoring, maritime education, Soviet government regulations, 
programmed control, marks, authoritarianism, reports on educational work, formality. 
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ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ УКРАЇНИ 
ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Статтѐ присвѐчена проблемі розвитку освіти України у ХХ-ХХІ столітті, 
зокрема впливу на нього змін у вітчизнѐній державній мовній політиці; 
схарактеризовано основні події, що вплинули на стан мовної освіти на різних етапах 
зазначеного періоду. Особливої уваги надано висвітлення специфіки розвитку 
шкільної освіти України в умовах українізації та зросійщеннѐ з урахуваннѐм впливу 
змін, ѐкі відбувалисѐ на її території. Досліджено питаннѐ, що стосувалисѐ 
підготовки педагогічних працівників, зокрема вчителів-філологів, у закладах вищої 
освіти, підвищеннѐ кваліфікації, післѐдипломної освіти. Аналіз змін державної мовної 
політики, виѐвлені тенденції розвитку мовної освіти України в широких 
хронологічних межах дали змогу констатувати їх взаюмовплив, простежити 
трансформація її змісту, окреслити вектори подальшого розвитку. 

Ключові слова: мовна політика; шкільна освіта України, специфіка розвитку, 
українізаціѐ, зросійщеннѐ, зміни і трансформації, учителі гуманітарних дисциплін, 
підготовка кадрів. 

 

Постановка проблеми. Реформуваннѐ освіти в Україні надаю нині 
перевагу курсу на оновленнѐ підходів і механізмів її розбудови, розробленнѐ 
й реалізація інноваційних моделей, здатних забезпечити 
конкурентоспроможність країни та кожного члена суспільства. Водночас 
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особливого значеннѐ набуваю нині й переосмисленнѐ історико-педагогічного 
досвіду розвитку освіти в Україні, урахуваннѐ її кращих здобутків. Зазначене 
актуалізую проблеми вдосконаленнѐ мовної шкільної освіти, підвищеннѐ 
кваліфікації педагогічних працівників, зокрема вчителів-філологів, вектори та 
інтенсивність розбудови ѐких істотно залежали від пануячої на кожному 
історичному етапі мовної державної політики в республіці, країні. Так зване 
«мовне питаннѐ», що неодноразово поставало в центрі уваги держави й 
суспільства, часто виступало ѐк виѐвленнѐм патріотизму та задоволеннѐм 
природної потреби в самоідентифікації кожного мешканцѐ країни, так і 
засобом політичних спекулѐцій і маніпулѐцій. Однак, не зважаячи на мотиви, 
що змінявали вектори розвитку державної політики з питань гуманітарної 
сфери, беззаперечним залишаютьсѐ факт її суттювого впливу на розвиток 
вітчизнѐної освіти в цілому та мовної шкільної зокрема. 

Аналіз актуальних досліджень. Масштабні дослідженнѐ з питань 
державної політики у сфері гуманітарних питань указуять на постійну увагу 
наукової думки до зазначеної проблеми. Різні її аспекти висвітлені в 
наукових працѐх І. Лопушинського, С. Омельчука, М. Пантеляк та інших. 
Ученими розглѐдаятьсѐ: питаннѐ історії розвитку мовної освіти 
(Л. Березівська, А. Боровик, Г. Товканець та ін.); проблеми мови 
викладаннѐ і спілкуваннѐ в українських школах радѐнського та 
пострадѐнського періодів (О. Машевський, А. Пижик та ін.); виѐвленнѐ 
особливостей розвитку мовної освіти в межах певного регіону (С. Гусева, 
І. Стражнікова, М. Цибенко). Вивченнѐ науково-педагогічної літератури з 
теми даю змогу констатувати наѐвність великої кількості напрацявань з 
проблеми. Водночас, ретроспективний аналіз розвитку мовної освіти 
України в різні історичні періоди ХХ-ХХІ століттѐ під впливом змін у 
державній мовній політиці потребую детального розглѐду, адже може 
стати оріюнтиром у тих змінах, що відбуваятьсѐ на сучасному етапі.  

Мета статті, методи дослідження. Відповідно, метоя статті ю 
ретроспективний аналіз розвитку шкільної мовної освіти України, що 
відбувавсѐ під впливом змін у державній політиці, зокрема впродовж  
ХХ-ХХІ століттѐ; розглѐд можливостей екстраполѐції найкращих надбань 
минулого в практику розвитку шкільної освіти сучасності, що сприѐтиме 
подальшому вдосконалення функціонуваннѐ галузі. З метоя розв’ѐзаннѐ 
окреслених завдань використано контамінація методів дослідження: 
пошуково-бібліографічний – длѐ систематизації та класифікації джерельної 
бази, зокрема науково-педагогічної літератури, архівних матеріалів, 
нормативних документів тощо; історико-педагогічний, що дав змогу 
проаналізувати виѐвлені факти з історії проблеми; ретроспективний у синтезі 
з попереднім сприѐю увиразнення змін, що відображаять характер еволяції 
діѐльності галузі в Україні зазначеного періоду; порівнѐльно-хронологічний – 
даю змогу простежити тенденційність аналізованих ѐвищ, сформулявати 
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висновки; проблемно-прогностичний – длѐ окресленнѐ перспектив розвитку 
гуманітарної, зокрема мовної шкільної та педагогічної освіти в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Мовній політиці в системі державних 
пріоритетів завжди надавалосѐ особливого значеннѐ, адже її стратегічним 
завданнѐм поставало передусім забезпеченнѐ конституційних гарантій 
щодо всебічного розвитку й функціонуваннѐ державної мови в усіх сферах 
суспільного життѐ на території держави та вільне її використаннѐ.  

Державний статус мови в країні гарантую її Конституціѐ, а уточняю 
застосуваннѐ мов у різних сферах життѐ суспільства відповідний закон. Зі 
змінами в мовній політиці на території України, що відбувалисѐ впродовж 
ХХ та на початку ХХІ століттѐ, змінявалисѐ і вектори вирішеннѐ мовних 
питань, і ставленнѐ до української мови.  

Освіта на території України післѐ проголошеннѐ Жовтневої револяції 
розбудовуваласѐ в складних і суперечливих умовах, коли почаласѐ 
розбудова вітчизнѐної освітньої галузі на території Української народної 
республіки, згодом – Української Радѐнської соціалістичної республіки у 
складі СРСР. Майже від початку її створеннѐ влада зосередиласѐ на 
проблемах розвитку народної освіти. 

Досліджуячи період 1917-1920 рр. в Україні, хоча і нетривалий, однак 
насичений подіѐми, а. Рѐппо визначив етапи розвитку вітчизнѐної 
педагогічної освіти. До них учений відносив: етап першої Радѐнської влади 
(січень-березень 1918 р.), етап Директорії (грудень-серпень 1919 р.), етап 
другої Радѐнської влади (лятий-серпень 1919 р.) та денікінщини (вересень-
грудень 1919 р.) (Рѐппо, 1927, с. 10-12). Цей період частої зміни влади 
негативно позначивсѐ на розвиткові освіти в Україні, хоча, згідно з 
висновками тогочасних і сучасних дослідників (С. Сірополко, А. Кузьмінський) 
її розвиток у той період не припинѐвсѐ. 

Значний внесок у розбудову тогочасної освіти зробили видатні діѐчі-
освітѐни: М. Грушевський, С. Русова, П. Холодний, а. Чепіга та ін. Їхні ідеї 
знайшли свою втіленнѐ за часів гетьмана П. Скоропадського, що визнано 
періодом націоналізації шкільної освіти. Цей етап розвитку української освіти, 
згідно з висновками Л. Березівської, пов’ѐзано з відкриттѐм українських шкіл; 
українізаціюя закладів освіти; виданнѐм українських підручників, уведеннѐм 
штатної посади вчителѐ української мови та літератури, історії та географії 
України; підготовкоя вчителѐ длѐ викладаннѐ українознавчих дисциплін 
(Березівська, 2009). Саме тоді постало питаннѐ про необхідність підготовки та 
перепідготовки вчительських кадрів длѐ оновленої національної школи.  

Водночас не всі розроблені Міністерством освіти в ця добу 
законопроекти було втілено в життѐ. На думку Л. Березівської, це сталосѐ 
через зовнішні (проросійські та австро-німецькі оріюнтації, залежність від них 
регіонів новоствореної Української держави) і внутрішні причини 
(авторитарні форми правліннѐ, неоднозначне ставленнѐ вчительства до 
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освітніх змін, недостатній рівень реформаторського досвіду та фінансового 
забезпеченнѐ) (Березівська, 2009). Водночас процеси вже було запущено, 
що істотно вплинуло на подальші події в розвитку освіти на території України. 

1920-ті роки дослідники визначали в історії України часом витісненнѐ з 
політичної арени попереднього українського урѐду, Директорії; установленнѐ 
радѐнської форми державності із запровадженнѐм за зразком РСФРР першої 
Конституції УРСР; упровадженнѐ «воюнного комунізму»; інтеграції радѐнських 
республік у сояз (Березівська, 2009). Проблеми професійного розвитку 
вчителів привертали увагу не тільки прогресивної педагогічної думки, а вже й 
держави, урѐду, українського суспільства. 

Характерноя ознакоя доби стало значне збільшеннѐ кількості шкіл, що 
викликало потребу в негайному їх забезпеченні педагогічними кадрами. 
Учителі, ѐких залучали до роботи в школі, часто не мали педагогічної освіти, а 
іноді навіть уѐвленнѐ про специфіку діѐльності. Докваліфікаціѐ таких 
працівників здійсняваласѐ на педагогічних курсах при учительських 
інститутах. За таких умов відродженнѐ освітньої системи в Україні вимагало 
організації діѐльності з наданнѐ їм базових теоретичних знань та виробленнѐ 
елементарних фахових умінь. На початку 20-х років ХХ століттѐ було створено 
перші заклади длѐ наданнѐ методичної допомоги вчителѐм українських шкіл. 
Тоді ж з метоя широкого охопленнѐ педагогічноя підготовкоя вчителів було 
організовано губернські, окружні навчально-методичні комісії, територіальні 
педагогічні об’юднаннѐ, районні методичні бяро, шкільні об’юднаннѐ вчителів 
(Примакова, 2015). Застосовували передусім колективні, масові форми 
роботи з учителѐми, планували і проводили семінари. Однак, таке навчаннѐ 
було несистемним, фрагментарним, не охоплявало всіх учителів.  

У період до 1939 року на українських землѐх функціонували дві істотно 
відмінні між собоя системи педагогічної освіти, ѐкі все ж прагнули одного – 
створеннѐ й розбудови української національної освіти та педагогіки; 
забезпеченнѐ закладів освіти кваліфікованими педагогічними кадрами. 
Проблема підготовки та професійного розвитку вчительства в Західній 
Україні, ѐка знаходиласѐ тоді під владоя Польщі, була досить актуальноя. 
Майбутніх учителів тут готували семінарії, у навчальних планах ѐких через 
політику урѐду майже не передбачалосѐ вивченнѐ української мови та 
літератури, історії, географії і культури народу. Водночас особливістя цього 
регіону було позитивне ставленнѐ до вивченнѐ релігії, визначеннѐ ролі цього 
предмета в підготовці педагогів, формуванні в населеннѐ західних земель 
духовності (Примакова, 2015).  

Значущоя подіюя 30-х років ХХ століттѐ в Радѐнському Соязі стало 
введеннѐ обов’ѐзкового загального чотирирічного початкового навчаннѐ, що 
потребувало забезпеченнѐ новостворених шкіл учителѐми. Семирічноя 
освітоя в цей період в Україні було охоплено 96 % від загального контингенту 
дітей шкільного віку (Березівська, 2009). Результатом реорганізації мережі 
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закладів педагогічної освіти в Україні стало введеннѐ таких типів закладів 
освіти: вищі педагогічні школи (педагогічні інститути з терміном навчаннѐ  
3-4 р.); середні педагогічні школи (педагогічні технікуми); короткотермінові 
педагогічні курси. Ці зміни сприѐли не тільки розв’ѐзання проблеми 
забезпеченнѐ тодішніх шкіл спеціально підготовленими кадрами; вони 
спричинили виникненнѐ й обґрунтуваннѐ такого напрѐму, ѐк удосконаленнѐ 
кваліфікації дипломованих спеціалістів, що пізніше став розглѐдатись ѐк 
післѐдипломна освіта. На початку 30-х років ХХ століттѐ пошириласѐ заочна 
освіта вчителів, ѐк форма докваліфікації та фахового вдосконаленнѐ 
(Примакова, 2015). 

1939 року було також ухвалено низку положень, що регламентували 
діѐльність щойно створених закладів і установ, ѐкі мали опікуватисѐ 
питаннѐми підвищеннѐ кваліфікації через наданнѐ методичної допомоги 
вчителѐм, зокрема й предметів гуманітарного циклу: про методичну 
роботу в школі, методичне об’юднаннѐ учителів, про районний 
педагогічний кабінет районного відділу народної освіти, обласний інститут 
удосконаленнѐ вчителів в УРСР. Метоя новоствореної тоді методичної 
служби стало покращеннѐ зростаннѐ рівнѐ грамотності викладачів та 
наданнѐ їм елементарних методичних знань, адже потребу в цьому 
констатувало керівництво галуззя та вчителі.  

На початку 1939-1940 навчального року длѐ вчителів мовних дисциплін 
проводилисѐ настановчі семінари задлѐ ознайомленнѐ з навчальними 
планами і програмами курсів і опануваннѐ фахових знань та вмінь). 
Методичну допомогу педагоги отримували на консультативних пунктах, в 
опорних школах, під час самопідготовки. Результатом навчаннѐ мало стати 
успішне складаннѐ іспиту, що вдавалосѐ не всім (Ткаченко, 2019). Низька 
результативність такого навчаннѐ, нездатність охопити ним велику кількість 
учителів призвели тоді до поступового скороченнѐ очно-заочного навчаннѐ. 
Натомість більш значущими вважалисѐ короткотермінові курси, семінари, 
практикуми, лекції-консультації, заходи з обміну досвідом учителів.  

Діѐльність, спрѐмовану на розв’ѐзаннѐ проблем розвитку мовної освіти 
та підготовки педагогічних кадрів було призупинено під час Другої світової 
війни. Однак, уже починаячи з 1943 року, було затверджено низку 
державних документів (наказів, постанов), що поновлявали у звільнених 
областѐх УРСР роботу освітньої галузі, регламентували діѐльність її ланок, 
демонструячи цим значущість системи народної освіти в розвиткові 
радѐнської держави. 

У повоюнні роки перед країноя постали масштабні завданнѐ. За 
короткий термін було проведено загальний облік дітей шкільного віку, 
розгорнуто комплектуваннѐ шкіл учнѐми длѐ забезпеченнѐ повного 
охопленнѐ всіх дітей навчаннѐм. Останню потребувало забезпеченнѐ учнів 
необхідними речами: одѐгом, взуттѐм, харчуваннѐм, шкільним приладдѐм: 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

289 

підручниками, зошитами, ручками (Примакова, 2015). Все ще бракувало 
кваліфікованих шкільних вчителів, ѐкі мали педагогічну освіту. 

Аналіз динаміки створеннѐ й функціонуваннѐ педагогічних закладів 
освіти перед війноя і в повоюнні роки продемонстрував не тільки наѐвність 
проблеми забезпеченнѐ шкіл кваліфікованими кадрами, а й увагу держави 
і суспільства до питаннѐ забезпеченнѐ належної підготовки вчителів до 
професійної діѐльності. Це підтверджую інформаціѐ: «На 1 січнѐ 1941 року в 
Системі Міністерства Освіти УРСР працявало 24 педагогічних інститути з 
15,4 тис. студентів, 44 вчительських інститути (самостійних та відділень при 
педінституті) із загальним контингентом студентів 15,0 тис. осіб. 
Педучилищ було 82 і в них учнів 27000. На 1 січнѐ 1946 року на території 
України відновили своя роботу 20 педінститутів, у ѐких навчалосѐ 11,2 тис. 
студентів, 33 вчительських інститути (16 самостійних і 17 відділень при 
педінститутах) із загальноя кількістя студентів 8,9 тис. осіб і 
81 педучилище з 20,4 тис. учнів» (Примакова, 2015, с. 14). Цѐ інформаціѐ 
засвідчила інтенсивність відновленнѐ роботи закладів освіти, що надавали 
українському вчительству педагогічну освіту.  

Згідно з постановоя РНК СРСР від 21 квітнѐ 1944 року «Про заходи до 
поліпшеннѐ ѐкості навчаннѐ в школі», основну увагу тоді було спрѐмовано 
«на рішучу боротьбу з проѐвами формалізму в навчанні учнів і оволодінні 
ними основ наук» (Денисяк, 2006, с. 2). Тоді функціонували двотижневі й 
місѐчні (літні) курси підвищеннѐ кваліфікації, під час ѐких практикувалосѐ 
рецензуваннѐ слухачами праць тогочасних теоретиків та педагогів-класиків, 
обговореннѐ цих рецензій.  

Упродовж 50-х років і наступних десѐтиліть минулого століттѐ 
розбудова освіти Української РСР здійсняваласѐ в умовах, коли всі українські 
землі опинилисѐ в межах одніюї держави, а її розвиток було підпорѐдковано 
директивам п’ѐтирічних планів. Ідеѐ розвитку соціалістичного суспільства та 
побудови комунізму в юдиній державі оріюнтувала на застосуваннѐ мови 
міжнаціонального спілкуваннѐ «длѐ досѐгненнѐ в СРСР найвищого в світі 
добробуту лядей» (Ходаковська, 2019, с. 49).  

Розвиток шкільної мовної освіти України було пов’ѐзано із загальними 
тенденціѐми розвитку республіки та всіюї країни, показниками ѐкого визнано 
збільшеннѐ мережі шкіл, закладів вищої освіти, підвищеннѐ кваліфікації, пос-
тупове поліпшеннѐ ѐкісного складу педагогічних кадрів у радѐнський період. 

Загальними тенденціѐми розвитку україномовної освіти в період 
другої половини ХХ – початку ХХІ століттѐ вітчизнѐні дослідники називаять 
такі: оновленнѐ нормативно-правової бази розвитку мовної освіти, 
поступова фундаменталізаціѐ змісту мовної освіти та лінгводидактики; 
системна робота із забезпеченнѐ кваліфікованого кадрового потенціалу; 
спроби оптимізації освітнього процесу длѐ більш інтенсивного та ѐкісного 
навчаннѐ мов. Негативними ж длѐ радѐнського періоду визнано пріоритет 
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політики зросійщеннѐ; ідеологізація, регламентація та уніфікація змісту 
шкільної мовної освіти; брак кваліфікованих учителів мовних предметів та 
уповільненнѐ розвитку змісту і навчально-методичного забезпеченнѐ 
через брак уваги до української мови і мовної освіти (Ткаченко, 2019). 

У радѐнський період зокрема, згідно з дослідженнѐми Л. Ходаковської, 
у середині минулого століттѐ спостерігаласѐ диспропорціѐ щодо розподілу 
закладів дошкільної освіти за мовоя навчаннѐ. Дослідницея репрезентовано 
інформація, що в Миколаївській області функціонували «у містах 2 дитѐчі 
садки з українськоя мовоя навчаннѐ, 38 – дитѐчі садки з російської мовоя 
навчаннѐ; в районах: українська мова навчаннѐ – 20 дитѐчих садків, 3 – 
з російськоя» (Ходаковська, 1019, с. 143). Нерівномірність використаннѐ 
мови викладаннѐ в роботі дитѐчих закладів відбуваласѐ у прѐмій залежності 
від того, міський чи сільський це дитѐчий садок. 

Подібноя було ситуаціѐ і з мовоя викладаннѐ в тогочасних школах, 
про що свідчать результати досліджень сучасних учених (Березівська, 2009; 
Денисяк, 2006; Ткаченко, 2019) та ін. Відтак, тенденціѐ зросійщеннѐ у 
розвитку освіти в УРСР була у другій половині ХХ століттѐ домінувальноя. 
А це, відповідно, викликало певні диспропорції і в запиті тогочасного 
суспільства ѐк до кількості, так і до ѐкості підготовки вчителів з українськоя 
або російськоя мовами викладаннѐ, а також викладачів мовних дисциплін 
у закладах середньої та вищої освіти. 

Бракувало кваліфікованих учителів української мови з кількох причин: 
зростаннѐ уваги й культивуваннѐ, популѐризаціѐ російської культури і 
мистецтва; наданнѐ переваг учителѐм, що викладали російську мову та 
літературу; падіннѐ престижності українознавчого педагогічного напрѐму; 
зменшеннѐ шкіл і класів з українськоя мовоя навчаннѐ та збільшеннѐ з 
російськоя та ін. Тож, підпорѐдковуячись загальній тенденції розвитку 
мовної освіти в Україні в зазначений період, а саме домінування політики 
зросійщеннѐ, протѐгом кількох десѐтиліть до кінцѐ 80-х років минулого 
століттѐ, на тлі розширеннѐ мережі шкіл та закладів і установ, що опікувалисѐ 
питаннѐми підготовки вчителів-мовників та підвищеннѐм їх кваліфікації, 
спостерігалосѐ становище, що межувало з занепадом українознавчого 
складника мовної освіти та напрѐму розвитку мовної політики УРСР. 

Вектор розвитку українського суспільства щодо відродженнѐ 
національної освіти було кардинально змінено післѐ здобуттѐ Україноя 
державного суверенітету. Цей період характеризувавсѐ позитивними 
тенденціѐми: поступовоя українізаціюя освіти й суспільства в умовах 
проголошеннѐ незалежності України; вкляченнѐм народознавчого і 
українознавчого компонентів у зміст шкільної мовної освіти України; 
обґрунтуваннѐ ѐк провідних принципів демократизації та гуманізації освіти; 
акцентом на розвиток іншомовної компетентності здобувачів освіти в умовах 
ювроінтеграції; посиленнѐм комунікативного спрѐмуваннѐ мовної та 
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іншомовної освіти. Негативними тенденціѐми було визначено: недостатня 
розробленість змісту мовної освіти, незадовільне матеріально-технічне 
забезпеченнѐ, низький рівень володіннѐ іноземними мовами учнів; 
інтенсивне поширеннѐ деструктивних ѐвищ в освіті взагалі (Ткаченко, 2019).  

Потужна робота відбувалась у напрѐмі відродженнѐ українських шкіл, 
що характеризувало розширеннѐ їх мережі та класів із поглибленим 
вивченнѐм української мови і літератури. У початковій школі було 
розроблено поки що факультативні курси – «Народознавство», 
«Українознавство» тощо. Такі зміни, на думку Л. Березівської, було 
зумовлено посиленнѐм активності українських освітѐн, ѐкі отримали 
можливість законодавчо закріпити обов’ѐзковість вивченнѐ української мови; 
офіційно визнати педагогічне новаторство; запровадити заходи з оновленнѐ 
навчально-виховного процесу в школі (Березівська, 2009). 

До 2012 року в Україні діѐв ще радѐнський закон «Про мови в УРСР» 
(1989р.). Його зміст длѐ того часу був прогресивним і вельми популѐрним 
серед значної частини населеннѐ України. У його положеннѐх йшлосѐ про 
наданнѐ українській мові особливого, пріоритетного статусу – статусу 
державної (Куць, 2004; Лопушинський, 2010). Водночас понад 20-річний 
термін здобуттѐ й утвердженнѐ Україноя незалежності потребував 
оновленнѐ законодавчої бази, укріпленнѐ статусу української мови в 
суверенній державі та демократичному суспільстві. 

Тож тогочасна мовно-культурна ситуаціѐ в Україні потребувала 
рішучих кроків у напрѐмі забезпеченнѐ всебічного розвитку й 
функціонуваннѐ української мови ѐк державної. Одним із них став Указ 
Президента № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцненнѐ 
державного статусу української мови та сприѐннѐ створення юдиного 
культурного простору України», відповідно до ѐкого було ухвалено 
Концепція державної мовної політики (2010). Відповідно до її положень 
необхідно було розробити й затвердити Державну програму розвитку і 
функціонуваннѐ української мови та мов національних меншин задлѐ 
удосконаленнѐ законодавства про мови; навчально-методичного 
забезпеченнѐ закладів освіти длѐ вихованнѐ і навчаннѐ українськоя 
мовоя; широкого застосуваннѐ української мови в засобах масової 
інформації, усіх сферах життюдіѐльності громадѐн України (Масенко, 2017). 

Результатом стало ухваленнѐ 2012 року Верховноя Радоя України 
так званого «мовного закону Ківалова-Колесніченка», згідно з 
положеннѐми ѐкого замість державної мови громадѐнам України в 
окремих регіонах надавалосѐ право використовувати регіональну (ту мову, 
ѐкоя володію понад 10 % населеннѐ регіону) (Масенко, 2017). Цей закон, за 
оцінкоя політиків, соціологів, пересічних українців обмежував вживаннѐ 
української мови навіть у порівнѐнні з радѐнським законом, і сприѐв 
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подальшій русифікації або зросійщення, що викликало масовий опір і 
численні протести з боку значної частини населеннѐ країни. 

Післѐ кількох спроб скасувати зазначений закон Конституційним 
судом у лятому 2018 року його було визнано неконституційним. Відтоді 
Україна певний час не мала закону про мовну політику держави, 
працяячи над його розробленнѐм. 

Нині, керуячись статтея 10 відповідно до частини другої статті 
102 Конституції України (1996 р.) з метоя забезпеченнѐ належного 
розвитку й функціонуваннѐ української мови ѐк державної та задоволеннѐ 
мовних потреб громадѐн України, на всій її території дію закон «Про 
забезпеченнѐ функціонуваннѐ української мови ѐк державної», ухвалений 
Верховноя Радоя України 25 квітнѐ 2019 року. У ньому зазначено, що 
Закон «зміцняю позиції державної мови в Україні, ю історичним рішеннѐм» 
(Закон, 2019) та водночас не обмежую права національних меншин, що 
мешкаять у країні. Адже їхні потреби в Україні захищаю окремий закон 
«Про національні меншини». Серед домінувальних сфер застосуваннѐ 
української мови безумовно вказані освіта та наука. 

Відповідно до його положень, громадѐни України зобов’ѐзані 
володіти українськоя мовоя на базовому рівні, адже без іспиту з 
української на цьому рівні жоден іноземець чи особа без громадѐнства не 
зможе стати громадѐнином України. Досконало володіти українськоя 
мовоя маять посадовці та представники бізнесу, освіти, медицини та 
сфери послуг: їх перевірѐтимуть на дотриманнѐ мовного закону; длѐ 
оволодіннѐ державноя мовоя в Україні діѐтимуть безкоштовні мовні 
курси длѐ всіх бажаячих (Закон, 2019). Зазначене свідчить про посиленнѐ 
уваги та підвищеннѐ вимог до ѐкості мовної освіти в Україні та необхідність 
удосконаленнѐ компетентності педагогічних працівників, зокрема вчителів 
мовних дисциплін та розширеннѐ можливостей їх належної підготовки 
освітѐн до викладаннѐ предметів гуманітарного циклу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, студіяваннѐ науково-педагогічної літератури з проблеми, знайдених 
маловідомих архівних джерел, інших матеріалів дали змогу простежити й 
констатувати істотний вплив державної мовної політики на розвиток мовної 
освіти на різних етапах розвитку українського суспільства виокремленого 
періоду. Їх взаюмозалежність, важлива роль у тогочасному й нинішньому 
функціонуванні системи освіти актуалізуять проблеми трансформації змісту 
мовної шкільної освіти, пошук нових векторів розвитку.  

Нові закони, що регламентуять функціонуваннѐ ціюї сфери та формуять 
новий соціальний запит, характеристика специфіки роботи закладів 
підвищеннѐ кваліфікації, а нині – неперервної освіти з удосконаленнѐ 
професійної готовності вчителів мовних дисциплін до педагогічної діѐльності 
на різних етапах розвитку українського суспільства виокремленого періоду, 
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надаю можливості екстраполѐції здобутків у аналізованій сфері в розвиток 
шкільної мовної освіти та вимагаю особливої уваги до питань належної 
підготовки вчителів до викладаннѐ гуманітарних дисциплін, розвитку їх 
професійної компетентності длѐ ѐкісної роботи в умовах освітніх нововве-
день. Ці та інші питаннѐ ю перспективними длѐ подальших досліджень. 
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РЕЗЮМЕ 

Примакова Виталия. Влиѐние государственной ѐзыковой политики на развитие 
образованиѐ Украины ХХ-ХХI века. 

Статьѐ посвѐщена проблеме развитиѐ образованиѐ Украины в ХХ-ХХI веке, в 
частности влиѐниѐ на него изменений в отечественной государственной ѐзыковой 
политике; охарактеризованы основные событиѐ, повлиѐвшие на состоѐние 
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ѐзыкового образованиѐ на разных этапах развитиѐ в указанный период. Особое 
внимание направлено на освещение специфики развитиѐ школьного образованиѐ 
Украины в периоды украинизации и русификации с учетом влиѐниѐ изменений, 
которые происходили на ее территории. Исследованы вопросы, касаящиесѐ 
подготовки педагогических работников, в том числе учителей-филологов, в 
учреждениѐх высшего образованиѐ, повышениѐ квалификации, последипломного 
образованиѐ. Анализ изменений государственной ѐзыковой политики, выѐвленные 
тенденции развитиѐ ѐзыкового образованиѐ Украины в широких хронологических 
рамках позволили констатировать их взаимовлиѐние, проследить трансформации в 
его содержании, определить векторы дальнейшего развитиѐ.  

Ключевые слова: ѐзыковаѐ политика, школьное образование Украины, 
специфика развитиѐ, украинизациѐ, русификациѐ, изменениѐ и трансформации, 
учителѐ гуманитарных дисциплин, подготовка кадров. 

 

SUMMARY 
Prymakova Vitaliia. The impact of the state language policy on the development of 

education in Ukraine in the XX-XXI centuries. 
The article is devoted to the characteristic of the historical and pedagogical aspect of 

the problem of the education development in Ukraine in the XX-XXI centuries, in particular 
the impact on it of changes in the national state language policy. The specifics of the 
development of language school education, scientific and pedagogical thought on this 
problem are considered, the main events that influenced the state of education at different 
stages of Ukrainian society development during this period are characterized. 

The directions and peculiarities of activity of schools, changes in the qualitative 
composition and level of education of pedagogical staff are analyzed. Particular attention 
was paid to the specifics of the development of school education in Ukraine during the 
periods of Ukrainianization and Russification, taking into account geographical and regional 
components, the impact of socio-political and socio-economic changes that took place on the 
territory in the XXth and XXIst centuries. 

The issues related to the training of pedagogical workers, in particular teachers who 
taught humanities, especially teachers-philologists, in higher education institutions were 
investigated. Studying the scientific and pedagogical literature on the problem, the results of 
the analysis of the little-known archival sources, statistical data made it possible to 
characterize at different stages of the development of Ukrainian society the specific period of 
work of in-service teacher training institutions (later – postgraduate and continuing 
education institutions). Conclusions on this issue testified about the improvement of 
professional readiness of teachers of language disciplines for pedagogical activity in the 
period of innovations in the development of school language education. 

Analysis of changes in state language policy, in particular, relevant laws, concepts 
and programs, as well as revealed trends in the development of language education in 
Ukraine in a wide chronological framework made it possible to trace and ascertain their 
interdependence, significant influence on the privious and current functioning of the 
education system and transformation of its content, development vectors. 

Key words: language policy, school education in Ukraine, specificity of development, 
Ukrainianization, Russification, changes and transformations, teachers of humanities, training. 
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОЕКТНОГО МИСЛЕННЯ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Стаття присвѐчено здійснення й відображення результатів педагогічної 

діагностики рівнів сформованості проектного мисленнѐ майбутніх учителів музичного 
мистецтва. У роботі використовуятьсѐ відповідні теоретичні та емпіричні методи 
дослідженнѐ, серед ѐких узагальненнѐ, аналіз, екстраполѐціѐ, педагогічне спостере-
женнѐ, бесіда, інтерв’я, оцінка творчої діѐльності. Визначено сутність і компонентну 
структуру проектного мисленнѐ, на ѐкій ґрунтуютьсѐ критеріальний апарат 
дослідженнѐ, викладено критерії й показники сформованості проектного мисленнѐ, а 
також перебіг упровадженнѐ діагностичних процедур. Висвітлені результати 
демонструять доцільність розробки методики формуваннѐ проектного мисленнѐ. 

Ключові слова: проект, метод проекту, педагогічні інновації, проектні 
технології, проектне мисленнѐ, майбутній учитель музичного мистецтва, 
критеріальний апарат, показники проектного мисленнѐ. 

 
Постановка проблеми. Задекларований курс розвитку українського 

суспільства передбачаю приділеннѐ значної уваги оновлення й модифікації 
теоретико-методичного забезпеченнѐ всіх напрѐмів підготовки здобувачів 
вищої освіти, метоя ѐкої вважаютьсѐ вихованнѐ творчих, мобільних, 
конкурентоспроможних фахівців, зокрема в галузі педагогічної освіти. Саме 
фахова підготовка вчителів вимагаю значного реформуваннѐ, адже вчитель 
маю бути готовий до ѐкісних змін, що чекаять на Нову українську школу. 

Відповідно, вища педагогічна освіта маю взѐти на озброюннѐ такі 
інноваційні продуктивні педагогічні технології, ѐкі здатні будуть забезпечити 
підготовку здобувачів з урахуваннѐм усіх вимог суспільства й сучасності. Він 
маю бути креативним, адаптивним, готовим до використаннѐ новітніх 
технологій та інформаційних методів навчаннѐ. Зокрема, це стосуютьсѐ 
майбутніх учителів музичного мистецтва, ѐкі можуть здійснявати прѐмий 
вплив на формуваннѐ культурного світосприйнѐттѐ нових поколінь.  

Ефективним методом, ѐкий здатний забезпечити реалізація вище 
вказаних освітніх трансформацій ю педагогічне проектуваннѐ, ѐке 
відрізнѐютьсѐ високим розвивальним потенціалом, творчоя природоя, 
практичним залученнѐм усіх учасників освітнього простору.  
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Проектні освітні технології переводѐть навчаннѐ на рівень 
особистісного усвідомленого саморозвитку. І хоча метод проекту вже не ю 
надзвичайно новим у полі педагогічних досліджень і практики, 
проектуваннѐ в діѐльності вчителѐ музичного мистецтва продовжую бути 
актуальним і потребую подальшого глибокого вивченнѐ з урахуваннѐм всіх 
соціокультурних змін, що відбуваятьсѐ.  

У контексті специфіки проектної діѐльності в умовах фахової 
підготовки вчителѐ музичного мистецтва загостряютьсѐ актуальність 
дослідженнѐ унікального виду продуктивного мисленнѐ, пов’ѐзаного з 
проектуваннѐм. Цей вид мисленнѐ визначаютьсѐ ѐк проектне мисленнѐ, що 
розуміютьсѐ ѐк спроможність уѐвити об’юкт проектуваннѐ відразу в 
декількох контекстах і скласти його цілісний образ, продумувати майбутню, 
використовуячи длѐ цього нові розумові конструкції та 
переструктуруваннѐ інформації про об’юкт, розроблѐти покрокову 
стратегія досѐгненнѐ бажаного результату й організовувати інших у 
проекту діѐльність (Новська, 2018, с. 31). 

Актуальність дослідженнѐ посиляютьсѐ через те, що сформоване 
проектне мисленнѐ даю змогу майбутньому вчителя музичного мистецтва 
творчо підходити до вирішеннѐ художньо-педагогічних задач, технологічно 
оперувати інноваційними сучасними методами ѐк у процесі фахової 
підготовки так і у процесі педагогічної практики, бути спрѐмованим на 
реалізація власного творчого потенціалу, що свідчитиме про його 
професійну ефективність. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукових джерел показав 
значний рівень розробленості різних аспектів методу проекту ѐк педагогічної 
технології. Взагалі, проектуваннѐ (від лат. projectus – «кинутий вперед») 
отримало значної уваги таких науковців, ѐк В. Безрукова, О. Генісаретський, 
М. Горчакова-Сибірська, О. Заїр-Бек, І. Колесникова, О. Прикот, В. Сластьонін 
та ін. Зокрема, у дослідженні І. Колесникової проектуваннѐ визначаютьсѐ ѐк 
засіб трансформації педагогічної дійсності, ѐк особливий вид творчої 
активності, ѐкий ю шлѐхом до особистісного зростаннѐ (Колесникова, 2008). 
ак зазначаю Т. Бутченко, проект передбачаю здійсненнѐ цілеспрѐмованих 
змін, на основі конкретних вимог до ѐкості результату (Бутченко, 2009).  

Проектне мисленнѐ отримало глибокого дослідженнѐ в роботі 
Т. Селіванової. Зокрема, авторка відзначаю, що розуміннѐ проектного 
мисленнѐ відбуваютьсѐ через визначеннѐ комплексу специфічних умінь, ѐкі 
його характеризуять. До таких умінь дослідницѐ відносить: уміннѐ діѐти 
сплановано, швидко оріюнтуватисѐ в мінливих обставинах, уміннѐ 
прогнозувати результати своюї активності та оцінявати їх (Селіванова, 2003). 
В. Шеховцева розглѐдаю проектне мисленнѐ ѐк системний вид мисленнѐ, 
опануваннѐ ѐким даю змогу здійснявати проектну діѐльність за такими 
етапами: макро-проектуваннѐ (зовнішню), мікро-проектуваннѐ (внутрішню), 
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проектуваннѐ середовища (формуляваннѐ мети та плану досѐгненнѐ), 
розділеннѐ системи на підсистеми й вивченнѐ особливостей їхньої взаюмодії 
(Шеховцева, 2010, с. 205). Розвиток проектного мисленнѐ відбуваютьсѐ у 
проектній діѐльності, ѐка відбуваютьсѐ на основі систематизації, аналізу, 
узагальненнѐ та конкретизації спеціальних знань (Дерев’ѐнко, 2012, с. 24).  

У контексті фахової підготовки вчителѐ музичного мистецтва 
актуальним доцільно вважати дослідженнѐ художньо-проектних умінь, що 
визначаятьсѐ ѐк «засвоюні алгоритми дій із розробки стратегій щодо 
реалізації та прогнозуваннѐ результатів вивченнѐ та духовної переробки 
творів мистецтва, художньо-творчого розвитку суб’юктів навчального 
процесу, ѐкі сконцентровані на композиційно-драматургічному 
оформленні художньої ідеї, замислі соціокультурного та художньо-
творчого характеру, що маять дидактичний, методичний потенціал та 
передбачаять активне залученнѐ до її реалізації всіх учасників 
педагогічного процесу в галузі мистецької освіти» (Лі Цзѐці, 2018, с. 15). 
Важливим ю дослідженнѐ О. Ролінської, у ѐкому вона підкресляю, що 
проектна діѐльність (і, відповідно, проектне мисленнѐ) спрѐмовую 
студентів на створеннѐ власного унікального проектного продукту, 
пов’ѐзаного з творчим розвитком учнів (Ролінська, 2019, с. 206).  

ак бачимо, проектна діѐльність отримала значної популѐрності в 
контексті педагогічної діѐльності, однак проектне мисленнѐ, хоча й 
визначене ѐк важливий вид мисленнѐ, що не здобуло достатнього рівнѐ 
розробленості, зокрема в контексті практично-діагностичного 
дослідженнѐ. Це зумовляю визначеннѐ мети даної статті: здійсненнѐ 
педагогічної діагностики проектного мисленнѐ майбутніх учителів 
музичного мистецтва і узагальненнѐ її результатів. 

Методи дослідження. Реалізаціѐ мети статті здійсняваласѐ на основі 
комплекту теоретичних та емпіричних методів педагогічного дослідженнѐ. 
Серед теоретичних методів визначимо такі: узагальненнѐ, аналіз, 
екстраполѐціѐ, порівнѐннѐ, моделяваннѐ. У ѐкості емпіричних методів 
використано: аналіз результатів освітньої діѐльності, педагогічне 
спостереженнѐ, бесіда, інтерв’я, опитуваннѐ, анкетуваннѐ, експертна 
оцінка, оцінка продуктів творчої діѐльності.  

Виклад основного матеріалу. Проектне мисленнѐ визначаютьсѐ ѐк 
стратегічно-творча особистісно-професійна ѐкість майбутнього фахівцѐ в 
галузі музичної освіти, ѐка здатна наблизити процес осѐгненнѐ творів 
академічного музичного мистецтва до потреб сучасних дітей і молоді, до 
особливостей їхнього мисленнѐ й сприйманнѐ. Длѐ діагностуваннѐ 
проектного мисленнѐ необхідно було розробити критеріальний апарат 
експерименту, ѐкий ґрунтувавсѐ на визначеній компонентній структурі 
проектного мисленнѐ. Такими компонентами ю:  
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- мотиваційно-вольовий (ѐкий передбачаю активізація мотиваційної 
сфери майбутніх фахівців, стимуляю позитивне ставленнѐ студентів до 
творчої самореалізації, підкріпляю спрѐмованість суб’юкта на здійсненнѐ 
покрокового плануваннѐ діѐльності, посиляю інтерес до проектуваннѐ);  

- когнітивно-стратегічний (забезпечую успішність конструктивно-
проектної, аналітико-синтетичної активності суб’юкта в процесі опануваннѐ 
музичного твору та його художньо-педагогічної інтерпретації, відповідаю за 
моделяваннѐ бажаних результатів і шлѐхів їх досѐгненнѐ);  

- креативно-діѐльнісний (покликаний вирішувати проблеми 
інновацій та інформації, відповідаю за створеннѐ нового художньо-
педагогічного продукту, оригінального й доцільного в контексті вирішеннѐ 
поставлених завдань); 

- рефлексивно-прогностичний (зумовляю здійсненнѐ рефлексивної 
оцінки процесу проектної діѐльності та забезпечую адекватне розуміннѐ 
власних можливостей і наѐвних ресурсів длѐ прогнозуваннѐ подальшого 
розвитку (Новська, 2018, с. 32-33). 

На основі означеної компонентної структури розроблено 
критеріальний апарат, ѐкий вклячаю в себе відповідні критерії та показники.  

Першим критеріюм визначаюмо ступінь усвідомленої мотиваційної 
спрѐмованості на проектно-творчу діѐльність. Цей критерій відповідаю 
атрибутивним характеристикам мотиваційно-вольового компоненту 
проектного мисленнѐ і маю такі показники: усвідомлена потреба у 
творчому саморозвитку через проектні технології; зацікавленнѐ в 
напрацяванні ефективного алгоритму проектуваннѐ; здатність до проѐву 
вольових зусиль на шлѐху досѐгненнѐ бажаного проектного результату. 

У ѐкості другого критерія, відповідно до когнітивно-стратегічного 
компоненту проектного мисленнѐ, визначаюмо міру ефективності 
універсального стратегічного алгоритму проектуваннѐ, ѐкий 
виміряютьсѐ за такими показниками: системність знань щодо сутності та 
методів проектуваннѐ ѐк форми музично-педагогічної діѐльності; 
спроможність до практичного застосуваннѐ наѐвних знань у перебігу 
плануваннѐ, підготовки та реалізації проекту; розробленість продуктивного 
механізму підготовки проекту в процесі фахової діѐльності. 

Третім критеріюм визначаюмо ступінь оригінальності і творчої 
спрѐмованості кінцевого проектного продукту. Цей критерій відповідаю 
креативно-діѐльнісному компоненту й діагностуютьсѐ за такими 
показниками: оригінальність та творча самостійність проектно-
технологічних рішень; здатність швидко і оригінально вирішувати 
проблеми, що виникаять у процесі проектної діѐльності; проѐв новизни та 
актуальності ідей проектуваннѐ. 

Останнім, четвертим критеріюм, ѐкий відповідаю рефлексивно-
прогностичному компоненту проектного мисленнѐ, ю міра адекватності та 
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об’юктивності самооцінки з метоя прогнозуваннѐ результатів проектної 
діѐльності. Четвертому критерія відповідаять такі показники: адекватність 
самооцінки щодо рівнѐ ефективності власної проектної діѐльності; здібність 
прогнозувати результати спланованих дій; здатність до побудови 
оптимальних доцільних стратегій досѐгненнѐ бажаного результату. 

Діагностика проектного мисленнѐ майбутніх учителів музичного 
мистецтва була спрѐмована на визначеннѐ рівнів досліджуваного феномену, 
ѐкі існуять у студентів в умовах упровадженнѐ традиційних освітніх 
процедур, не спрѐмованих спеціально на розвиток проектного мисленнѐ. Це 
ю надзвичайно важливим, адже на основі результатів такої діагностики буде 
зрозумілим, чи готові студенти до активного використаннѐ у своїй освітній та 
практичній діѐльності проектних технологій ѐк шлѐху підвищеннѐ професійної 
ефективності, а також ѐким чином маю бути скоректована фахова підготовка 
студентів, щоб вона була спеціально націлена на розвиток проектного 
мисленнѐ майбутніх фахівців, важливість ѐкого ю вже доведеноя.  

Длѐ визначеннѐ рівнѐ сформованості першого критерія (ступінь 
усвідомленої мотиваційної спрѐмованості на проектно-творчу діѐльність) і 
відповідних йому показників було проведено опитуваннѐ мотивації та 
ціннісних оріюнтацій, метоя ѐкого було з’ѐсувати мотиви й цінності, ѐкі 
керуять діѐльністя студентів, установити, ѐке значеннѐ маю длѐ них фаховий 
розвиток, ѐкі схильності, потреби та ідеї спонукали його обрати професія 
вчителѐ музичного мистецтва, чи бажаять вони опановувати інноваційні 
методи та проектні технології в процесі музичного навчаннѐ. Виѐвилосѐ, що 
майже три чверті опитаних студентів зазначили, що усвідомляять власну 
особистісну й соціальну значущість музичного мистецтва і власної реалізації в 
галузі музичного мистецтва. Важливо зазначити, що близько третини з них 
підкреслили, що їх, перш за все, більше привабляю мистецький кар’юрний 
шлѐх, ніж педагогічний. Також достатньо високий рівень мотиваційно-
ціннісного впливу показала позиціѐ щодо вивченнѐ інноваційних методів і 
технологій ѐк шлѐху до саморозвитку і творчої самореалізації (потребу в ѐкій 
задекларували майже 90 % студентів). 

Виходѐчи з того, що одним із показників першого критерія була 
здатність до проѐву вольових зусиль на шлѐху досѐгненнѐ проектного 
результату (ѐким може бути ѐк мікро-проект у формі одноразової творчої 
роботи, так і макро-проект – ѐк план власного фахового розвитку), було 
прийнѐто рішеннѐ провести інтерв’я з викладачами дисциплін, що 
передбачаять проведеннѐ індивідуальних практичних занѐть. Адже 
зрозуміло, що індивідуальна робота даю педагогу ширше поле длѐ 
пізнаннѐ унікальних особистісних характеристик студента. 

Результати інтерв’я та оцінок викладачів стосовно поставлених 
запитань показали, що близько 60 % студентів недостатньо демонструять 
вольові зусиллѐ в процесі освітньої діѐльності, зокрема, у контексті 
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виконаннѐ самостійних і творчих завдань, їхнього плануваннѐ, завершеннѐ 
та аналізу результатів. Їхнѐ діѐльність вимагаю постійного, але не 
директивного контроля з боку викладача з метоя активізації 
самодисциплінованості, самостійності та відповідальності, що може бути 
пов’ѐзаним із недостатньо сформованим мотиваційним механізмом 
студентів або невміннѐм керувати власним часом. 

Узагальненнѐ всього комплексу діагностичних процедур стосовно 
визначеннѐ рівнѐ сформованості усвідомленої мотиваційної спрѐмованості 
на проектно-творчу діѐльність показало, що означений критерій 
проѐвлѐютьсѐ на високому рівні у 25 % студентів. Середній рівень за 
першим критеріюм продемонстрували 45 %, а решта (30 %) – низький.  

Перевірка другого критерія (міра ефективності універсального 
стратегічного алгоритму проектуваннѐ) проводиласѐ за допомогоя 
педагогічного спостереженнѐ та аналізу результатів творчої діѐльності. 
Протѐгом складаннѐ модулів з основного музичного інструменту та 
диригентсько-хорової підготовки за студентами велосѐ педагогічне 
спостереженнѐ. Завданнѐм цих модулів була підготовка та презентаціѐ 
музичних творів (інструментального та вокального) з урахуваннѐм шкільної 
програми, з обов’ѐзковим педагогічним коментарем у формі художньо-
педагогічного проекту. Студенти оцінявалисѐ за визначеними 
показниками, ѐкі відповідаять другому критерія проектного мисленнѐ 
майбутніх учителів музичного мистецтва.  

Студенти мали продемонструвати наѐвність музично-теоретичних 
знань, уміннѐ їх цікаво подавати у проектній формі, причому важливим було 
визначеннѐ художньої та дидактичної цілей проекту, наѐвність пов’ѐзаного 
між собоя асоціативно-образними зв’ѐзками різнопланового художнього 
матеріалу. Крім того, оцінка багато в чому залежала від проѐву студентом 
інтерпретаційно-виконавських умінь, адже інтерпретаціѐ стоїть у центрі 
мистецько-педагогічної діѐльності (Горбенко, 2013), і, безумовно, 
пов’ѐзуютьсѐ з атрибутивними характеристиками проектного мисленнѐ. Адже 
ѐкісна інтерпретаціѐ музичного твору маю ґрунтуватисѐ на естетично-цінніс-
ному ставленні особистості; володіннѐ великоя кількістя різнопланових 
знань (авторських ремарок, жанрово-стильового контексту, специфіки 
прочитаннѐ музичної мови тощо) та вміннѐ реалізувати їх на практиці; творчій 
природі виконавцѐ, ѐкий вносить в авторський музичний текст власне 
суб’юктивне баченнѐ; здатності до рефлексивної оцінки власної інтерпретації; 
усвідомленому баченні плану, ѐкий починаютьсѐ з ідеї (авторського задуму) і 
закінчуютьсѐ реалізаціюя ціюї ідеї (концертним виконаннѐм твору). 

У контексті діагностики сформованості проектного мисленнѐ 
майбутніх учителів музичного мистецтва за другим критеріюм важливо 
було продіагностувати здатність студентів працявати з інформаційними 
джерелами мережі Інтернет. Адже здобувачі вищої освіти постійно 
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користуятьсѐ Інтернет-ресурсами, відтак ефективне володіннѐ засобами 
цифрової комунікації та вміннѐ оріюнтуватисѐ в безлічі інформаційних 
джерел прѐмо впливаю на успішність сучасного педагога (Венгловська, 
2019). Це важливо у клячі діагностуваннѐ проектного мисленнѐ через 
такий аспект, ѐк підготовленість студентів до самостійної пошукової 
активності в умовах освітнього процесу. 

Одніюя з останніх діагностичних процедур на цьому етапі було 
написаннѐ і презентаціѐ студентами власного авторського алгоритму 
підготовки художньо-педагогічного проекту в межах дисципліни 
«Практикум з підготовки художньо-педагогічних проектів».  

Перевірка студентів за другим критеріюм продемонструвала такі 
цифри: на високому рівні проѐвлѐютьсѐ ефективність універсального 
стратегічного алгоритму проектуваннѐ лише у 10 % студентів. 40 % 
показали середній рівень і 50 % з усіх діагностованих студентів показали 
низький рівень проектного мисленнѐ відповідно до другого критерія. 

Третій критерій сформованості проектного мисленнѐ майбутніх 
учителів музичного мистецтва «Ступінь оригінальності і творчої 
спрѐмованості кінцевого проектного продукту» ґрунтуютьсѐ на тому, що 
проектуваннѐ – це, перш за все, вид творчої діѐльності. Педагогічне 
спостереженнѐ, бесіди, а також аналіз продуктів освітньої та творчої 
діѐльності показав, що творчий підхід до проектуваннѐ, самостійність у 
підготовці проекту та оригінальність творчих рішень проѐвлѐять менше 
половини студентів. Однак, близько 80 % студентів декларуять важливість 
творчих завдань, зацікавленнѐ у творчому саморозвитку.  

Мобільність і гнучкість під час роботи в команді продемонстрували 
лише 30 % студентів. Крім того, виѐвилосѐ, шо повна творча свобода, 
представлена студентам у виборі всіх параметрів проекту (від теми та мети 
до шлѐхів і засобів художньої виразності, вибору команди тощо) не сприѐю 
підвищення успішності його підготовки. Першоя проблемоя в такому 
випадку постаю вибір теми та ідеї, що свідчить про недостатньо 
сформовану критичність. 

Узагальненнѐ всіх результатів діагностики за третім критеріюм 
демонструю, що на високому рівні він проѐвлѐютьсѐ у 15 % діагностованих 
студентів. Середній рівень оригінальності і творчої спрѐмованості у 
проектуванні виѐвивсѐ у 60 % студентів, а низький – у 25 %. 

Останній критерій сформованості проектного мисленнѐ  майбутніх 
учителів музичного мистецтва перевірѐвсѐ через оцінно-творчу форму 
роботи: студенти мали подивитисѐ та оцінити проекти інших, а своя оцінку 
надати у виглѐді звіту. У вказаному звіті вони мали не лише виставити оцінки, 
а ще й аргументувати їх, визначити критерії своїх оцінок, сформулявати 
власне критичне враженнѐ і думку, надати пропозиції, ѐкі допоможуть 
покращити той чи інший проект. Важливо було оцінити проекти ѐк з точки 
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зору проектного алгоритму і систематизованості інформації, так і з точки зору 
творчої самореалізації виконавців і художньої виразності обраних форм. 

Післѐ такої роботи з кожним студентом було проведено діагностичну 
бесіду, ѐка дозволѐла повніше розкрити точку зору студента, його баченнѐ, 
визначити доцільність його оцінок та аргументів. Також у процесі бесіди 
студент мав надати оцінку проекту, над ѐким працявав він сам. Адже вміннѐ 
критично та адекватно оцінити себе ю запорукоя ефективного розвитку 
особистості в усіх сферах активності. За результатами узагальненнѐ всіх 
оцінок четвертий критерій проѐвлѐютьсѐ на високому рівні у 10 % студентів, 
на середньому 35 %, а на низькому – у 55 % усіх учасників діагностичних 
процедур. Нижче, у таблиці 1 приведено узагальнені результати діагностики 
проектного мисленнѐ майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Таблицѐ 1 
Результати діагностики рівнів сформованості проектного мислення 

майбутніх учителів музичного мистецтва 
№ Критерій Рівень вираженнѐ критерія 

Низький 
(у%) 

Середній 
(у%) 

Високий 
(у%) 

1 Ступінь усвідомленої мотиваційної 
спрѐмованості на проектно-творчу діѐльність 

 
30 

 
45 

 
25 

2 Міра ефективності універсального 
стратегічного алгоритму проектуваннѐ 

 
50 

 
40 

 
10 

3 Ступінь оригінальності і творчої спрѐмо-
ваності кінцевого проектного продукту 

 
25 

 
60 

 
15 

4 Міра адекватності та об’юктивності 
самооцінки з метоя прогнозуваннѐ 
результатів проектної діѐльності 

 
 

55 

 
 

35 

 
 

10 

  Загальний рівень проектного 
мисленнѐ 

Низький Середній Високий 

5 Загальний рівень проектного мисленнѐ 40 % 45 % 15 % 

 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. ак бачимо, 

проектне мисленнѐ ю важливоя інтегральноя ѐкістя майбутнього вчителѐ 
музики, ѐка впливаю на його успішність та професійну відповідність в умовах 
сучасних соціо-культурних процесів. Критеріальний апарат, викладений у 
роботі, ґрунтуютьсѐ на компонентній структурі та атрибутивних 
характеристиках досліджуваного феномену. Результати діагностики 
демонструять, що в більшості студентів проектне мисленнѐ проѐвлѐютьсѐ на 
середньому та низькому рівнѐх, що свідчить про необхідність розробки і 
впровадженнѐ у процес фахової підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва спеціально розробленої методики.  
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РЕЗЮМЕ 
Новская Елена. Диагностика сформированности проектного мышлениѐ будущих 

учителей музыкального искусства. 
Статьѐ посвѐщаетсѐ проведения и отражения результатов педагогической 

диагностики уровней сформированности проектного мышлениѐ будущих учителей 
музыкального искусства. В работе использованы соответствуящие теоретические 
и эмпирические методы исследованиѐ, среди которых обобщение, анализ, 
экстраполѐциѐ, педагогическое наблядение, беседа, интервья, оценка творческой 
деѐтельности. Определена сущность и компонентнаѐ структура проектного 
мышлениѐ, на которой основываетсѐ критериальный аппарат исследованиѐ. 
Изложен ход внедрениѐ диагностических процедур. Представлены обобщенные 
результаты исследованиѐ, которые демонстрируят целесообразность разработки 
методики формированиѐ проектного мышлениѐ. 

Ключевые слова: проект, метод проекта, педагогические инновации, 
проектные технологии, проектное мышление, будущие учителѐ музыкального 
искусства, критериальний аппарат, показатели проектного мышлениѐ. 

 
SUMMARY 

Novska Olena. Diagnostics of future musical art teachers’ project thinking. 
The article is devoted to realization and reflection of the results of pedagogical 

diagnostics of the levels of formation of future musical art teachers’ project thinking. The 
paper uses appropriate theoretical and empirical methods of research, including 
generalization, analysis, extrapolation, pedagogical observation, conversation, interview, 
assessment of creative activity, peer review, etc. The essence of the project thinking of the 
future musical art teacher is determined as strategic, creative personal and professional 
quality of the future specialist, which includes the ability to act according to the plan, quickly 
navigate in changing circumstances, predict the results of their activity and evaluate them. 
The component structure of project thinking includes four interrelated components: 
motivational-volitional, cognitive-strategic, creative-activity, and reflexive-prognostic. Based 
on the components identified, a criteria test apparatus was developed. The criteria for the 
formation of project thinking are defined: the degree of conscious motivational focus on 
project-creative activity (indicators: the need for creative self-development through project 
technologies, interest in developing an effective project algorithm, the ability to manifest 
volitional efforts), a measure of the effectiveness of the universal strategic algorithm of 
projecting (systematicity of knowledge on projecting; ability to put into practice the available 
knowledge; development of a productive algorithm); degree of originality and creative 
orientation of the final project product (originality and creative independence of project and 
technological solutions, ability to solve problems quickly and originally, manifestation of 
novelty and relevance of ideas), measure of adequacy and objectivity of self-assessment in 
order to predict the results of project activity (self-assessment of the level of project activity, 
the ability to predict results, the ability to build optimal expedient strategies for achieving 
results). The results of the study have shown that in the majority of students’ project thinking 
manifests itself at the middle and low levels, which testifies to the expediency of developing 
and introducing into the process of professional training of future teachers of musical art a 
specially developed methodology. 

Key words: project, project method, pedagogical innovations, project technologies, 
project thinking, future teacher of musical art, criterion apparatus, indicators of project 
thinking. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

305 

UDC 37.06+378.013 
Pan Sheng 

South Ukrainian National Pedagogical University  
named after K. D. Ushynsky 

ORCID ID 0000-0002-7774-3713 
DOI 10.24139/2312-5993/2019.10/305-313 

 
ESSENCE OF ARTISTIC-PEDAGOGICAL EDUCATION  

OF FUTURE MUSICAL ART TEACHERS 
 
The article deals with the phenomenon of artistic-pedagogical education of future 

musical art teachers. Its role in the formation of artistic-pedagogical competence is 
presented. The definition of this special unit is given and its component model is revealed. 
The latter consists of vocational-motivational, cultural-informational, artistic-linguistic, 
interpretative-performing. The basis of artistic-pedagogical education is polyartistic literacy 
as functional and at the same time professional for future specialists of the artistic and 
artistic-pedagogical profile. So, the chain is built: literacy, education, competence – 
represented in the artistic-pedagogical projection. 

Key words: polyartistic literacy, artistic-pedagogical education, artistic-pedagogical 
competence, polyartistry, integration of art, future teachers of musical art. 

 
Introduction. According to the competence approach, which dominates in 

strategic directions of educational field development, in particular in future 
musical art teachers training, the choice of professional competences, their 
classification, unification and variant clichés have become relevant. Based on B. 
Hershunskyi’s conception of the hierarchy of a future specialist development, it 
turns out that his professional competences are based on appropriate literacy and 
its transformation into the next stage – education. Then comes competence, 
which is the basis of culture and a higher level of professionalism – mentality 
(Hershunskyi, 1998). These steps of professionalism are formed in a specially 
created learning environment. For future musical art teachers such an 
environment is polyartistic, since often at one department study representatives 
of different artistic profile. 

Taking into account that recently the problem of teaching integrated 
course “Art” for schoolchildren has been actualized, therefore preparation of 
future musical art teachers for mastering artistic synthesis, integrated 
programs, experience of using different types of art to stimulate multimodal 
artistic perception has been also actualized. 

Practice shows that a system of specializations for future teachers is 
introduced in Ukraine. For example, for the specialty 014 Secondary education 
(Musical arts), 014 Secondary education (Choreography) is offered 
specialization “Art culture” and “Directing music and educational events”. It 
creates a polyartistic orientation of professional training, while contributing to 
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the formation of a certain quality, which in our study is defined as “artistic-
pedagogical education”. 

Meanwhile, this quality is appropriate for the future musical art teacher 
and within his core specialty. This can be explained by the fact that music is 
completely related to artistic types of creative activity of a person. Even playing 
a musical instrument, mastering singing or conducting skill requires a certain 
level of literacy, not purely musical, but artistic education, which becomes the 
basis of artistic competence (Liu Qianqian, 2010). But taking into account 
professional direction of future musical art teacher training, we still focus on its 
professional basis – pedagogical. The teacher at the mental level tends to 
transfer his/her knowledge, to teach others. Thus, he seeks to motivate 
students to comprehend, understand and feel art in its diversity. 

This actualizes the problem of determining the essence of the concept of 
artistic-pedagogical education of future musical art teachers. 

Analysis of relevant research. The hierarchy of professional 
development from literacy to mentality through education and competence is 
substantiated by B. Hershunskyi (Hershunskyi, 1998). Based on this concept, in 
the field of art education, the concept of artistic literacy and elementary artistic 
competence was developed by Chinese researcher Liu Qianqian (Liu Qianqian, 
2010); the essence of sufficiently complex phenomena is revealed: artistic 
mentality (Hlazyrina, 1998), artistic and mental experience (Rebrova, 2013), 
which include artistic and outlook aspect, the artistic picture of the world as its 
attribute (Romanova, 1995; O. Rebrova, 2003; Rudnytska, 1998; Shcholokova, 
2009); artistic thinking (Medvedieva, 2002; Polataiko, 2010); artistic 
consciousness (Samoilenko, 2004), artistic culture of the personality of a music 
teacher (Saldaieva, 2008) and others. 

Problems of education of the personality, in particular artistic, are based 
on the humanistic philosophical ideas of Confucius, Aristotle, Hegel. They were 
reflected in the concept of integrated art teaching by B. Yusov (1997), which 
subsequently influenced the new direction of teaching art at school through 
integrated programs. The phenomenon of artistry becomes a means of 
communication, interpretation, evaluation of musical works, acquiring a purely 
pedagogical context (Liashenko, 2001; Tahiltseva, 2011; Shyp, 2001). 

Of great importance for the formation of artistic-pedagogical education 
is culturological training of future musical art teachers, which is revealed in the 
research and achievements of L. Kondratska (2004), H. Padalka (2008), 
Rudnytska (1998) and others. 

Meanwhile, the concept of artistic-pedagogical education, which denotes 
artistic-pedagogical phenomenon, is associated with broad artistic outlook of 
future musical art teachers, which becomes the basis of their professional 
performing skills, in particular piano training in its various types, is not defined 
and needs scientific reflexion. 
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The aim of the article is to substantiate theoretically the essence of 
artistic-pedagogical education of future musical art teachers in the context of 
its projection on piano training. 

Methods: we applied analysis of scientific literature (pedagogical, music-
pedagogical) to reveal the essence of the key concept of artistic-pedagogical 
education of future musical art teachers; theoretical modeling and 
generalization of artistic and educational experience to build a component 
model of the phenomenon under study. 

Research results. Defining the essence of the key concept, we consider it 
expedient to focus on the concept of “education”. 

N. Nazarova explains the essence of functional literacy of students of 
pedagogical higher education institutions, which becomes the basis of 
education as its level, which characterizes the ability of future specialists to 
solve standard life and professional problems in various fields of activity based 
mainly on applied knowledge (Nazarova, 2007). That is, such a definition is an 
idea of the superiority of practice over in-depth theoretical, analytical 
processes over a particular content line of professional knowledge. 

The cultural context of education is represented in works (Lebedev, 
2002). We also pay attention to the importance of artistic education, which was 
considered in the works of N. Suvorov (2000). In the scientist’s understanding, 
artistic education is a factor in preventing repetition in creativity techniques 
and techniques for displaying typical images, etc. 

The activities of future musical art teachers are based on the synthesis of 
three types of education: musical, pedagogical and artistic as polyartistic. They 
combine to provide the effectiveness of artistic-pedagogical education, which 
enables the future musical art teacher “... to navigate in the artistic 
phenomena, problems and patterns of artistic creativity, in art in general, while 
seeing their pedagogical potential and applying them accordingly in the artistic-
educational process” (Rebrova & Pan Sheng, 2018). 

Therefore, artistic-pedagogical education in our study is the basis of 
professional artistic-pedagogical activity of the future musical art teacher, 
aimed at solving the following tasks: understanding of cultural factors of artistic 
phenomena emergence (changing styles, integration and differentiation of 
types of art, polimodality of perception of works of art, etc.) for their 
qualitative interpretation in the performing and pedagogical process; 
stimulating an interested attitude to the works of art on the basis of their 
connection with various life and socio-cultural realities; formation of an artistic-
linguistic thesaurus for competent explanation of the figurative and semantic 
basis of piano works in accordance with their artistic and aesthetic properties 
and pedagogical potential; high-quality interpretation of piano works and their 
application in the educational process of music lessons and the integrated 
course “Art”. 
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Taking into account the above mentioned, we interpret artistic-
pedagogical education of future musical art teachers as the basic level of the 
complex of search cognitive activity for obtaining artistic information, 
orientation in its pedagogical potential, skills of practical application in solving 
interpretative-performing tasks during artistic-educational process. 

The specified professional entity, which is a necessary step for the 
formation of artistic-pedagogical competence, differs from the latter by the 
state of formation and motivation for the expansion of artistic horizons, which 
are missing in full or desired volume. 

In accordance with defined tasks and interpretation of the key concept, 
the components of artistic-pedagogical education of future musical art 
teachers were selected. 

In defining the first component, attention was paid to the importance of 
motivation of future specialists to expand artistic awareness, outlook; on the 
interest in artistic culture and culturological knowledge as the basis of 
professional competence. Practice shows that the discipline “Culturology” is a 
variational one and as a rule is not included in the work plans for the 
preparation of future musical art teachers because they receive a specialization 
in art culture. At the same time, there is a contradiction between the fact that 
artistic-aesthetic and culturological context of the works should be realized by 
the students already during their first year at HEI. In addition, there are 
students who choose an alternative type of specialization: directing music and 
educational events. They do not study art culture, but they must interpret 
qualitatively musical works they perform and use in the  educational process of 
the school. Therefore, we have to deal with such case when finding missing 
information has to be transferred to independent cognitive search activities. 

On the basis of the above mentioned, we introduce the first component – 
vocational-motivational, which consists of the following elements: interest in art 
culture and different types of art; cognitive-search initiative in the field of 
polyartistic isuues and art culture. 

We refer to the concept of “polyartistic isuues”, which we apply in a 
purely pedagogical context, which is associated with integration of arts in the 
educational process. It is not a synthesis of art, but it is a pedagogical 
phenomenon of application of both integrated forms of art and their possible 
combination in the perspective of actual artistic-semantic idea. 

The following components are associated with this aspect. Thus, the 
cultural-informational component is conditioned by the dominant principle of 
art education, namely: the principle of cultural correspondence, as pointed out 
by H. Padalka (Padalka, 2008). 

The basis of artistic education is knowledge of culturological, historical, 
philosophical-aesthetic sense. Also, the cultural sense acquires information 
about the functions of art, especially their evolution, which is caused by 
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historical fields and certain patterns of cultural development (vertically, 
horizontally). All this has its continuation in the contemporary phenomena of 
cultural development of China and Ukraine. 

Understanding artistic information involves understanding what exactly 
is artistic information. In this regard, we draw attention to H. Lokarieva’s 
concept of artistic-aesthetic information of a work of art (Lokarieva, 2017). 
According to the scientist, artistic and aesthetic information is a systemic 
phenomenon that consists or combines several streams of information, its 
types, namely: “cognitive, artistic, aesthetic, intellectual, emotional, 
psychological, moral-ethical, individually-author, pragmatic, psycho-energetic” 
(Lokarieva, 2017, p. 160). Their totality is “… an aesthetic structural 
organization characterized by the simultaneity and synthesis of all these 
elements of artistic-aesthetic information (AAI) of a work of art” (Lokarieva, 
2017, p. 160). They are classified into purely artistic and aesthetic type. 

The basis of artistic education is knowledge of culturological, historical, 
philosophical and aesthetic sense. An important source of artistic education is 
orientation in matters of the functions of art, which it performs in the modern 
world and performed in the historical projection of its evolution. 

Based on the above mentioned, we consider cultural-informational 
component as such, which consists of two elements: culturological awareness; 
artistic-functional orientation. We consider these elements as a whole as a 
knowledge ground for cultural-historical, philosophical-conceptual factors that 
influenced the dynamics of changing styles, the artistic outlook of a composer, 
performer, etc. 

Artistic information is indirect, but it is always based on certain content, 
semiotic (sign) and semantic (meaning) attributes created during evolution of the 
art development. Some of them are already stereotyped. This applies, for 
example, to certain musical intonations that are perceived outside the analytical 
process as an artistic-informational flow that combines musical-expressive means 
and its vital equivalent. The vital experience is always accompanied by certain 
musical standards, signs, symbols that are perceived directly, what feelings, 
moods they fit, and from another point of view, – convey them. 

Such stereotypical phenomena of the artistic methodology are, for 
example, whole scale gamma – a symbol of mystical images, descending 
second – a symbol of pity; rising quarto – a symbol of the call, etc. 

There are also certain stereotypes in transmissions of natural 
phenomena: storms, thunderstorms, rain, pastoral landscapes, architectural 
structures and so on. 

Similarly, in other forms of art there are means of expression that 
accurately convey certain characteristic features of the image: masks, 
costumes, facial expressions; colors, chiaroscuro; symbolism of structures and 
so on. The most striking example of such stereotypes of the transmission of 
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artistic image is the symbolism of the masks of the Beijing Opera. So, Xue 
Xiaocin (2005) views development of Beijing opera as a synthesized form of 
theatrical art that combines arias, recitative, gesture and acrobatics. The 
characters of different sex are as follows: Shin – a young man; tribute – a young 
woman; jin – a military mask; chow – a comedian. There are other masks, but 
they are clearly symbolized according to the costume and attributes of the cast. 

So, based on the above mentioned, we introduce the third component – 
artistic-languistic, which covers both semantics and semiotics of artistic texts. 
And its components are defined by the following elements: polyartistic literacy 
and the semantic-semiotic thesaurus. If the first element covers knowledge of 
the language of each type of art, the second indicates formation of a thesaurus, 
which makes it possible to understand the meaningful filling of symbols and 
sign forms of works of art. 

All these attributes become a convenient pedagogical tool when 
considering the artistic image of a particular work of art, as well as searching 
for analogies between a piece of music and works of other kinds of art, which 
may become its artistic-figurative representation. 

The last component is directly related to the artistic enrichment of the 
performance of the work and its pedagogical interpretation. For a qualitative 
interpretation of musical art works, including piano, one must not only analyze 
the work, view it through the prism of the hermeneutic circle, but also feel its 
spiritual, “artistic-aesthetic aura”. This is facilitated by polymodal artistic ideas, 
stimulation of the polysensory sensation. Sometimes, a true meaningful idea is 
revealed in the process of performing mastery of the work, its texture, when 
the fingers feel the strain of harmony, or the lightness of the carcass. Of great 
importance is phenomenon of artistic prototype, which prompts the 
connection between literary work and music written under its influence. Often 
this also applies to vocal works that are translated into piano solo music, a self-
contained piece of art. Polysensorics is also important for concertmaster’s 
creativity. Often the concertmaster immerses himself in the image of the hero 
in order to feel the harmony of the intoned word and the intoned sound. 

Based on the specified data, we refer to the interpretative-performing 
component the following elements: polysensory representations (presence of 
certain associative relationships); artistic figurativeness of performance and its 
focus on pedagogical projection. With regard to the latter element, we give the 
following explanation: artistic figurativeness of performance of the work may 
be conditioned precisely by the artist’s ideas, his attitude to the work, 
individual creative properties, and may also be conditioned by a clear 
understanding of the educational perspectives of the performance of the work 
in the resolution of artistic-aesthetic pedagogical tasks. 

Conclusions. Thus, artistic-pedagogical education of future musical art 
teachers is a formed professional entity, which performs the function of the 
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basis of artistic-pedagogical competence and manifests itself through a 
complex of cognitive search activity for obtaining artistic information, 
orientation in its pedagogical potential and efficiency of use in solving 
educational tasks of artistic-aesthetic content. The basis of this quality is 
polyartistic literacy as functional for future specialists in the artistic and artistic-
pedagogical profile; it provides for the formation of four components of 
artistic-pedagogical education: vocational-motivational, cultural-informational, 
artistic-linguistic, interpretative-performing. 
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РЕЗЮМЕ 
Пань Шен. Cущность художественно-педагогической образованности будущего 

учителѐ музыкального искусства. 
В статье рассматриваетсѐ феномен художественно-педагогической 

образованности будущих учителей музыкального искусства. Представлена его роль 
в формировании художественно-педагогической компетентности. Дано 
определение этого профессионального образованиѐ и раскрыта его компонентнаѐ 
модель. Последнѐѐ состоит из профессионально-мотивационного, культурно-
информационного, художественно-речевого, интерпретационно-исполнительного 
компонентов. Основой художественно-педагогической образованности ѐвлѐетсѐ 
полиартистическаѐ грамотность как функциональнаѐ и в то же времѐ 
профессиональнаѐ длѐ будущих специалистов художественного и художественно-
педагогического профилѐ. Итак, цепочка построена: грамотность, образование, 
компетентность представлены в художественно-педагогической проекции. 

Ключевые слова: полихудожественнаѐ грамотность, художественно-
педагогическаѐ образованность, художественно-педагогическаѐ компетентность, 
интеграциѐ искусства, будущие учителѐ музыкального искусства. 

 

АНОТАЦІЯ 
Пань Шен. Cутність художньо-педагогічної освіченості майбутнього вчителѐ 

музичного мистецтва. 
У статті розглѐдаютьсѐ сутність феномену художньо-педагогічної 

освіченості відповідно до професійної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва. З оріюнтаціюя на концепція Б. Гершунского щодо іюрархії рівнів 
професійного зростаннѐ від грамотності до ментальності, використовуятьсѐ 
понѐттѐ поліхудожньої грамотності, художньо-педагогічної освіченості ѐк основ 
художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Актуальність розглѐду даного феномена, виведеннѐ його визначеннѐ в ѐкості 
педагогічного понѐттѐ обумовлено запровадженнѐм у шкільну практику 
інтегрованого курсу «Мистецтво», що маю враховуватисѐ у процесі формуваннѐ 
професійних майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Художньо-педагогічна освіченість ю сформованим професійним утвореннѐм, що 
виконую функція базової основи художньо-педагогічної компетентності, ѐка 
виѐвлѐютьсѐ через комплекс пошукової пізнавальної активності на отриманнѐ 
художньої інформації, оріюнтації в її педагогічний потенціал та ефективність 
використаннѐ в розв’ѐзанні освітніх завдань художньо-естетичного змісту. Основоя 
означеної ѐкості ю поліхудожнѐ грамотність ѐк функціональна длѐ майбутніх фахівців 
художнього та художньо-педагогічного профіля; вона забезпечую формуваннѐ чотирьох 
компонентів художньо-педагогічної освіченості: професійно-мотиваційного, культурно-
інформаційного, художньо-мовного, интерпретаційно-виконавського. 

Ключові слова: поліхудожнѐ грамотність, художьо-педагогічна освіченість, 
художньо-педагогічна компетентність, поліхудожність, інтеграціѐ мистецтва, 
майбутні вчителі музичного мистецтва. 
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ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ ВІКТОР ГОНТАРІВ 
 
Варто відмітити те, що художник-академік, написавши багато художніх 

творів, ѐкі експонувалисѐ в найпрестижніших залах в Україні і далеко за її межами, 
художник завоявав величезний авторитет у мистецьких колах українського 
простору, лауреат Державної премії і Золотої медалі Академії мистецтв, він, ѐк 
лядина з оригінальним композиційним мисленнѐм і непересічним талантом, віддавав 
свій досвід і талант своїм учнѐм. Працяячи з ними, учитель досѐгав ѐкісного 
твореннѐ, ѐке відповідаю всім вимогам сьогоденнѐ, а головне, суто професійного 
звучаннѐ композиції, що виходить почуттювоя і змістовноя. Твори, ѐкі виконували 
студенти, продовжували свою життѐ на різноманітних художніх виставках та в 
пам’ѐті вдѐчних глѐдачів. Учитель виховав справжніх фахівців і характерним ю те, 
що деѐкі з них стали відомими у своїй країні і за кордоном. 

Ключові слова: художник, учитель, студент, учень. 

 
Постановка проблеми. Проблема одна – найкраще навчати 

студентів професіоналізму у роботі над творами мистецтва, добитисѐ 
звучаннѐ композиційного задуму і його цілісності. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐ сутності проблеми 
навчаннѐ студентів професійної діѐльності, підготовленість їх до 
самостійного твореннѐ, розвитку студента до наданнѐ художніх послуг 
глѐдачеві, дослідженнѐ тенденцій проходженнѐ художника від закінченнѐ 
навчального закладу до роботи поза ним. Проблему досліджуять 
науковці: філософи, психологи, мистецтвознавці. 

Дослідженнѐ вели науковці, розглѐдаячи різні ракурси проблеми. 
Р. Арнхейм, М. Волков, В. Фаворський, Т. Косоурова, В. Лазарев, М. Алпатов, 
Н. Брунов, М. Гика, В. Ванелов, А. Баришников, О. Кочик, С. Капланов, 
А. Бенуа у своїх роботах зазначали різні аспекти розвитку мистецтвознавства 
в різних видах діѐльності, а також про відношеннѐ «викладач-студент». 

Мета статті – показати творчу роботу художника-педагога, з’ѐсувати 
стан мистецької освіти окремого підрозділу образотворчості і звернути 
особливу увагу на приклад самовідданої роботи викладача та його учнів. 

Виклад основного матеріалу. Віктор Гонтарів післѐ закінченнѐ 
ленінградського вищого училища ім. В. Мухіної, приїхавши до Харкова, 
працявав виклячно в галузі монументального живопису, тобто, відповідно 
до спеціальності, здобутоя у славетному закладі освіти. З перших робіт він 
звернув на себе увагу своїх колег і всіюї художньої громадськості. Дійсно, ці 
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твори різнилисѐ високим професіоналізмом, оригінальністя, цілим рѐдом 
технічних новинок, витонченим рисунком. 

У цей час В. Гонтарів почав визначати мистецьку спрѐмованість 
східної України в монументальному живописі, майстер виконую багато 
творів, його розписи поѐвилисѐ в місті, в області, в Україні, у Росії і скрізь 
вони вирізнѐлисѐ прекрасноя художньоя ѐкістя, але особливоя цінністя 
відзначиласѐ робота в бібліотеці авіаційного інституту. Розпис схематично 
мав форму підкови, наповненої різного характеру лядьми. Робота мала 
ефектний виглѐд і чарувала своїм виглѐдом усіх присутніх. 

Завдѐки київський мистецтвознавці Галині Склѐренко, ѐка 
ознайомляваласѐ з творами монументалістів, а також завдѐки її книзі 
«Художник і місто» про розпис знала всѐ Україна. 

У своїй біографії Віктор Миколайович зауважую, що станковим 
живописом почав займатисѐ з 1974 року, що правда, це були поодинокі 
випадки. 

У кінці 70-х років він зробив своя персональну художня виставку, де 
були пейзажі, переважно майстерно написані трави.  

Виставка проходила у приміщенні харківської організації Спілки 
художників. Глѐдачі були вражені надзвичайно чіткоя характеристикоя 
слобожанських трав, мудрим відбором і прекрасним талантом живописцѐ. 
Гонтарів відкрив себе глѐдачам ѐк ѐскравий живописець. Сяжетні твори 
були, поки що схожі на монументальні роботи, фігури лядей трактувалисѐ  
ѐк на фресках, але потужний талант робив твори ще більше станковими, 
пластичність стала ідеальноя. 

У 1977 році автор став членом Спілки художників. Пауза в роботі над 
станковими творами була викликана замовленнѐми на розписи, але згодом 
Віктор Гонтарів знову розпочав писати творчі картини. Усе більше з’ѐвлѐютьсѐ 
пейзажів, зовсім не схожих на великі етяди інших художників. Митець усе 
частіше їздить до Седніва, де, за звичкоя, багато працяю і досѐгаю великих 
успіхів у станковому живописі. Звичайно, художник шукаю, ці пошуки 
знесиляять, але немаю кращої перемоги від перемоги над собоя. 

У комбінаті, де митці отримували замовленнѐ на розписи, роботи не 
стало. Тому художники здійснявали перехід до станкового живопису. 
акщо раніше пленерні заїзди були тільки в Седніві, то тепер міст заїзду 
стало багато, художників із етядниками можна було побачити дуже часто. 
На всеукраїнських художніх виставках етядів побільшало. 

Художники, ѐкі творили жанрові картини, також могли поїхати до 
Седніва, але, в основному, працявали в майстернѐх. Зате географіѐ 
виставок розшириласѐ. Спочатку за кордон поїхали одиниці, а згодом – усе 
більше художників виставлѐли свої твори в різних країнах світу. Гонтаріва 
запрошуять виставлѐтись також у різних країнах. 
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«Перевага художника в можливості зрозуміти природу і значеннѐ 
життювого досвіду у формі певних образотворчих засобів і таким чином, 
зробити цей досвід сприйнѐтим іншими». акщо третю місце на першому 
українському біюнале живопису було скоріше харківськими амбіціѐми 
Віктора Сидоренка, майже завжди місцѐ віддаять київським художникам, 
то вже твір «Тарасова долѐ» був справжнім творчим досѐгненнѐм. Віктор 
Гонтарів здобув надзвичайно важливу перемогу в Киюві. Монохромна 
робота, до деѐкої міри ефект, старовинної фотографії з чудовоя 
композиціюя і цікавим задумом. Віктор Миколайович вмів досѐгнути цей 
ефект старовини, а ще прекрасне композиційне мисленнѐ, ѐке робить твір 
виразнішим і правдивим. Професіоналізм живописцѐ ѐкраз і визначаютьсѐ 
тим, наскільки органічно засвоїв він основи образотворчих понѐть, 
настільки зв’ѐзав він ці понѐттѐ у своя свідомість.  

Згодом був твір «Байдина дума», де що схожий на попередній, з 
дуже відомим історичним персонажем, тільки з алегоріюя птахів, де сокіл 
убиваю голубку. Варто відмітити, козацька тема у творчості автора 
поѐвлѐютьсѐ дуже часто.  

Характерними особливостѐми живопису Гонтаріва ю довгі вишукані 
лінії, елегантні, часто пом’ѐкшені, фарби чисті, колір узагальнений, перели-
ваютьсѐ тоном, де коли зображеннѐ зливаютьсѐ з фоном, що надаю йому 
загадковості. Цими витонченими няансами автор забезпечую своїм творам 
неповторність, а, значить, оригінальність, постаті лядей дуже часто злива-
ятьсѐ з тлом і тільки деѐкі штрихи автора забезпечуять формі лядини об’юм. 

Письмо стримане, часто сіре, акцентним ефектом ю деѐкі вставки 
ѐскравих голубих чи фіолетових, подекуди зеленуватих або навіть 
червоних. Такі прийоми суто гонтарівські, їх в Україні немаю, хіба що його ж 
студенти перейнѐли.  

Буваю загально-цілісний настрій синьо-голубого, рожевого чи 
зеленого. У такому випадку один із названих кольорів формую настрій усіюї 
картини. Кольорових контрастів у автора мало, тільки інколи засвітитьсѐ 
червоне на синьому тлі. Живопис м’ѐкий, почуттювий, часто фігури лядей 
потопаять у тоні. 

Мисленнѐ в художника цікаве, власне, оригінальне, завжди пам’ѐтаю, 
що «картина ю експозиціюя мисленнѐ в композиції почуттювого образу». І 
хоча художник стверджую, що він просто граютьсѐ на полотні, майже в 
кожній його роботі прослідковуютьсѐ непересічне мисленнѐ. 

Тонові відношеннѐ практично ідеальні, вони вміло розташовані на 
картинній площині, що надаю твору стрункості, довершеності й 
неповторності. Такими відношеннѐми ѐкраз і можна перевірити фахові 
особливості художника, тобто його грамотність і почуттювість, розуміннѐ 
ритмічності, а також динамічність або статичність усіюї композиції додаю їй 
цілісності і виразності. Виразність композиції залежить від її задуму, а 
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задуми Віктора Миколайовича народжуятьсѐ в пошуках, ѐкі згодом 
перетворяятьсѐ на справжній шедевр. 

Звідки, феномен Гонтаріва, чи ю на це відповідь? Думаютьсѐ, на це 
відповість кропітка і важка працѐ майстра, що закономірно. Народжений у 
селі Сотницький козачок, художник знав тих, хто працяю на землі, схоже 
землѐ давала йому наснагу й сили. Тут жили його герої, тут були до боля 
знайомі краювиди. 

Віктор Гонтарів – художник-монументаліст, звідси узагальненнѐ, 
техніка й технологіѐ, культура полотна. Помогло і аналітичне вивченнѐ 
Діонісіѐ, ѐкого копіявав у Фіропонтові, а ще Джотто, ѐкий надихав. 

Ще одна важлива деталь – художник навчавсѐ в мухінському 
училищі, де отримав блискучі знаннѐ.  

«В. Гонтарів, ѐк вигадливий форміст та концептуаліст уѐвного 
світобаченнѐ, перероблѐю своя формулу живописного образотвореннѐ, 
будуячи картину за власно виробленим принципом: «емоціѐ – почуттѐ – 
ментальна метафора – образотворча метафора – твір – назва – почуттѐ – 
емоціѐ». Принцип простий: усі тлумаченнѐ митець відкидаю. Розумію: 
мистецтво створено на те, аби відтворявати знаки внутрішнього, 
спостерігати зовнішню і говорити мовоя мистецтва, про те, що знаю 
справжній  «семіотичний» філософ мистецтва – метаморфози життѐ», – 
пише Оксана Маричевська. І продовжую: «Насправді, ѐкби відшукати длѐ 
Віктора Миколайовича метафору, що уособлявала б головні його лядськи 
і мистецьки чесноти, то кращої ніж сковородинівське «Світ ловив мене, та 
не впіймав» важко було би знайти. Одначе, найближче до нього, ѐк 
здаютьсѐ, метафора таюмничого та енерготворчого Протеѐ. А ось ѐк 
говорить сам художник про себе «Не ставля перед собоя жодних завдань, 
не оглѐдаясѐ в бік теорій чи ідеологем, просто граясь на полотні». 

Принцип підходу до роботи над художнім твором ѐк до гри ю дуже 
важливим, у даному випадку, проходить надзвичайне емоційне піднесеннѐ, 
ѐк під час лябих ігор, з’ѐвлѐютьсѐ азартність, мозок працяю швидко і майже 
безпомилково а в руках і тілі –легкість. Гра длѐ митцѐ-художника тотожна на 
грі артиста на сцені, ѐкій збуджений і натхнений. Гра, ѐк категоріѐ 
надзвичайного стану митцѐ, відтворяю його емоційну складову. Такий стан 
з’ѐвлѐютьсѐ не всім і не кожен день. Таке збудженнѐ правильно назвати «стан 
душі». Викликати ефект гри длѐ пересічного митцѐ неможливо. 

Художник сприймаю світ, осмисляю світ у певній системі категорій, 
ѐка ю основоя інтеграцій образотворчого досвіду, а форми визначених 
образотворчих, стаять формами його знань. 

«Народженнѐ» кожної картини, ѐк би ілязорно швидко вона не була 
намальована, підготовлене біографіюя та складом характеру митцѐ. 
«Жанровий» або «пейзажний» стрій картини художника визначаютьсѐ 
неформальними ознаками «чистоти» суміші стилів, а новітньоя 
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тенденціюя мистецтва до ренесансної активізації лядини, котра 
усвідомляю свою місце в довкіллі. Поруч із ідентифікаціюя власного акту 
волі, с пошуком лядської ОСОБЛИВОСТІ, Гонтарів прагне чіткіше окреслити 
обриси власного баченнѐ, особливості СПІЛЬНОТИ, що живе саме на цій 
землі, особливості свого НАРОДУ». 

Ляди на картинах Гонтаріва особливі, вони наділені тими 
властивостѐми, ѐкі близькі автору, за деѐкими винѐтками. Усіх великі носи, 
але обличчѐ добрі. ак правило, ляди сільські, хоча буваять винѐтки. В 
основному, вони переживаять різні події з життѐ, з історії, біблейських 
подій, разом із ними автор також переживаю всі етапи їх життѐ. Жінка з 
мішком, з коромислом, з лопатоя, з велосипедом, з коровоя, з козоя, з 
півнем, з дитиноя – усе це робота, ѐку виконую сільська жінка. Автор знав 
безкінечні турботи жінок, їхні переживаннѐ, очікуваннѐ, біль за дітей, за 
сім’я. Він знав їх побут, характер одѐгу, поведінку в різних ситуаціѐх. Він 
знав життѐ й повадки сільських чоловіків, того, що ріже свиней, що працяю 
на землі, граю на гармошці, пасе корову або косить траву – майже всі ляди 
праці, ѐким вона необхідна длѐ життѐ.  

Вода у Віктора Миколайовича особлива, їй відведено почесне місце. 
Вода – чиста, прозора. Зацікавлений підліток, розпростертий, майже через 
увесь луг, дивитьсѐ уважно на свою відображеннѐ, вдивлѐютьсѐ, ѐк 
караваджівський Нарцис, але в цього хлопчика інша мета: він вивчаю, 
наполегливо роздумую. 

Козак, стоѐчи на колінах, п’ю воду зі щойно витѐгнутого з криниці 
відра. Інша картина – «Уклін» – так називаютьсѐ твір, на ѐкому вже автор 
схиливсѐ над свѐтоя водоя. Вода длѐ Гонтаріва, щось більше, ніж рідина, 
ѐку п’ять. Це цілий світ, світ перед ѐким стаять на коліна. 

Можна говорити також про талі води, ѐкі приносѐть такі очікувані 
зміни, зміни на весну. Краса веснѐних вод особливо заворожую. Автор 
подаю воду від банальних каляж до прозорої води, ѐка утвориласѐ на 
сніжному покриві, виблискуячи на сонці.  

Говорѐть, що справжній художник той, ѐкий зберіг у собі частину 
дитинства. Автор дуже відвертий з глѐдачем, це прослідковуютьсѐ в усіх 
його творах, особливо в «Прогулѐнці з музоя». Цѐ відвертість, 
звинуваченнѐ себе в усіх земних гріхах, тільки зовнішнѐ, насправді, 
художник потребую музи, він, ѐк той, хто ніколи не зупинѐютьсѐ на 
досѐгнутому, потребую росту. 

Більше, ніж відверта, робота «Боже, ѐк ѐ втомивсѐ». Віктор 
Миколайович, працяячи натхненно й багато, суворий до своюї праці, 
вимогливий до себе. Митець відчув втому і йому необхідний відпочинок, 
але художник знову візьметьсѐ за роботу, адже життѐ коротке, потрібно 
все встигнути. 
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У голові зріять нові плани, нові задуми, бентежать свідомість, рій 
думок заповняю голову, вже зрію нове полотно. Задумана нова серіѐ, 
присвѐчена Миколі Гоголя. Від роботи повіѐло новизноя, автор пов’ѐзую 
класика з Україноя, серед уляблених краювидів: Гоголь стоїть на тлі 
водоймища, стоїть натхненний, у петербурзькому модному одѐзі, з 
«відкритим серцем», а позаду, у воді, русалка. Серце дійсно відкрите, це 
Віктор Миколайович намалявав його червоним поверх одѐгу. Така 
умовність зробила письменника доступнішим. 

Твір «Гоголь і свинѐ» викликаю усмішку, за каретоя, де знаходитьсѐ 
письменник, біжить не зовсім ввічлива свинѐ. 

Гоголівська серіѐ – ѐкісно – новий крок художника, цѐ серіѐ показала 
нові можливості митцѐ, його незгасний талант. За ця серія Гонтаріву 
присудили Державну премія ім. Т. Шевченко.  

Віктор Гонтарів вже працявав у харківському художньо- 
промисловому інституті, зразу післѐ закінченнѐ мухінського училища, на 
кафедрі рисунка, але тепер він очолив майстерня історичного живопису на 
кафедрі монументального мистецтва харківської Державної академії  
дизайну і мистецтв, і, з приходом його на посаду, викладаннѐ 
покращилось. Митець віддавав багато сил, щоб навчити студентів 
розкривати у творах вічні, загально-лядські цінності; уміло поюднувати 
життѐ минуле й нинішню в усіх його проѐвах, а також в емоційно-
пластичних образах передавати велич і силу свого народу. Студенти 
жадібно черпали різні проѐви інформації з різних джерел, але особливоя 
була дотичність до контакту з майстром. Адже перед ними була лядина з 
величезним життювим та мистецьким досвідом.  

Віктор Миколайович власним прикладом надихав студентів на творчу 
роботу і, взагалі, методом його роботи можна було назвати «працяй, ѐк ѐ». 
Творчі роботи студентів поѐвилисѐ на всеукраїнських художніх виставках. 
Одніюя з таких виставок була «Україна від Трипіллѐ до сьогоденнѐ». Згодом 
виставки відбулисѐ в харківському Національному художньому музеї. 

Принципи твореннѐ живописних картин длѐ цих виставок спираютьсѐ 
на методи й систему В. Гонтаріва, за його безпосереднім сприѐннѐм було 
створено таку собі слобожанську філія українського монументального 
мистецтва, а його підґрунтѐм ю національне коріннѐ і сповідуваннѐ поетично- 
міфологічних та художніх традицій, ѐкі розпочав Михайло Бойчук. 

Студентам вдалосѐ опанувати суто гонтарівські принципи 
образотворчості, їх змістовні інтерпретації і, навіть, чисто суб’юктивне 
гротескне й іронічне трактуваннѐ, а також площинну побудову картини. Але 
були і помилки. Там, де в учителѐ вишукані силуети, у студентів у таких місцѐх 
– чітка графічність. Взагалі, учні частенько бажаять усе вималявати, хоча 
узагальненнѐ в образотворчому мистецтві не менш важливе, ніж подекуди 
жорстка графіка. При набутті досвіду, а головне, відчуттѐ живопису, у 
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художників з’ѐвлѐютьсѐ потреба узагальненнѐ, у такому випадку митець 
добре відчуваю, ѐк зробити цілісноя вся композиція: де писати м’ѐко, де, 
навпаки, чіткіше; де провести лесуваннѐ, де писати пастозно. 

Завдѐки стараннѐм, згодом студентам удаютьсѐ добитисѐ багатьох 
тих критеріїв, за ѐкими учитель будую свої твори: площинна побудова 
композиції, асоціативно-міфологічне  вирішеннѐ, вдале поюднаннѐ 
змістовних акцентів. 

Про школу Гонтаріва сказано багато, здебільш позитивного, ѐк і про 
нього самого. Гордістя лябого митцѐ ю його учні, ѐкі відбулисѐ, ѐк професійні 
художники. Віктор Миколайович не жалів сил на своїх вихованців, віддавав 
свій співучий рисунок, фігури, ѐкі дивуять гнучкими ракурсами; пейзажі 
мелодійні й образні та загадкові; монументальний живопис, ѐкий із 
виваженоя композиціюя утворяю то суперечливі і болісні події грома-
дѐнської війни, то проблемні ознаки сучасності, то здійсняю пластичні ритми, 
ѐкі вражаять досконалістя. Учитель навчив, насамперед, розкрити глибину 
теми, саму сутність її, а вже потім насолоджуватисѐ технічними прийомами й 
фактурами, учив бачити цілісність композиції, її образність, творити все 
засобами живопису, ѐкий маю бути прозорим і насиченим барвами.  

Длѐ учнів усе повинно бути важливим в образотворчому мистецтві: 
чи то тональне композиційне вирішеннѐ, чи то посиленнѐ декоративної 
виразності, чи то через безкінечні можливості живопису, чи то через 
ритмічність твору. А ще змістовність, образність і цілісність твору тощо.  

Викладач учив бачити природу – основу основ, уміло вести рисунок, 
добиватисѐ живописного звучаннѐ  чи то навчальної постановки, чи 
творчого замислу, чи багатофігурної історичної картини, де студенти 
показуять свої широкі знаннѐ з історії, життѐ і побуту цілого народу, їх 
одѐг, мирні, або військові дії, падіннѐ або перемоги. 

Історичний жанр живопису найскладніший від усіх жанрів, його 
великі можливості характерні не длѐ всіх художників. Такий жанр 
підкоривсѐ студентам Гонтаріва. Вони вміло доказали, що можуть 
виконувати будь-ѐку задачу, ѐку ставить перед ними вчитель.  

Студенти Віктора Миколайовича – народ допитливий, охочий на 
пошуки, вже тепер видно, що вогнище творчості запалене і багатьох 
студентів чекаю неспокійне, але цікаве життѐ. 

Роман Мінін став відомим ще студентом за велику серія творів, 
присвѐчених нелегкій долі шахтарів. Народжений у шахтарському містечку, 
добре знав усі події, пов’ѐзані з життѐм своїх героїв. Твори в автора 
незвичайні, вірніше, незвичайним ю оригінальне трактуваннѐ. Можна 
сказати, що середовище перебуваннѐ шахтарів у автора ю досить умовним, 
воно, ѐк і постаті шахтарів, гротескне, це допомогло створити справжня 
лядську драму. Усі твори звучать напружено, глѐдач повірив у всі дії, 
створені художником. 
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Післѐ закінченнѐ Академії, Мінін багато виставлѐютьсѐ, бажаний гість 
усіх мистецьких заходів. 

Костѐнтин Аленінський, на відміну від свого вчителѐ, у твори вводить 
велику кількість кольору, хоча твір «Рік 18-й. Україна» – з обмеженоя 
кількістя кольорових переливів. Робота урочисто-трагедійна, наповнена 
лядьми, не дивлѐчись на всі страхіттѐ війни, автор показую також лірико- 
поетичні відношеннѐ, що здаютьсѐ неприроднім, але збагачую роботу 
різними лядськими відношеннѐми. 

Олександр Сердяк у своїх працѐх повторявав принципами побудови 
твору свого вчителѐ, особливо в пейзажах, але нема нічого протиправного 
в наслідуванні улябленого художника. Автор написав роботу «Булава 
Кирила Розумовського». У цьому історичному творі, епічному полотні, ще 
відчуваютьсѐ вплив учителѐ, але в пізніших роботах Сердяк шукаю свою 
творче обличчѐ. Він створяю багато робіт, веде активну мистецьку 
діѐльність, бере участь у великій кількості мистецьких заходів. 

Тепер Сердяк зі своїм почерком, викладач Академії. 
Олег Омельченко дуже швидко знайшов нотки власного письма, у 

його творах спостерігаютьсѐ добре почуттѐ композиції та прекрасного 
рисунка. Роботи дещо «засушені», не відчуваютьсѐ тіюї легкості, ѐка ю в 
учителѐ. 

Омельченко активний, він викладач Академії.  
Учитель все частіше працяю зі студентами, за його ініціативоя 

учнѐми були створенні великі роботи на історичну тему. Ці твори були 
підготовлені длѐ майбутніх всеукраїнських виставок. Віктор Миколайович 
готую фахівців до життѐ поза навчальним закладом, возить до Киюва, 
знайомить із художним життѐм столиці. Журнал «Образотворче 
мистецтво» публікую репродукції їх творів, бере інтерв’я в окремих учнів, 
завдѐки цим заходам, студенти стаять відомими в Україні.  

ак уже говорилосѐ, у Харкові було створено слобожанську філія 
українського монументального мистецтва. З’ѐвиласѐ можливість 
попрацявати разом монументалістам обох академій: Київської і Харківської. 
Це провідні викладачі – Микола Стороженко та Віктор Гонтарів – домовилисѐ 
між собоя про співпраця. Звичайно, виграли всі студенти, вони обмінява-
лисѐ досвідом, писали спільні роботи, разом відпочивали, знайомилисѐ зі 
столицея. Віктор Миколайович ніби зріднивсѐ зі своїми учнѐми, ѐкі часто 
працяять і ночуять у нього вдома. Студенти із вдѐчністя відповідаять 
учителя за його турботу, творчо працяять, підвищуять своя кваліфікація. 

За вимогоя Гонтаріва ескізні пошуки роблѐтьсѐ дуже малими, не 
більш ніж сірникова коробка. Робитьсѐ це длѐ того, щоб бачити загальний 
вид твору. 

У Гонтаріва були улябленими студентами ті, ѐкі не жаліли себе 
заради мистецтва, підвищували своя творчу активність.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

322 

Висновки. Віктор Миколайович учив студентів працявати разом над 
одніюя роботоя, артільно. Студенти стали самостійними фахівцѐми. Роман 
Мінін і Ніна Мурашкіна стали відомими, Олександр Сердяк від них не 
відстаю. Ось що він сказав у 2015 році про Гонтаріва: «Мене дивувало в 
ньому буквально все, і мої спогади про нього дуже позитивні. Він був 
оригінальноя, цікавоя лядиноя… Длѐ нас він був більше, ніж просто 
викладачем, він, ѐк батько, бачив кожного студента і бажав допомогти. 
Віктор Миколайович дав нам дуже багато, а головне – «заразив» лябов’я 
до мистецтва. Він виростив свій сад у мистецтві і його величезне 
досѐгненнѐ в тому, що він поділивсѐ плодами свого саду!».  

Віктор Гонтарів був надзвичайноя лядиноя, визначним художником 
і блискучим педагогом, його твори щасливі мати музеї, учні його пішли 
дорогоя вчителѐ, зерна, вкинуті педагогом, виросли і даять плоди.  
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РЕЗЮМЕ 

Садовский Александр. Художник-педагог Виктор Гонтарив. 
Стоит заметить то, что художник-академик, написав многие 

художественные произведениѐ, которые экспонировались в самых престижных 
залах в Украине и далеко за ее пределами, художник завоевал огромный авторитет 
в художественных кругах украинского пространства, лауреат Государственной 
премии и Золотой медали Академии искусств, он, человек с оригинальным 
композиционным мышлением и незаурѐдным талантом, отдавал свой опыт и 
талант своим ученикам. Работаѐ с ними, учитель добивалсѐ качественного 
созданиѐ, которое отвечает всем требованиѐм нынешнего времени, а главное, 
сугубо профессионального звучаниѐ композиции, котораѐ выходит чувственной и 
содержательной. Произведениѐ, которые выполнѐли студенты, продолжали своя 
жизнь на разнообразных художественных выставках и в памѐти благодарных 
зрителей. Учитель воспитал настоѐщих специалистов и, что характерно, 
некоторые из них стали известными в своей стране и за рубежом. 

Ключевые слова: художник, учитель, студент, ученик. 

  
SUMMARY 

Sadovskyi Oleksandr. Artist-teacher Viktor Hontariv. 
The article is devoted to revealing creative work of the artist-teacher Viktor Hontariv, 

finding out the state of art education, in particular, visual arts. It is noted that the artist 
created many works of art that were exhibited in the most prestigious Ukrainian and 
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international galleries. The artist has gained enormous authority in the artistic community of 
Ukraine; he is the winner of the State Prize and the Gold Medal of the Academy of Arts. He, 
as a person with original compositional thinking and extraordinary talent, imparted his 
experience and talent to his students. Working with them, he achieved a quality creation that 
meets all the requirements of today, and most importantly, a purely professional sound of a 
composition that comes out sensual and meaningful. The works performed by his students 
were presented at various art exhibitions and are in the memory of grateful viewers. The 
teacher brought up real experts and some of them became known in Ukraine and abroad. 

Characteristic features of Hontariv’s painting are long, exquisite lines, elegant, often 
softened; colors are pure, generalized, shimmering in tone, where the image blends with 
background, which gives it mysteriousness. With these subtle nuances, the author provides 
his works with uniqueness, which means that originality, people’s figures often blend with 
the background, and only a few strokes of the author provide human form with volume. The 
principle of approach to the work of art as a game is very important, in this case, there is an 
extraordinary emotional uplift, as during favorite games, gambling appears, the brain works 
quickly and almost unmistakably, and in the hands and body there is lightness. Playing for an 
artist is the same as playing for a performer who is excited and inspired. Play, as a category 
of an artist's state of emergency, reproduces its emotional component. This condition does 
not appear to everyone and not every day. Such excitement is properly called “state of mind”. 
It is impossible to cause a game effect for the average artist. 

Key words: artist, teacher, student, pupil. 
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ОСВОЄННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ТРАДИЦІЙ  
МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ  

ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 
 
Мета статті – визначеннѐ сутності феномена «освоюннѐ національних художніх 

традицій» майбутніми вчителѐми мистецтва. Психолого-педагогічний і мистецтвознавчий 
підходи до даного ѐвища дозволили встановити, що освоюннѐ художніх традицій – це процес 
придбаннѐ знань про традиційне мистецтво народів світу, а також формуваннѐ відповідних 
артистичних умінь і мотивів діѐльності. Визначено емпіричний і системно-творчий рівні 
володіннѐ традиційним мистецтвом. Практичне призначеннѐ дослідженнѐ – розробка 
методики освоюннѐ національних художніх традицій у професійній підготовці майбутніх 
учителів музики і хореографії.  

Ключові слова: національні мистецькі традиції, художнѐ освіта, емпіричні та 
теоретичні знаннѐ, творчі вміннѐ, учитель музики і хореографії. 

 
Постановка проблеми і аналіз актуальних досліджень. Одним із 

найважливіших завдань мистецької освіти ю прилученнѐ нових поколінь до 
традиційних цінностей національних художніх культур. Перш за все, 
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йдетьсѐ про рідну длѐ молодих лядей національну культуру. Таке 
завданнѐ з кожним днем стаю все більш актуальним, оскільки 
національним традиціѐм мистецтва загрожуять процеси глобалізації та 
руйнівної експансії масово-популѐрної культури. Основним засобом 
порѐтунку національних традицій маю стати загальноосвітнѐ школа. Отже, 
сучасній школі потрібні нові діюві методи залученнѐ сучасної молоді до 
рідного мистецтва, потрібний учитель, ѐкий досконально знаю і глибоко 
розумію національні художні традиції, творчо володію ними. 

Величезне значеннѐ традиційного мистецтва длѐ розвитку 
національної культури було зазначено багатьма мислителѐми минулого, 
починаячи зі стародавніх часів (Платон, Аристотель, Кун Цзи, Лао Цзи, 
Августін, Фома Аквінський та ін.), і завершуячи вченими ХХ-ХХІ століть 
(М. Богданов, Й. Гейзінга, Л. Гумільов, К. Леві-Строс, П. Сорокін, А. Швейцер 
та ін.). Видатні діѐчі національної культури, письменники, публіцисти, митці 
ѐсно розуміли й підкреслявали в своїх висловленнѐх вирішальне значеннѐ 
традиційного мистецтва і, перш за все, фольклору длѐ розвитку всіюї культури 
народу, длѐ формуваннѐ його національної свідомості. Так, наприклад, 
значеннѐ традицій музичного і хореографічного мистецтва длѐ розвитку 
української культури зазначали В. Антонович, М. Драгоманов, А. Іваницький, 
М. Костомаров, М. Лисенко, С. Лядкевич, П. Сокальський, В. Сухомлинський, 
Л. Українка, К. Ушинський, І. Франко та ін.   

Добре усвідомленоя суспільноя потребоя ю також використаннѐ 
величезного освітнього потенціалу національного традиційного мистецтва. 
Про необхідність освоюннѐ національних мистецьких традицій молодими 
поколіннѐми українців переконливо говорили М. Грушевський, 
В. Вернадський, С. Миропольський, Г. Врецьона, О. Пчілка, П. Житецький, 
П. Грабовський, О. Кобилѐнська, Н. Кобринська, Б. Грінченко, а. Чепіга, 
С. Русова, Л. Українка, О. Маковей, О. Барвінський, О. Музиченко, 
С. Юфремов, І. Стешенко, П. Яркевич та ін. Узагальняячи поглѐди 
українських громадських діѐчів і педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ 
століттѐ, А. Ажиппо зазначаю, що провідним длѐ всіх мислителів 
принципом було «…використаннѐ національних традицій, вивченнѐ 
фольклору, історії, літератури» (Аджиппо, 2015, с. 79). 

Закономірно, що сучасні дослідники проблем музичної та 
хореографічної педагогіки, спираячись на думки видатних науковців і 
діѐчів мистецтва, намагаятьсѐ заглибитись у сутність окресленої 
масштабної проблеми, виділити найбільш складні її аспекти, установити 
підходи до їх аналізу, віднайти оріюнтири длѐ розробки методів оптимізації 
процесу викладаннѐ національних мистецьких традицій у школі, а також і 
методів підготовки вчителів музики і хореографії в педагогічних закладах 
освіти. Таким питаннѐм присвѐтили, наприклад, роботи А. Гоцаляк (2015), 
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О. Кузик (1998), С. Легка (2003), А. Максименко (2014), К. Островська 
(2011), Т. Разуменко (2016), Л. Савчин (2014), Чень Цзін (2012) та ін.  

Весь загал сучасних публікацій з ціюї проблематики можна розподілити 
на два типи. Праці першого типу присвѐчуятьсѐ загальній постановці 
питаннѐ. Автори найчастіше декларативно підкресляять естетичну та етичну 
привабливість традиційного мистецтва, його ідейно-виховну важливість, 
корисність длѐ розвитку психофізичних та ментальних здібностей молодих 
лядей, впливовість народного мистецтва на світоглѐд, національну 
самосвідомість учнів і студентів. Такі твердженнѐ ю беззаперечними. Автори 
дослідницьких праць, ѐкі ми відносимо до другого типу, зосереджуять увагу 
на конкретних питаннѐх відбору дидактичного матеріалу, подоланнѐ 
технічних труднощів, наданнѐ учнѐм і студентам певної інформації, тобто – 
методичним аспектам проблеми. Подібні розвідки також маять свої 
теоретичні чесноти і певну практичну корисність.   

На жаль, у працѐх, ѐк першого, так і другого типу, ми не зустріли 
чіткого визначеннѐ того – що таке, власне, «національна мистецька  
традиціѐ», і що означаю «освоюннѐ традиції», або її «перейнѐттѐ», 
«збереженнѐ», «розвиток». Подібні понѐттѐ навіть, зазвичай, не 
розрізнѐятьсѐ за значеннѐм,  а їх зміст не обговоряютьсѐ. Отже, мета статті 
полѐгаю у визначенні сутності феномену «освоюннѐ національних 
мистецьких традицій» майбутніми вчителѐми музики і хореографії. 

Методи дослідження. Поставлена в даній роботі мета обумовила 
зверненнѐ до категорій і положень педагогічної психології, а також 
прийнѐттѐ мистецтвознавчого підходу до змісту мистецької традиції.  

Виклад основного матеріалу. Першим завданнѐм даного дослідженнѐ 
ю конкретизаціѐ термінологічного виразу «національна мистецька традиціѐ». 
Розвиваячи диференційований підхід, запропонований польським 
дослідником Южи Шацьким (Шацький, 1990), ми визначили категорія 
національної мистецької традиції в об’юктному, суб’юктному й 
функціональному аспектах. В об'єктному плані мистецька традиціѐ – це всѐ 
множина художніх явищ – творів, художньо-мовних систем виражальних 
засобів, жанрів, стилів, кінетичних технік, творчих шкіл тощо, ѐка належить 
конкретній національній культурі та адекватно її репрезентую.  

У функціональному відношенні національна мистецька традиціѐ – 
це безперервний або переривчастий, відкритий або латентний, анонімний 
або авторизований, усний або із застосуваннѐм засобів писемності, 
особистісний або оснований на діѐльності громадських інституцій процес 
передачі й наслідування певної множини творів національного мистецтва, 
мовних систем, жанрів, стилів, технік, педагогічних принципів тощо від 
поколіннѐ до поколіннѐ, від вчителів до учнів, від майстрів до неофітів. 

У суб'єктному відношенні, національна мистецька традиціѐ – це 
суспільне або особистісне визнаннѐ цінності множини художніх творів, 
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мов, жанрів, стилів, технік, що належать конкретній національній культурі. 
Це також визнаннѐ цінності самого процесу передачі художнього досвіду 
від поколіннѐ до поколіннѐ.  

У прийнѐтому в роботі трактуванні понѐттѐ мистецької традиції не 
протиставлѐютьсѐ понѐття новаторства (або новації, інноваційній 
діѐльності). Вважаюмо, що новаторство доцільно трактувати ѐк атрибутивну 
властивість творчості. Отже, інноваційні дії існуять, ѐкщо можна так 
сказати, «всередині» традиції. Вони природні длѐ мистецької традиції. 
Однак, потрібно визнати, що традиційне мистецтво не прагне новації ѐк 
самодостатньої мети. Тому новаторські дії буваять ледь помітними в тих 
різновидах традиційної художньої творчості, ѐкі позначаятьсѐ терміном 
«канонічне мистецтво» (до таких належать, наприклад, культові співи і 
танцявально-обрѐдові дії усіх народів світу). У традиційному мистецтві, що 
не підкорѐютьсѐ жорстким канонам, творчість проѐвлѐю себе ѐк варіяваннѐ 
усталених, загально відомих художніх композицій (наприклад, творчі 
інтенції ѐсно виражені в співах і танцѐх змагального характеру, де 
виконавці-імпровізатори маять продемонструвати власні чесноти – 
технічну вправність, фантазія, натхненність).  

Прийнѐтий теоретичний підхід дозволѐю перейти до головного 
питаннѐ даної роботи. Тепер ми маюмо визначити – що таке освоєння 
мистецьких традицій. Без зʼѐсуваннѐ цього питаннѐ не може бути й 
розмови про розробку методики та здійсненнѐ плідної педагогічної 
діѐльності в даному напрѐмі. Очевидно, що розв’ѐзаннѐ цього завданнѐ 
вимагаю залученнѐ психолого-педагогічних понѐть і положень. 

У найбільш поширеному серед учителів значенні під «освоюннѐм» 
національної художньої традиції розуміютьсѐ процес придбаннѐ знань про 
традиційне мистецтво певного народу. Такому розуміння відповідаять, 
наприклад, розділи програм і навчальних посібників, з ѐких учні маять 
дізнатисѐ про різні проѐви художньої діѐльності лядей і артефакти 
мистецтва. Так, скажімо, на уроках мистецтва учні отримуять знаннѐ щодо 
назв національних музичних інструментів, жанрів і конкретних творів. За 
допомогоя ілястрацій (малянків, світлин) вони знайомлѐтьсѐ з виглѐдом 
національних музичних інструментів, окремих фігур народного танця. 
Наприклад, одна зі сторінок підручника з музичного мистецтва длѐ 1 класу 
загальноосвітньої школи О. Лобової демонструю школѐрам зовнішній 
виглѐд і наводить назви музичних інструментів української фольклорної 
традиції (сопілка, цимбали, трембіта, кобза тощо) (Лобова, 2012, с. 127). У 
цьому ж підручнику міститьсѐ інформаціѐ щодо найбільш відомих 
українських танців (гопак, козачок, аркан). 

Аналогічний підхід до ознайомленнѐ учнів із національними 
художніми традиціѐми ю розповсядженим і в китайських навчальних 
посібниках з музики і хореографії. Так, наприклад, у колективному 
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посібнику з музичного мистецтва длѐ 6 класу наводитьсѐ фактологічна, 
піктографічна та нотографічна інформаціѐ щодо національних музичних і 
хореографічних традицій низки азіатських народів, зокрема: ѐпонського 
ансамбля церемоніальної музики «гагаку», філіппінського танця «Xin 
Jiati», пакистанського колективного танця весільного обрѐду, турецького 
чоловічого танця (Сѐн Тѐньге та ін., 2012, с. 62).     

З методологічного поглѐду подібні знаннѐ кваліфікуятьсѐ ѐк емпіричні. 
За визначеннѐм П. Йолона, емпіричні знаннѐ – це «…окремий, відносно 
самостійний тип знаннѐ, що формуютьсѐ в процесі безпосереднього чуттювого 
досвіду засобами спостереженнѐ, моніторингу, експерименту й 
закріпляютьсѐ у відповідних формах опису… На відміну від теоретичного 
знаннѐ, емпіричне знаннѐ ю безпосереднім відображеннѐм об'юктивної 
реальності; за своїм змістом воно ю сукупністя уѐвлень і фактів про 
властивості речей та процесів, неопосередковані зв'ѐзки та закономірні 
залежності. Йому притаманна очевидність, наочність і онтологічна 
прозорість. … У пізнавальному процесі емпіричне знаннѐ виступаю базоя 
формуваннѐ більш високих рівнів наукового знаннѐ та інтерпретації 
абстрактних теоретичних побудов» (Філософський словник, 2002, с. 198).  

Очевидно, що студенти – майбутні вчителі музики і хореографії – так 
само, ѐк і школѐрі, маять оволодіти емпіричними знаннѐми щодо 
національних художніх традицій. Однак, звичайно, обсѐг знань учителѐ маю 
значно перевищувати звичайний рівень ерудиції найкращого з учнів. асно й 
те, що без достатнього запасу емпіричних знань учитель не зможе 
приступитисѐ до вирішеннѐ більш складних гностичних, естетично-виховних і 
художньо-творчих завдань мистецької освіти. Отже, майбутній учитель 
музики і хореографії маю, насамперед, накопичити під час своюї підготовки у 
виші солідний особистий тезаурус ѐскравих художньо-образних вражень, 
пов’ѐзаних із художніми традиціѐми різних народів. Найважливішими й 
найбільш плідними в плані подальшого їх використаннѐ враженнѐми 
майбутнього вчителѐ мистецтва ю такі, що отримані у процесі та результаті 
власної художньої активності. Мова йде не тільки про спів, танці, 
інструментальне музикуваннѐ, але також про слухове й зорове сприйнѐттѐ 
художніх ѐвищ, ѐке відрізнѐютьсѐ особливоя емоційноя і когнітивноя 
активністя, і ѐке може бути охарактеризоване ѐк участь в артистичній дії. 

Наприклад, виклячно багатий емпіричний досвід освоюннѐ традиції 
набуваять не тільки ті, хто виконуять «танець дракона» під час свѐткових 
вуличних гулѐнь у Китаї, але й усі, хто спостерігаю ця церемоніально-
танцявальну дія. У подібних випадках «безпосередній чуттювий досвід», 
отриманий у результаті спостереженнѐ, відрізнѐютьсѐ різноманіттѐм 
сенсорних і моторних вражень, синестичноя цілісністя, комплексністя 
осмисленнѐ художньої форми в широкому контексті реалізації життювих 
функцій конкретного зразка національної традиції.  
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На основі безпосередніх емпіричних знань складаятьсѐ найпростіші 
вміннѐ. Перш за все, йдетьсѐ про вміннѐ уѐвлѐти певні художні ѐвища, 
запам’ѐтовувати і пригадувати образи художніх творів, оперувати чуттюво 
конкретними образами морфологічних, лексичних, синтаксичних 
елементів музичної та хореографічної мови. Такі вміннѐ дозволѐять чітко 
впізнавати конкретні елементи ѐк такі, що належать певній національній 
музично-хореографічної традиції. Вони даять змогу порівнявати художні 
традиції різних народів і досѐгати певних абстрактних уѐвлень, 
прокладаячи шлѐх до теоретичних знань і творчих умінь. 

Таким чином, потрібно взѐти до уваги, що емпіричні знаннѐ самих 
художніх ѐвищ (конкретних творів, лексичних елементів музичної та 
хореографічної мови, фактурних і композиційних формул, характерів героїв, 
сяжетних ходів тощо) маять більшу цінність, аніж «сухі» знаннѐ імен, дат, 
фактів або деѐких формальних ознак. Добре, наприклад, ѐкщо майбутні 
вчителі мистецтва не тільки знаять слова-жанроніми «гопак», «казачок», 
«танець Лева», «танець з віѐлом» та ін., не тільки можуть правильно вказати 
на зображеннѐ поз і фігур, характерних длѐ цих танців. Більш цінними 
емпіричними знаннѐми ю здатність жваво уѐвити музику і рухи танцяристів.  

До емпіричного рівнѐ освоюннѐ національних художніх традицій ми 
відносимо також звичайні репродуктивні мистецькі дії. Такими, скажімо, ю 
вміннѐ проспівати народну пісня, або зіграти на будь-ѐкому інструменті 
мелодія традиційного танця (припустимо, мелодія гопака з опери 
Модеста Мусоргського «Майська ніч», чи аргентинського танго Астора 
Пьѐццола, чи поширеного в Китаї танця «ѐнге» тощо). Прості вміннѐ 
виконати окремі типові рухи, наприклад, українського танця (присѐдку, 
голубець, вихилѐс та ін.), або елементи латинської танцявальної традиції 
(пружні рухи «samba вounce», «boto fogo», «natural rolls»), або граціозні 
оберти китайського танця ѐнге – це також важливий компонент володіннѐ 
традиціюя. Він приходить безпосередньо з досвіду художньо-
репродуктивних дій і ю результатом спостережень, наслідуваннѐ, 
повторень, удосконаленнѐ відтвореного елементу музичної чи 
хореографічної форми на основі зіставленнѐ із зразком. 

Отже, емпіричні знаннѐ й елементарні вміннѐ становлѐть початковий 
рівень володіннѐ національноя художньоя традиціюя. Зауважимо, що на 
освоюннѐ цього рівнѐ в основному спрѐмовані зусиллѐ вчителів музики і 
хореографії в закладах загальної освіти. На жаль, у практиці підготовки 
майбутніх учителів музики і хореографії ми часто зустрічаюмосѐ з дуже 
бідним, ледь сформованим тезаурусом емпіричних знань і початкових 
репродуктивних умінь з царини національних художніх культур. Цей 
недолік навчаннѐ в загальноосвітній школі часто доводитьсѐ компенсувати 
у вищих педагогічних закладах. 
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Наступний щабель оволодіннѐ національноя художньоя традиціюя 
майбутніми вчителѐми мистецтва мислитьсѐ ѐк етап приведеннѐ 
отриманих різними шлѐхами розрізнених відомостей до системної 
цілісності, або іншими словами, до стану теоретичних знань. У 
філософській та психологічній літературі звичайно розрізнѐять знаннѐ 
емпіричні і теоретичні. За визначеннѐм П. Йолона, теоретичне знаннѐ – це 
«…окремий, відносно самостійний тип наукового знаннѐ, первинний рівень 
ѐкого формуютьсѐ на основі ѐкісної переробки емпіричного знаннѐ 
засобами і в формах раціонального мисленнѐ. … Утворене таким чином 
знаннѐ виражаютьсѐ у формі загальних уѐвлень, понѐть, узагальнявальних 
положень, ідей, принципів і організуютьсѐ у відносно замкнені системи 
абстракцій – концепції, гіпотези, наукові теорії, їх асоціації. … На відміну від 
емпіричного, теоретичне знаннѐ створяю абстрактний образ реальності, 
відображаю і поѐсняю сутність об’юктів, закони їх функціяваннѐ та розвитку, 
передбачаю невідомі ѐвища і процеси, виводить нові закономірності» 
(Філософський словник, 2002, с. 632). Длѐ педагогіки мистецтва важливо не 
тільки оцінити важливість теоретичних знань, але також ѐсно усвідомити їх 
відому «слабкість»: «Теоретичне знаннѐ глибше й точніше відтворяю 
реальність, ніж знаннѐ емпіричне, але поступаютьсѐ йому в онтологічній 
прозорості і обґрунтованості своїх абстракцій» (там же). 

Зважаячи на останню положеннѐ, педагогіка взагалі, і особливо – 
педагогіка мистецтва маю враховувати у своїх наукових розвідках і 
методичних розробках необхідність збереженнѐ особливої ѐкості художніх 
знань, ѐку Г. Шпет і С. Франк охарактеризували ѐк «живе знаннѐ» (living 
knowledge). Воно охопляю емпіричні уѐвленнѐ й наукові знаннѐ, 
характеризуютьсѐ відкритістя та недомовленістя, вклячаю «…не зведені до 
концептів образи світу, несвідомі узагальненнѐ і висновки, пам’ѐть-звичку, 
пам’ѐть душі, операціональні та предметні значеннѐ, життюві понѐттѐ 
невідомого нам походженнѐ…» (Мещерѐков та Зинченко, 2003, с. 158-159). 

Утім, головноя ознакоя знань вищого рівнѐ щодо національних 
художніх традицій ю наѐвність системно впорѐдкованих уѐвлень про окремі 
зразки і властивості творів мистецтва, володіннѐ фахівцем-освітѐнином 
цілісноя системоя понѐть і теоретичних суджень. Такий рівень знань 
вимагаю залученнѐ понѐть культурології, мистецтвознавства, етнографії, 
історії суспільства. Зокрема, об’юднаннѐ і приведеннѐ до цілісності купи 
конкретних емпіричних знань потребую освоюннѐ понѐть етносу, нації, 
національності, народності, мови, діалекту, міфу, обрѐду, звичая, ритуалу, 
церемонії, жанрової системи, стильового архетипу, жанрового стиля, 
культурної адаптації, асимілѐції, конвергенції, художнього синтезу тощо. На 
цьому рівні володіннѐ знаннѐми щодо національних художніх традицій 
майбутнім учителем музики і хореографії маять бути засвоюні категорії, що 
характеризуять музику і танець ѐк мовленнюві форми (тексти), організовані 
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за законами музичної та хореографічної мови. Зокрема йдетьсѐ про 
понѐттѐ звуку, тону, шуму, сонора, кінеми, інтонеми, жесту, інтонаційного 
строя, лада, метроритму, темпоритму, мотиву, фрази, реченнѐ, цезури, 
фактурної формули тощо. За допомогоя цих категорій і положень велика 
маса розрізнених знань може отримати ѐкість системної цілісності. 

Подібні знаннѐ надаять нової ѐкості художнім уміннѐм майбутніх 
учителів музики та хореографії. Конкретно кажучи, вони надаять кожному 
елементарному уміння художньо-мовного значеннѐ, численних конотацій і 
теоретично необмеженого особистісного образного смислу. Так, наприклад, 
уміннѐ відтворити голосом чи на інструменті декілька музичних фраз із 
фортепіанних мазурок Ф. Шопена на вищому рівні в ідеалі стаю вміннѐм 
розуміти в широкому контексті національної художньої традиції будь-ѐкий 
музичний твір, що належить до даного жанру. Цілісне системне уѐвленнѐ про 
жанровий стиль мазурки охопляю: типову лексику (перш за все – мелодичні 
та фактурно-ритмічні формули); ладово-гармонічні фрейми, що слугуять 
основоя синтаксичного устроя форми; типові композиційні моделі тощо. 
Підкреслимо, що йдетьсѐ не про суто теоретичні знаннѐ, а про системні 
уѐвленнѐ, ѐкі маять чітку звукову «наочність», ѐскраву емоційну 
забарвленість, численні контекстуальні значеннѐ. Подібне володіннѐ формоя 
і змістом певної музичної традиції даю підстави не тільки длѐ художньо 
повноцінного її відтвореннѐ в музично-виконавській діѐльності.  

Подібні «розуміячі знаннѐ» і «розумні уміннѐ» складаять фундамент 
і длѐ оволодіннѐ хореографічноя традиціюя на вищому рівні. Наприклад, 
уміннѐ виконати окремі типові па мазурки (pas glissé, pas de basque, pas 
boiteux, coup de talon) маять отримати ѐкість системної цілісності. Вони 
набуваять певних мовно-граматичних значень, конотативних смислів, 
займаять певні позиції в парадигматиці синтаксично-композиційних 
елементів і структур, властивих мазуркам.  

Зауважимо, що вищий рівень володіннѐ семантикоя національних 
художніх традицій характеризуютьсѐ ѐкістя широкої інтертекстуальності та  
поліхудожньої інтегративності. Охарактеризовані властивості знань та 
вмінь вищого рівнѐ відкриваять фахівця шлѐх до творчого втіленнѐ певних 
художніх традицій в оригінальних музичних і хореографічних артефактах. 
Цим складним шлѐхом у всі історичні часи йдуть справжні майстри-
новатори: композитори (такі, ѐк Г. Машо, К. Монтеверді, Д. Фрескобальді, 
І. С. Бах, Й. Гайдн, Л. Бетховен, Ф. Ліст, М. Мусоргський, К. Дебяссі, 
Б. Барток, І. Стравинський, С. Прокофʼюв та ін.) і хореографи (М. Петіпа, 
М. Бежар, Д. Баланчин, Х. Ніжинський, В. Верховинець, П. Вирський та ін.).  

Звичайно, творче оволодіннѐ традиціюя потребую таланту 
(щонайменш, добре розвинутих здібностей) до творчих дій. Однак, 
подібна діѐльність ю цілком доступноя длѐ вчителѐ мистецтва і його 
вихованців. Вона потребую тільки належної освітньої підготовки і – треба 
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додати – виразної мотивації, зокрема – стійкого інтересу до національних 
художніх традицій, схильності до музикуваннѐ і танців, ставленнѐ до 
традиційної культури свого народу та  інших народів світу ѐк до високої 
духовної цінності. Отже, мотиваціѐ також маю бути вклячена до 
теоретичної моделі процесу освоюннѐ і його результату (володіннѐ) 
національними художніми традиціѐми.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. Результатом процесу освоюннѐ майбутнім учителем музики і 

хореографії національних художніх традицій ю феномен володіння 
традицією. Воно маю безліч варіантів, «призвуків» і «відтінків», ѐкі залежать 
від особистісних ѐкостей учителѐ. Разом із тим, володіннѐ художня 
традиціюя маю певний інваріантний зміст. У будь-ѐкому разі йдетьсѐ про 
результат освоюннѐ формальної організації та художньої семантики 
мистецтва, а саме: а) художньої мови (лексики, базисних закономірностей 
граматики і синтаксису); б) поетики мистецтва (принципів архітектоніки, 
драматургії, жанрових і стильових прототипів, творчих технік).   

2. Володіннѐ традиціюя може бути представлено теоретичною 
моделлю, структура ѐкої визначаютьсѐ трьома компонентами: а) знаннями 
щодо традиції; б) мистецькими уміннями; в) мотивацією художньої 
діѐльності. Оскільки знаннѐ, уміннѐ й мотиви виѐвлѐять взаюмні системно-
іюрархічні стосунки, доцільно репрезентувати їх у виглѐді дворівневої моделі. 

2.1. Перший рівень освоюннѐ і, ѐк результат, володіннѐ національноя 
художньоя традиціюя охарактеризовано ѐк емпіричний. Він визначаютьсѐ: 
а) емпіричними знаннями музичних і хореографічних творів, їх фрагментів, 
окремих елементів мови (лексичних одиниць і синтаксичних фреймів), 
імен митців, історичних дат, найменувань творів, обставин їх виникненнѐ й 
виконаннѐ, етнографічних і культурологічних даних тощо; б) уміннями 
сприйняття (спостереженнѐ розвитку форми, запам’ѐтовуваннѐ, 
порівнѐннѐ, довільного пригадуваннѐ, осмисленнѐ) і репродукції музично-
хореографічних елементів, а також цілісних творів, що репрезентуять ту чи 
іншу національну художня традиція; в) спорадичним інтересом до 
зразків художньої традиції та власних творчих дій у процесі її освоюннѐ. 

2.2. Другий (більш високий) рівень освоюннѐ й володіннѐ 
національноя художньоя традиціюя охарактеризовано ѐк творчо-
мисленнєвий. Він визначаютьсѐ: а) теоретично упорядкованими 
знаннями щодо мови і поетики мистецтва, етнічних особливостей та 
культури народу – носіѐ традиції; б) уміннями творчого осмислення і 
використання цілісних артефактів, їх фрагментів, засобів мови і поетики 
традиційного мистецтва у власній оригінальній мистецькій діяльності; в) 
стійким інтересом до змісту національних художніх традицій, 
схильністю до їх вивченнѐ, відтвореннѐ і розвитку, усвідомленням їх 
високої особистісної цінності. 
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3. Високий рівень володіннѐ певноя національноя художньоя 
традиціюя передбачаю розуміннѐ її особливостей і унікальних рис, що 
обумовляю необхідність освоюннѐ національних традицій інших народів, 
світової художньої культури в цілому.  

Перспективами подальшого дослідженнѐ дисертаційної проблеми ю 
постановка питань щодо педагогічних підходів, принципів, методів, умов, 
прийомів освоюннѐ національних художніх традицій в освітньому процесі 
підготовки вчителів музики і хореографії.  
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РЕЗЮМЕ 
Чжан Юй. Освоение национальных художественных традиций будущими 

учителѐми музыки и хореографи как психолого-педагогический феномен.  
Цель статьи – определение сути феномена «освоение национальных 

художественных традиций» будущими учителѐми искусства. Психолого-
педагогический и искусствоведческий подходы к данному ѐвления позволили 
установить, что освоение художественных традиций – это процесс приобретениѐ 
знаний о традиционном искусстве народов мира, а также формированиѐ 
соответствуящих артистических умений и мотивов деѐтельности. Определены 
эмпирический и системно-творческий уровни владениѐ традиционным искусством. 
Практическое назначение исследованиѐ – разработка методики освоениѐ 
национальных художественных традиций в профессиональной подготовке будущих 
учителей музыки и хореографии. 

Ключевые слова: национальнаѐ художественнаѐ традициѐ, художественное 
образование, эмпирические и системные знаниѐ, творческие умениѐ, учитель музыки 
и хореографии. 

 

SUMMARY 
Zhang Yu. Assimilation of national art traditions by teachers of music and 

choreography as a psychological and pedagogical phenomenon. 
The purpose of the article is to determine the essence of the phenomenon of 

“assimilation of national art traditions” by future music and choreography teachers. 
Psychological, pedagogical and art criticism (musicology and choreology) approaches to this 
phenomenon made it possible to establish that assimilation of artistic traditions is the 
process of acquiring knowledge about the traditional art, as well as mastering of relevant 
artistic skills and forming of motives (interests and disposition). The result of this process is a 
phenomenon that can be characterized as possession of art tradition. It has many variants 
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that depend on the personal features of the teacher. However, it has a certain invariant 
meaning. In any case, it involves: a) art language (vocabulary, basic patterns of grammar 
and syntax); b) poetics of art (principles of architecture, dramaturgy, genre and style 
prototypes, creative techniques). 

Possession of national traditions can be represented by a theoretical model, the 
structure of which is determined by three components: a) knowledge of traditions; b) artistic 
skills; c) motivation of artistic activity. They can be also represented in the form of a two-tier 
model. The first level of possession of a national artistic tradition is characterized as 
empirical. It is defined by: a) empirical knowledge of musical and choreographic works, their 
fragments, separate elements of language (lexical units and syntactic frames), names of 
artists, historical dates, names of works, circumstances of their origin and performance, 
cultural data, etc.; b) the ability to perceive (observe the development of form, memorization, 
comparison, comprehension) and reproduction of musical and choreographic elements, as 
well as integral works that represent a particular national artistic tradition; c) sporadic 
interest in artistic traditions. The second (higher) level of assimilation of national art 
traditions is characterized as systematic and creative. It is determined by: a) theoretically 
ordered knowledge of the art language and poetics; b) the ability to think creatively and to 
use holistic artifacts, their fragments, the language and poetics means of traditional art in 
their own original artistic activity; c) a steady interest in national artistic traditions, a 
tendency to study, reproduce and develop them, an awareness of their high personal value. 

The practical purpose of the study is to develop a methodology for mastering national 
artistic traditions in the training of future music and choreography teachers. 

Key words: national artistic tradition, art education, empirical and systemic 
knowledge, creative skills, music teacher and choreographers. 
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ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЩОДО ПРОЦЕСУ  
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ОБРАЗОТВОРЕННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ  

НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

У статті висвітлено методичні засади дослідно-експериментальної роботи 
щодо процесу формуваннѐ вмінь образотвореннѐ молодших підлітків на уроках 
музичного мистецтва. Здійснено вибір відповідного інструментарія длѐ проведеннѐ 
кожного з етапів експерименту: констатувального, формувального та 
підсумкового. Наведено критерії та показники, ефективні методи та завданнѐ длѐ 
виѐвленнѐ рівнѐ сформованості умінь образотвореннѐ молодших підлітків. 
Окреслено методичне забезпеченнѐ та етапність процесу формуваннѐ вмінь 
образотвореннѐ молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. Здійснено 
порівнѐльний аналіз рівнѐ сформованості умінь образотвореннѐ молодших підлітків 
експериментальної та контрольної групи. 

Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, уміннѐ образотвореннѐ, 
молодші підлітки, музичне мистецтво. 
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Постановка проблеми. Інноваційні процеси, що відбуваятьсѐ в 
загальній середній освіті вимагаять від науково-педагогічної спільноти 
актуальних і своючасних досліджень, ѐкі б забезпечували ѐкість навчально-
виховного процесу. Опануваннѐ учнѐми змісту предметів мистецького 
спрѐмуваннѐ залежить від рівнѐ професійної компетентності вчителѐ, 
здатного осмислявати й застосовувати нові методики та художньо-
педагогічні технології викладаннѐ музичного мистецтва в закладі загальної 
середньої освіти. Особливістя уроків музичного мистецтва, на відміну від 
інших предметів, ю не тільки естетико-виховне спрѐмуваннѐ, а й розвиток 
емоційної та художньо-образної сфери особистості учнѐ. Емоційно-образне 
пізнаннѐ навколишнього світу особистістя, великоя міроя залежить від 
рівнѐ сформованості художньо-образного, асоціативного, творчого мисленнѐ, 
образної уѐви, тощо. Однак, длѐ цілеспрѐмованого розвитку образної сфери 
учнів на уроках музичного мистецтва недостатньо опрацьований 
діагностичний інструментарій. Окрім того, наѐвні методики, що присвѐчені 
даній проблематиці, не повноя міроя відповідаять сучасним вимогам Нової 
української школи. Саме тому опрацяваннѐ методів констатувальної 
діагностики й подальша розробка методики формуваннѐ вмінь образо-
твореннѐ учнів молодшого підліткового віку на уроках музичного мистецтва ю 
важливим напрѐмом удосконаленнѐ музично-педагогічної освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. Серед досліджень, у ѐких автори 
розроблѐли методи діагностики та методику формуваннѐ процесів, 
пов’ѐзаних із образноя сфероя учнів засобами мистецтва, варто відмітити 
роботи Л. В. Мартиняк, ѐка досліджувала процеси формуваннѐ музично-
образних уѐвлень підлітків. Серед зарубіжних дослідників вартоя уваги ю 
робота Л. В. Кравчук, що досліджувала процес формуваннѐ музично-
образних уѐвлень молодших школѐрів на основі синтезу мистецтв; 
В. Г. Мірецкої, ѐка опрацявала методику вдосконаленнѐ сприйнѐттѐ учнѐми 
художнього образу на уроках музики. Проблемі формуваннѐ художньо-
образного мисленнѐ учнів засобами мистецтва приділѐли увагу Н. О. Батяк, 
Е. П. Печерська. У сучасній музичній педагогіці велика увага приділѐласѐ вис-
вітлення процесів формуваннѐ художньо-образного мисленнѐ майбутніх 
учителів музичного мистецтва та їх підготовки до роботи з учнѐми. Це 
дослідженнѐ О. М. Полатайко, І. В. Ревенко, А. О. Ткачук. Вартим уваги ю дос-
лідженнѐ О. Ю. Тимощук, у ѐкому розглѐдаютьсѐ художно-образний потенціал 
музичних творів українських композиторів спеціально створених длѐ дітей. 

Мета статті – висвітлити дослідно-експериментальну роботу щодо  
процесу формуваннѐ вмінь образотвореннѐ молодших підлітків на уроках 
музичного мистецтва, проаналізувати отримані результати. 

Мету конкретизовано в таких завданнях: 

 описати констатувальний етап дослідно-експериментальної 
роботи щодо рівнѐ проѐву вмінь образотвореннѐ молодших підлітків; 
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 обґрунтувати методи й завданнѐ відповідно до обраних критеріїв 
та їх показників; 

 з’ѐсувати рівень сформованості вмінь образотвореннѐ молодших 
підлітків контрольної та експериментальної групи; 

 проаналізувати отримані дані та зробити висновки щодо розробки 
відповідної методики формуваннѐ вмінь образотвореннѐ молодших 
підлітків; 

 здійснити порівнѐльний аналіз експериментальної та контрольної 
груп на підсумковому етапі; 

 висвітлити методичне забезпеченнѐ формувального етапу 
дослідно-експериментальної роботи щодо процесу формуваннѐ вмінь 
образотвореннѐ молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Методи дослідження: порівнѐннѐ, аналізу та синтезу, класифікаціѐ, 
моделяваннѐ.  

Виклад основного матеріалу. Дослідно-експериментальна робота 
здійсняваласѐ у три етапи: констатувальний, формувальний та підсумковий.  

Оскільки наше дослідженнѐ присвѐчене розробці методики форму-
ваннѐ вмінь образотвореннѐ саме в молодших підлітків, то длѐ проведеннѐ 
педагогічного експерименту була вибрана вікова категоріѐ учнів 5 класів.  

Констатувальна діагностика виѐвленнѐ рівнѐ сформованості вмінь 
образотвореннѐ в учнів 5 класу здійсняваласѐ в умовах освітнього процесу 
закладів загальної середньої освіти, на базі ѐких проходѐть педагогічну 
практику студенти факультету музичної та хореографічної освіти 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 
К. Д. Ушинського. Діагностика проводиласѐ на початку навчального року, 
за участя студентів-практикантів та учителів музичного мистецтва 
означених закладів загальної середньої освіти. 

Спираячись на раніше визначені структурні компоненти та відповідні 
функціональні особливості вмінь образотвореннѐ, було виділено такі 
чотири критерії: художньо-мисленнювий, емоційно-мотиваційний, 
художньо-інтегративний, творчо-діѐльнісний. До даних критеріїв підібрано 
відповідні показники й певні емпіричні методи, ѐкі застосовуятьсѐ під час 
оціняваннѐ, визначеннѐ та діагностуваннѐ рівнѐ сформованості вмінь 
образотвореннѐ молодших підлітків. Наведемо їх у таблиці 1. 

Експериментальна робота щодо формуваннѐ вмінь образотвореннѐ 
молодших підлітків на уроках музичного мистецтва здійсняваласѐ 
протѐгом трьох років. Кількість учасників експерименту, у задіѐних групах, 
була однакова – по 35 учнів. Загалом, длѐ підтвердженнѐ гіпотези щодо 
результативності застосуваннѐ методики формуваннѐ вмінь 
образотвореннѐ було охоплено 105 учнів 5-х класів, ѐкі брали участь в  
експерименті. 
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Таблицѐ 1 
Критерії, показники та методи діагностики рівня сформованості вмінь 

образотворення молодших підлітків 
Критерії Показники Методи 

Художньо-
мисленнювий 

- міра проѐву відповідності та 
оригінальності створяваних художніх 
образів музичному твору; 
-  ступінь здатності здійснявати 
аналіз-інтерпретація художньої 
образності музичного твору 

бесіда, інтерв’я, 
тестуваннѐ, 
проблемно-пошуковий, 
дискусіѐ,  
аналіз образності 
мистецького твору 

Емоційно-
мотиваційний 

- ступінь проѐву власної ініціативи у 
втіленні  художніх образів; 
- здатність висловлявати 
персоналізоване ставленнѐ до творів 
мистецтва 

спостереженнѐ, 
рефлексивна бесіда,  
конструктивний діалог,  
інтерпретації художніх 
образів 

Художньо-
інтегративний 

- ступінь здатності синтезувати 
художні образи; 
- здатність продукувати художні 
образи відповідно до 
загальнолядських цінностей  

кейс-метод, 
творчі міні-проекти, 
модифікаціѐ, 
оцінне 
судженнѐ 

Творчо-
діѐльнісний 

- здатність створявати художні 
образи засобами різних видів 
мистецтва; 
- міра креативності ініційованих 
творчих ідей у розв’ѐзанні художньо-
творчих завдань 

мозковий 
штурм, 
кластери 
асоціацій 

 
На першому році дослідно-експериментальної роботи ми проводили 

констатувальну діагностику з контрольноя групоя (КГ-1) учнів 5-го класу 
(на початку навчального року) та підсумковий зріз (у кінці навчального 
року). Наступного року, з новим 5 класом, ѐкий став експериментальноя 
групоя (ЕГ), знову проводиласѐ констатувальна діагностика. Протѐгом року 
з ЕГ здійснявалосѐ запровадженнѐ опрацьованої методики формуваннѐ 
вмінь образотвореннѐ на уроках музичного мистецтва, а наприкінці року 
проведено підсумковий зріз.  

Також, на третьому році експерименту длѐ більш достовірного 
підтвердженнѐ висунутої гіпотези щодо ефективності опрацьованої 
методики, додатково була здійснена діагностика рівнѐ сформованості 
вмінь образотвореннѐ у КГ-2. 

Длѐ отриманнѐ наукового результату ми використали математично-
статистичні методи визначеннѐ рівнів сформованості вмінь 
образотвореннѐ молодших підлітків. Розподіленнѐ отриманих результатів 
діагностичного зрізу здійснявалосѐ за шкалоя оціняваннѐ, у ѐкій було 
встановлено три рівні: низький, середній та високий. Відповідно до 
показників, кожен із критеріїв оцінявавсѐ за 3-х бальноя шкалоя.  
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На прикладі експериментальної групи, розглѐнемо технологія 
проведеннѐ констатувального експерименту. Діагностуваннѐ здійснявалосѐ в 
чотири етапи, кожен із ѐких відображав рівень сформованості вмінь 
образотвореннѐ молодших підлітків за визначеними критеріѐми. 

Художньо-мисленнювий критерій виѐвлѐв міру проѐву відповідності 
та оригінальності створяваних молодшими підлітками художніх образів 
музичному твору; ступінь здатності застосовувати отримані вміннѐ та 
знаннѐ в різних ситуаціѐх. 

Спираячись на показники за художньо-мисленнювим критеріюм, ми 
виѐвлѐли рівень сформованості таких умінь образотвореннѐ, ѐк: уміннѐ 
молодших підлітків спиратисѐ на мистецький тезаурус щодо вербалізації та 
візуалізації художніх образів; уміннѐ застосовувати асоціації, аналогії, 
метафори у процесі мистецько-персоналізованої діѐльності. 

Длѐ виѐвленнѐ вищеозначених умінь за даним критеріюм було 
застосовано комплекс методів діагностики: бесіда, інтерв’я, тестуваннѐ, 
проблемно-пошуковий, дискусіѐ, аналіз образності мистецького твору. 

Так, наприклад, задлѐ визначеннѐ вміннѐ молодших підлітків 
спиратисѐ на мистецький тезаурус та застосовувати асоціації, аналогії, 
метафори в процесі мистецько-персоналізованої діѐльності, учнѐм було 
запропоновано вирішити проблему: «Чи ю в музичного мистецтва власна 
мова?». Об’юднуячись у групи, учні опрацьовували міні-кейси, вирішували 
проблемне завданнѐ та презентували власні напрацяваннѐ іншим 
учасникам. Післѐ цього проводили дискусія, у ѐкій кожен мав можливість 
висловити персональну точку зору, підтримати чи заперечити думку 
співрозмовників через мистецький асоціативно-метафоричний рѐд. Таким 
чином, можна було оцінити міру відповідності й оригінальності образності 
створяваних продуктів-асоціацій (метафор, аналогій, порівнѐнь) та 
здатність застосовувати наѐвні вміннѐ, знаннѐ в різних ситуаціѐх, знаходити 
оптимальні рішеннѐ.  

Учнѐм було важко висловляватисѐ, генерувати ідеї, асоціації, 
метафори, виѐвлѐти гнучкість мисленнѐ. Усі ці процеси мали дуже різну 
міру проѐву. Також учні слабко уѐвлѐли зв’ѐзок власних уѐвлень із 
діѐльністя образотвореннѐ. Вони надавали лише приклади найпростіших 
асоціацій, метафор, порівнѐнь, аналогій із мистецькими творами. По-
різному проѐвлѐласѐ в учнів активність та зацікавленість у процесі 
вирішеннѐ проблемного питаннѐ. Обробка отриманих результатів 
показала, що низький рівень за художньо-мисленнювим критеріюм виѐвили 
82,8 % школѐрів, середній – 14,3 %, високий –  всього 2,9 %. 

Наступним етапом констатувального експерименту була діагностика 
показників рівнѐ сформованості умінь образотвореннѐ за емоційно-
мотиваційним критеріюм. Даний критерій виѐвлѐв ступінь проѐву власної 
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ініціативи учнів у втіленні художніх образів, їхня здатність висловлявати 
персоналізоване ставленнѐ до творів мистецтва. 

Спираячись на показники за емоційно-мотиваційний критеріюм, ми 
виѐвлѐли рівень сформованості таких умінь образотвореннѐ, ѐк: уміннѐ 
відчувати емоційний зарѐд та світоглѐдну спрѐмованість мистецького 
твору задлѐ подальшого втіленнѐ в художньо-творчому продукті; уміннѐ 
коригувати власний емоційний стан та здійснявати кооперація через 
мистецько-перетворявальну діѐльність; уміннѐ здійснявати само- та 
взаюморефлексія процесу образотвореннѐ. 

Длѐ діагностики рівнѐ проѐву вмінь образотвореннѐ молодших 
підлітків за емоційно-мотиваційний критеріюм були використані методи: 
спостереженнѐ, рефлексивна бесіда, конструктивний діалог, інтерпретації 
художніх образів. 

Так, наприклад, длѐ виѐвленнѐ рівнѐ проѐву емоційного 
співпереживаннѐ у процесі сприйманнѐ твору оперного мистецтва, педагог 
пробуджую в дітей емоційні реакції через репрезентація емоційних станів 
героѐ музичного твору, ідентифікація з ним. Таким чином актуалізуютьсѐ 
переживаннѐ тих самих емоцій, ѐкі відчуваю інша лядина (герой музичного 
твору), ототожненнѐ з ним (співпереживаннѐ), а також переживаннѐ 
власних емоцій з приводу стану іншого (співчуттѐ). Підґрунтѐм даного 
методу ю емпатіѐ ѐк здатність емоційно відгукуватисѐ на стан іншої 
лядини. У результаті такого переживаннѐ відповідні емоції пов’ѐзуятьсѐ з 
конкретним вчинком, подіюя, ѐвищем, а потім, входѐчи в емоційне життѐ 
підлітків, ці образи «стаять засобом психічного вираженнѐ почуттѐ» 
(Зеньковський, 2002). 

У процесі діагностики проѐву вмінь образотвореннѐ застосовувавсѐ 
також метод конструктивного діалогу через інтонаційну імпровізація, 
пластичне інтонуваннѐ, персоналізація й театралізація. Післѐ презентації 
стану героѐ художнього твору різноманітними засобами, підліткам було 
запропоновано завданнѐ на самооцінку, що спонукало їх до усвідомленнѐ 
порівнѐннѐ попереднього власного досвіду з новим, що дав можливість 
розширеннѐ звичних меж. Під час виконаннѐ завдань за учнѐми 
спостерігав учитель, а також вони самі могли спостерігати один за одним 
та аналізувати роботу однолітків. 

Післѐ виконаннѐ всіх завдань з учнѐми було проведено рефлексивну 
бесіду, у ході ѐкої вони висловлявали думку щодо власної участі та участі 
інших учнів у виконанні завданнѐ. Обговорення підлѐгали такі питаннѐ: Чи 
зрозумілим було завданнѐ? Чи було цікаво, чи сподобалосѐ виконувати 
завданнѐ? У чому користь даного завданнѐ? ак би ви видозмінили 
завданнѐ? Дана бесіда мала показати, ѐк учні здійсняять аналіз власних 
умінь, ѐкостей та знань, необхідних длѐ здійсненнѐ само- та 
взаюморефлексії процесу образотвореннѐ. Також необхідно було з’ѐсувати, 
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чи вбачаять вони необхідність оволодіти навичками співпраці, рефлексії, 
кооперації через мистецько-перетворявальну діѐльність. Під час 
рефлексивної бесіди було уточнено деѐкі питаннѐ стосовно процесу 
образотвореннѐ, обґрунтовано його значеннѐ, цілі та функції на 
доступному рівні длѐ школѐрів молодшого підліткового віку. 

Отже, за результатами діагностичного зрізу, згідно з розробленими 
показниками емоційно-мотиваційного критерія, було встановлено, що 
високий рівень отримали лише 8,6 %, середній – 17,2 %, а низький – 74,2 % 
учнів. Підсумовуячи отримані результати, ми можемо зробити висновок, 
що учнів у процесі навчаннѐ недостатньо спонукаять до проѐву 
комунікативних ѐкостей, не приділѐять належної уваги рефлексивно-
результативній частині уроку музичного мистецтва. 

Наступний, художньо-інтегративний критерій, виѐвлѐв ступінь 
здатності синтезувати, продукувати та інтерпретувати художні образи 
відповідно до загальнолядських цінностей та наѐвних життювих і 
художньо-естетичних ціннісних оріюнтацій учнів, усвідомленнѐ 
образотворчої спрѐмованості художньо-творчої діѐльності. 

Відповідно до показників художньо-інтегративного критерія ми 
виѐвлѐли рівень сформованості таких умінь образотвореннѐ, ѐк: уміннѐ 
проводити паралелі між художніми образами різних видів мистецтва й 
дійсністя, синтезуячи на цій основі нові образи; уміннѐ інтерпретувати 
образність творів мистецтва у процесі мистецько-інтегрованої діѐльності. 

Длѐ проведеннѐ діагностичного зрізу були використані методи: кейс-
метод, творчі міні-проекти, модифікації, оцінного судженнѐ. Так, учнѐм було 
запропоновано музичний міні-кейс, що складавсѐ з трьох музичних 
фрагментів з ѐскраво вираженим у них ритмом. Послухавши ритм і настрій 
музичних творів, учні уѐвлѐли втілені в них образи, потім зображали їх, 
використовуячи техніку «Каракулі» (за допомогоя каракулів, лѐпок, ліній, 
крапок, плѐм, відбитків та ін.). На етапі обговореннѐ учні розповідали про свої 
малянки, відзначаячи, чи вдалосѐ передати задуманий образ, чи вийшло 
що-небудь несподіване, і на що воно може бути схожим, що позначаю 
обраний длѐ малянка колір. Інші учні також підклячалисѐ до обговореннѐ та 
інтерпретації робіт, висловляячи свої враженнѐ від творчого процесу. 

Отримані результати показали, що учні мало звертаять увагу на 
ціннісний зміст та життюву важливість музичного мистецтва, його виховну й 
розвивальну функція. Хід думок учнів відрізнѐвсѐ поверховістя 
пов’ѐзуваннѐ аргументів; інтерпретаціѐ художніх образів ю неглибокоя, 
виѐвлѐю недостатній рівень усвідомленості художньо-естетичних 
оріюнтацій учнів. У процесі групової діѐльності учні постійно вимагаять 
підтримки та втручаннѐ педагога. Так, за результатами діагностичного зрізу 
було встановлено, що високий рівень за художньо-інтегративним 
критеріюм отримали 8,6 %, середній – 14,3 %, а низький – 77,1 % учнів. 
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На останньому етапі констатувального експерименту здійсняваласѐ 
діагностика показників за творчо-діѐльнісним критеріюм. Даний критерій 
виѐвлѐв здатність створявати художні образи засобами різних видів 
мистецтва; міру креативності ініційованих творчих ідей у розв’ѐзанні 
художньо-творчих завдань; спроможність ототожнявати задум і продукт 
образотвореннѐ та вдало презентувати його. 

Спираячись на показники за творчо-діѐльнісним критеріюм, ми 
виѐвлѐли рівень сформованості таких умінь образотвореннѐ, ѐк: уміннѐ 
генерувати ідеї, ѐкі ю продуктом інсайт-образотвореннѐ; уміннѐ продукувати 
образність (застосовувати образні порівнѐннѐ, аналогії, асоціації, метафори 
тощо) у навчальній діѐльності та повсѐкденному житті; уміннѐ співвідносити 
власне самовираженнѐ з контекстом загальних завдань. 

Длѐ діагностики вмінь образотвореннѐ учнів за творчо-діѐльнісним 
критеріюм ми використали методи: мозковий штурм, кластери асоціацій. 
Наведемо приклад використаннѐ методу асоціацій. У ході сприйманнѐ 
лише звукової доріжки відеоролика «Імітаціѐ дощу», учні, заплящивши 
очі, прислухаятьсѐ, уѐвлѐять, фантазуять. Післѐ слуханнѐ вчитель записую 
на фліпчарті висловлені учнѐми асоціації, що виникли в процесі. Наступним 
етапом виконаннѐ діагностичного завданнѐ було відтвореннѐ в груповій 
роботі сформованих педагогом кластерів асоціацій із метоя створеннѐ 
продукту образотвореннѐ, у ѐкому учні використовуять синтез мистецтв. 
Кожна група презентувала власний продукт образотворенннѐ (творчу 
модифікація кластера асоціацій) у форматі сторітеллінгу, театралізації, 
поезій, пантоміми тощо. Даний метод сприѐв активізації мисленнѐ 
(художньо-образного, критичного), уѐви, пам’ѐті, спонукав до генерації 
нових ідей, народженнѐ емоцій, пов’ѐзуваннѐ асоціацій і наѐвних ціннісних 
оріюнтацій учнів. Процес інтерпретації базувавсѐ на суто індивідуальному 
відчутті й розумінні сприйнѐтого учнѐми без нав’ѐзуваннѐ вчителем свого 
розуміннѐ твору, його аналізу. Діѐльність образотвореннѐ активізувала 
слуховий аналізатор підлітків, сприйнѐттѐ життѐ через звуки, відтвореннѐ 
мистецькими засобами вираженнѐ, сприѐла розвиткові морально-етичних 
ѐкостей і чеснот учнів, вплинула на їхня емоційно-почуттюву сферу через 
мистецько-перетворявальну діѐльність. 

Отримані результати за творчо-діѐльнісним критеріюм показали 
недостатній рівень творчої ініціативи учнів, досить примітивні пропозиції 
до виконаннѐ завданнѐ, прості й неоригінальні ідеї, невідповідність 
пропозицій меті запропонованого завданнѐ. Позначавсѐ невеликий об’юм 
мистецьких знань та фонду накопичених художніх образів, що призводило 
до скромного вибору творчих пропозицій та ідей. Отже, учнів на високому 
рівні було всього 5,7 %, на середньому – 14,3 %, і на низькому – 80 %. У 
таблиці 2 наведемо отримані дані щодо рівнів сформованості вмінь 
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образотвореннѐ учнів контрольної та експериментальної груп за кожним 
критеріюм на початку експерименту. 

Таблицѐ 2 
Рівні сформованості вмінь образотворення молодших підлітків в 
експериментальній групі (ЕГ) та контрольній групі (КГ) на початку 

експерименту 
Критерії Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

К-
ть 
учн
ів 
ЕГ 

% К-
ть 
учн
ів 
КГ 

% К-
ть 
учн
ів 
ЕГ 

% К-
ть 
учн
ів 
КГ 

% К-
ть 
учн
ів 
ЕГ 

% К-
ть 
учн
ів 
КГ 

% 

Художньо-
мисленнювий 

29 82,8 28 80 5 14,3 5 14,3 1 2,9 2 5,7 

Емоційно-
мотиваційний 

26 74,2 27 77,1 6 17,2 6 17,2 3 8,6 2 5,7 

Художньо-
інтегративний 

27 77,1 26 74,3 5 14,3 6 17,2 3 8,6 3 8,6 

Творчо-
діѐльнісний 

28 80 28 80 5 14,3 5 14,3 2 5,7 2 5,7 

Загальні 
показники 

78,5% 77,8% 15% 15,8% 6,5% 6,4% 

 
Констатувальний експеримент мав на меті з’ѐсувати й порівнѐти 

наѐвний рівень сформованості умінь образотвореннѐ учнів у 
експериментальній та контрольній групах. Оскільки учні обох груп були на 
одному рівні знань та підготовки, то за основу ми брали припущеннѐ про 
відносну однорідність умінь образотвореннѐ учнів обох груп. 

За результатами констатувального етапу дослідно-
експериментальної роботи можемо зробити висновок про практичну 
однорідність кількісних показників учнів ЕГ та КГ, ѐкі свідчить в основному 
про низький рівень умінь образотвореннѐ. Аналіз отриманих даних 
дозволив виокремити певні закономірності проѐву вмінь образотвореннѐ 
молодших підлітків, довів доцільність використаннѐ набору методів 
діагностики та дозволив розробити подальшу стратегія методики.  

Формувальний етап експерименту проходив протѐгом навчального 
року та здійснявавсѐ в чотири етапи. На пізнавально-евристичному етапі, 
спрѐмованому на розвиток уміннѐ спиратисѐ на мистецький тезаурус щодо 
вербалізації (візуалізації) художніх образів, уміннѐ застосовувати асоціації, 
аналогії, метафори в процесі мистецько-персоналізованої діѐльності була 
задіѐна група евристично-мотиваційних методів. На другому, емоційно-
мотиваційному етапі, здійснявалосѐ формуваннѐ вміннѐ відчувати 
емоційний зарѐд, світоглѐдну спрѐмованість мистецького твору задлѐ 
подальшого втіленнѐ в художньо-творчому продукті, уміннѐ коригувати 
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власний емоційний стан, взаюмодіѐти в процесі образотвореннѐ за 
допомогоя групи ціннісно-персоналізованих методів. У результаті третього – 
комунікативно-трансформаційного (перетворявального) етапу, 
спостерігаютьсѐ проѐв умінь проводити паралелі між художніми образами 
різних видів мистецтва та дійсністя, синтезувати нові образи, уміннѐ 
інтерпретувати образність творів мистецтва у процесі мистецько-інтегрованої 
діѐльності за умови використаннѐ групи інтерпретаційно-комунікаційних 
методів. Четвертий етап – рефлексивно-творчий, у ході ѐкого формувалисѐ 
вміннѐ генерувати ідеї, що ю продуктом інсайт-образотвореннѐ, уміннѐ 
продукувати образність (застосовувати образні порівнѐннѐ, аналогії, асоціації, 
метафори тощо) в навчальній діѐльності та повсѐкденному житті, уміннѐ 
співвідносити власне самовираженнѐ з контекстом загальних завдань через 
задіюннѐ потенціалу групи продуктивно-образних методів. 

Післѐ проведеннѐ формувального етапу експерименту було здійснено 
підсумковий зріз експериментальної групи та порівнѐльний аналіз 
результатів підсумкового зрізу експериментальної та контрольної груп учнів. 
Результати діагностики підсумкових зрізів наводимо в гістограмі 1. 

 
Рис. 1. Порівнѐльна гістограма рівнѐ сформованості вмінь 

образотвореннѐ молодших підлітків контрольної та експериментальної груп. 
 
Висновки. Отже, отримані результати переконливо свідчать про 

ефективність упровадженої методики формуваннѐ вмінь образотвореннѐ 
молодших підлітків на уроках музичного мистецтва. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в адаптації 
розробленої методики формуваннѐ вмінь образотвореннѐ длѐ учнів інших 
вікових категорій.  
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РЕЗЮМЕ 
Шатайло Наталия. Опытно-экспериментальнаѐ работа процесса формированиѐ 

умений образотворениѐ младших подростков на уроках музыкального искусства. 
В статье освещены методические основы опытно-экспериментальной 

работы процесса формированиѐ умений образотворениѐ младших подростков на 
уроках музыкального искусства. Осуществлен выбор соответствуящего 
инструментариѐ длѐ проведениѐ каждого из этапов эксперимента: 
констатируящего, формируящего и итогового. Приведены критерии и показатели, 
методы и задачи длѐ выѐвлениѐ уровнѐ сформированности умений образотворениѐ 
младших подростков. Определено методическое обеспечение и этапность процесса 
формированиѐ умений образотвореннѐ младших подростков на уроках музыкального 
искусства. Осуществлен сравнительный анализ уровнѐ сформированности умений 
образотворениѐ младших подростков экспериментальной и контрольной группы 

Ключевые слова: опытно-экспериментальнаѐ работа, умениѐ 
образотворениѐ, младшие подростки, музыкальное искусство. 

 
SUMMARY 

Shatailo Nataliia. Research-experimental work on the process of formation of young 
adolescents’ skills of image creation at music lessons. 

The article describes methodological foundations of experimental work on the process of 
forming the skills of image creation of young adolescents at music lessons. The right tools for 
each of the stages of the experiment: ascertaining, molding and summarizing are chosen. Criteria 
and indicators, effective methods and tasks to identify the level of young adolescents’ skills of 
image creation are given. Based on the previously defined structural components and the 
corresponding functional features of the image creation skills, the following four criteria were 
distinguished: artistic-thinking, emotional-motivational, artistic-integrative, creative-activity. 
These criteria have been matched with relevant indicators and some empirical methods that are 
used to evaluate, determine and diagnose the level of education of young adolescents. 

The experimental work on the formation of young adolescents’ skills of image 
creation at music lessons was carried out for three years. The number of participants in the 
experiment, in the involved groups, was the same – 35 students each. In total, 105 students 
of 5th grade who participated in the experiment were enrolled to confirm the hypothesis of 
the effectiveness of the method of forming the skills of image creation. 

The methodological support and the stage nature of the process of forming young 
adolescents’ skills of image creation at musical art lessons are outlined. A comparative 
analysis of the level of formation of young adolescents’ skills of image creation of the 
experimental and control group was performed. Obtained results have shown the 
effectiveness of the introduced methodology of forming the skills of image creation of young 
adolescents at music lessons. 

The prospects of further research are seen in the adaptation of the developed 
methodology of formation of skills of image creation for students of other age categories.s 

Key words: research-experimental work, image creation skills, younger adolescents, 
musical art. 
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МЕТОДИКА СТИМУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті пропонуютьсѐ евристично-синергетична медико-психолого-

педагогічна методика стимуляваннѐ реабілітації особистості. У даній методиці 
застосовуятьсѐ синергетичні методи реабілітації особистості. Методика 
складаютьсѐ з шести етапів – підготовчого та п’ѐти основних. Протѐгом 
пропедевтичного етапу відбуваютьсѐ встановленнѐ системи взаюмозв’ѐзків між 
активними підсистемами першої сигнальної системи учасників реабілітаційного 
процесу. Методика здійсняю зовнішню та забезпечую внутрішню управліннѐ процесом 
реабілітації особистості, сприѐячи досѐгнення системи реабілітаційних цілей. Дану 
методику можна застосовувати длѐ роботи з лядьми з порушеннѐм роботи 
аналізаторних систем, лядьми з легкоя розумовоя відсталістя, затримкоя 
психічного розвитку, дитѐчим церебральним паралічем. У подальшому необхідно 
модифікувати методику длѐ використаннѐ її в освітньому процесі осіб зі складними 
дефектами, порушеннѐми мовленнѐ та іншими психофізичними порушеннѐми. 

Ключові слова: синергетика, евристика, реабілітаціѐ, система «дефект», 
система «особистість». 

 
Постановка проблеми. Одним із питань, ѐкі досліджую корекційна 

педагогіка, ю проблема відновленнѐ знань, умінь, навичок (далі – ЗУН) у 
спеціальному й інклязивному освітньому процесі. ЗУН, ѐкі формуятьсѐ в 
дітей із психофізичними порушеннѐми (далі – ПФП) протѐгом навчаннѐ, ю 
основоя длѐ їх успішного входженнѐ в сучасний інформаційно-освітній 
простір, ефективної соціалізації та максимальної самореалізації в доступних 
їм теоретико-практичних областѐх суспільно корисної діѐльності. Проте 
різноманітні ПФП ускладняять набуттѐ дітьми міцних, точних, осмислених, 
гнучких і системних ЗУН. Оскільки система «дефект» (далі – «Д») дітей із ПФП 
маю низьку швидкість саморуйнуваннѐ і високу швидкість самоорганізації, а 
система «особистість» (далі – «О») дітей із ПФП маю низьку швидкість 
самоорганізації і високу швидкість саморуйнуваннѐ, то ЗУН дітей із ПФП 
потребуять постійної реабілітації післѐ будь-ѐких більш-менш тривалих 
перерв на канікули, вихідні, через хворобу тощо, а також унаслідок 
особливостей вибраної системи принципів, методів і засобів освіти; системи 
різноманітних типів занѐть; системи тем, змісту та цілей занѐть; системи 
внутрішньопредметних і міжпредметних зв’ѐзків; системи форм організації 
роботи на занѐттѐх; системи помилок, ѐкі допускаять діти в ході виконаннѐ 
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різноманітних завдань; анатомо-фізіологічних, психологічних, соціальних, 
типологічних та інших особливостей дітей із ПФП тощо. Крім того, з метоя 
відновленнѐ ЗУН замість реабілітаційних методик зазвичай використовуятьсѐ 
абілітаційні, розвивальні, корекційні методики і навіть елементи 
компенсаційних та гіперкомпенсаційних методик. Але методики, ѐкі не 
кореляять із сутністя, структуроя, етапами й системоя цілей процесу 
прѐмої реабілітації в системах «О» і «Д», не спираятьсѐ на синергетичні 
принципи освіти, містѐть не синергетичні, а детерміністичні методи освіти, не 
можуть задовольнити систему потреб дитини з ПФП у відновленні її ЗУН, і 
тому не здатні забезпечити ефективне зовнішню управліннѐ внутрішнім 
процесом прѐмої реабілітації в системах «О» і «Д», ѐкі ю складними, 
нелінійними, нерівноважними, відкритими системами, здатними до 
самоорганізації та саморуйнуваннѐ (Золотарьова, 2016, с. 261-262).  

Отже, освітнѐ мета маю містити й реабілітаційний компонент навчаннѐ і 
вихованнѐ. Реабілітаційна освітнѐ мета маю враховувати сутність процесу 
прѐмої реабілітації (Золотарьова, 2011, с. 74), у ході ѐкої відбуваятьсѐ такі 
зміни в системах «О» і «Д»: 1) розпад горизонтальних зв’ѐзків між існуячими 
елементами системи «Д»: а) зона найближчого регресивного розвитку (далі – 
НРР) горизонтального зв’ѐзку між елементами системи «Д»; б) зона 
актуального регресивного розвитку (далі – АРР) горизонтального зв’ѐзку між 
елементами системи «Д»; 2) розпад вертикальних зв’ѐзків між існуячими 
елементами системи «Д»: а) зона НРР вертикального зв’ѐзку елемента 
системи «Д»; б) зона АРР вертикального зв’ѐзку елемента системи «Д»; 
3) відновленнѐ вертикальних зв’ѐзків між існуячими та щойно приюднаними 
(але раніше наѐвними) елементами системи «О»: а) зона найближчого 
прогресивного розвитку (далі – НПР) вертикального зв’ѐзку раніше наѐвного 
елемента системи «О»; б) зона актуального прогресивного розвитку (далі – 
АПР) вертикального зв’ѐзку раніше наѐвного елемента системи «О»; 
4) відновленнѐ горизонтальних зв’ѐзків між існуячими елементами системи 
«О»: а) зона НПР раніше наѐвного горизонтального зв’ѐзку між елементами 
системи «О»; б) зона АПР раніше наѐвного горизонтального зв’ѐзку між 
елементами системи «О». Отже, реабілітаціѐ ю восьмиактним процесом, ѐкий 
вклячаютьсѐ сам у себе кілька десѐтків разів, і тому ю утворявальним 
елементом і цілеспрѐмованого, і стихійного компонентів цілісного 
реабілітаційного процесу. Між утворявальними елементами 
цілеспрѐмованої реабілітації функціонуять такі зв’ѐзки, за ѐких наступний 
восьмиактний процес не може початись доти, доки не закінчивсѐ 
попередній, оскільки порѐдок руйнуваннѐ й утвореннѐ горизонтальних і 
вертикальних зв’ѐзків у підсистемах систем «О» і «Д» ю інваріантним. 
Цілеспрѐмований процес реабілітації ю фрактальним і маю здатність 
багаторазово повторяватисѐ без зміни структури протѐгом життѐ лядини. 
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Фрактальний процес – це самоподібний процес, фрагменти структури ѐкого 
повністя повторяятьсѐ при зміні їх масштабів через певні часові проміжки. 

Реабілітаційна синергетична освітнѐ мета полѐгаю в тому, щоб 
сприѐти процесу набуттѐ системоя «Д» нижчої ѐкості внаслідок 
від’юднаннѐ від неї зараз наѐвних (раніше відсутніх) елементів та звуженнѐ 
і зникненнѐ зараз наѐвних (раніше відсутніх) її іюрархічних рівнів та набуттѐ 
системоя «О» вищої ѐкості внаслідок приюднаннѐ до неї відповідних зараз 
відсутніх (раніше наѐвних) елементів та відновленнѐ й розширеннѐ зараз 
відсутніх (раніше наѐвних) її відповідних іюрархічних рівнів, тобто сприѐти 
процесу зникненнѐ помилкових і відновленнѐ раніше наѐвних правильних 
ЗУН із конкретної навчальної дисципліни (навчальна реабілітаційна мета) і 
з конкретного напрѐму вихованнѐ (виховна реабілітаційна мета). 

Таким чином, холістичне управліннѐ процесом прѐмої реабілітації в 
системах «О» і «Д» дітей із ПФП полѐгаю у пригніченні самоорганізації та 
стимуляванні саморуйнуваннѐ підсистем системи «Д» і пригніченні 
саморуйнуваннѐ та стимуляванні самоорганізації підсистем системи «О» 
відповідно до зон розвитку, у ѐких знаходѐтьсѐ підсистеми, та їхніх системних 
властивостей за прѐмим законом асинхронного розвитку (Золотарьова, 2010, 
с. 144-147). Необхідність застосуваннѐ саме нелінійного зовнішнього 
управліннѐ внутрішнім процесом прѐмої реабілітації за допомогоя 
відповідної стимулявальної методики обумовлена синергетичними 
характеристиками систем «О» і «Д» лядини. З метоя ефективного 
управліннѐ фрактальним процесом прѐмої реабілітації в системах «О» і «Д» 
необхідно застосовувати відповідний йому фрактальний об’юкт – методику 
стимуляваннѐ реабілітації особистості.  

Аналіз актуальних досліджень. В основі структури евристично-
синергетичної медико-психолого-педагогічної методики стимуляваннѐ 
реабілітації особистості, лежать такі теоретико-практичні дослідженнѐ, ѐк 
теоріѐ функціональних систем П. К. Анохіна (Анохін, 1975), теоріѐ 
Л. С. Виготського про зони розвитку (Виготський, 2003), принцип 
«завтрашньої радості» А. С. Макаренка (Макаренко, 1984, с. 397), принципи 
та методи синергетики й евристики (Цикін, 2005; Хуторський, 2003), 
гештальтпсихологіѐ тощо. Аналіз взаюмозв’ѐзку даних розробок з евристично-
синергетичноя медико-психолого-педагогічноя реабілітаційноя та іншими 
методиками технології управліннѐ вертикальними процесами в системах «О» 
і «Д» проведено в попередніх публікаціѐх (Золотарьова, 2016, с. 243-244).  

Процес реабілітації надзвичайно схожий на процес корекції, проте 
маю свої важливі відмінності (Золотарьова, 2010, с. 217-218). Раніше ми 
опублікували евристично-синергетичну медико-психолого-педагогічну 
методику стимуляваннѐ корекції порушень (Золотарьова, 2017, с. 87-96). 
Однак, у зв’ѐзку з новими дослідженнѐми (Золотарьова, 2017, с. 257-259) 
все ж виникаю необхідність висвітлити й евристично-синергетичну медико-



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

349 

психолого-педагогічну методику стимуляваннѐ реабілітації особистості. 
Корелѐціѐ між корекційноя та реабілітаційноя методиками така сама, ѐк і 
між процесами корекції та реабілітації. Дані методики разом із 
абілітаційноя, розвивальноя, компенсаційноя й гіперкомпенсаційноя 
методиками ю складовими евристично-синергетичної медико-психолого-
педагогічної технології управліннѐ вертикальними процесами абілітації, 
розвитку, корекції, реабілітації, компенсації й гіперкомпенсації у системах 
«О» і «Д» (Золотарьова, 2012, с. 96-97).  

Метою статті ю висвітленнѐ евристично-синергетичної медико-
психолого-педагогічної методики стимуляваннѐ реабілітації особистості.  

Методи дослідження. У статті застосовані загальнонаукові методи 
(дедукціѐ й індукціѐ, аналіз і синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, абстрагуваннѐ 
й конкретизаціѐ, мисленнювий експеримент, метод мисленнювого 
моделяваннѐ тощо) та евристично-синергетична методологіѐ дослідженнѐ 
(елементи синергетичної теорії: теоріѐ самоорганізації, теоріѐ складностей, 
теоріѐ катастроф, теоріѐ біфуркацій, теоріѐ флуктуацій, теоріѐ фракталів тощо; 
принципи синергетики: принцип складності, принцип підпорѐдкуваннѐ, 
принцип кооперативності й когерентності, принцип відкритості та 
нерівноважності, принцип нелінійності, принцип становленнѐ, принцип 
діалогічності, принцип подвійності, принцип фрактальності тощо; принципи 
евристики: принцип особистісного цілепокладаннѐ учнѐ, принцип вибору 
індивідуальної освітньої траюкторії, принцип метапредметних основ змісту 
освіти, принцип продуктивності освіти, принцип первинності освітньої 
продукції учнѐ, принцип ситуативності навчаннѐ, принцип освітньої рефлексії 
тощо; синергетичні методи: модифікаціѐ лінійної реабілітаційної ситуації в 
нелінійну, нелінійний реабілітаційний діалог, пробуджуяча реабілітаціѐ, 
гештальтреабілітаціѐ, самореабілітаціѐ, реабілітаціѐ ѐк фазовий перехід; 
евристичні методи: метод евристичних питань, метод синектики, метод 
інверсії, метод аналогії, метод багатовимірних матриць, метод організованих 
стратегій тощо). 

Виклад основного матеріалу. Евристично-синергетична медико-
психолого-педагогічна методика стимуляваннѐ реабілітації особистості ю 
системоя питань і складаютьсѐ з синергетичних методів стимуляваннѐ 
реабілітації особистості, сутність ѐких було визначено раніше (Золотарьова, 
2011, с. 74-75). Кожен метод стимуляваннѐ реабілітації системи «О» 
(нелінійний реабілітаційний діалог, пробуджуяча реабілітаціѐ, 
гештальтреабілітаціѐ, самореабілітаціѐ, реабілітаціѐ ѐк фазовий перехід) 
об’юдную п’ѐть великих прийомів стимуляваннѐ реабілітації системи «О» (їх 
назви співпадаять із назвами методів), кожен із ѐких містить по чотири малих 
прийоми стимуляваннѐ реабілітації системи «О» (прийом співпраці, прийом 
установленнѐ взаюмно однозначної відповідності, прийом вибору, прийом 
встановленнѐ іюрархії). Малі прийоми стимуляваннѐ реабілітації системи «О» 
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поділені на групи відповідно до структури дефекту, визначеної 
Л. С. Виготським. Кожна група малих прийомів складаютьсѐ з чотирьох частин 
(роль учителѐ в прийомі длѐ себе та длѐ учнѐ, роль учнѐ в прийомі длѐ себе 
та длѐ вчителѐ; під понѐттѐм «учитель» ми розуміюмо лядину, ѐка маю вищий 
рівень розвитку певних підсистем ЗУН, а під понѐттѐм «учень» – лядину, ѐка 
маю нижчий рівень розвитку відповідних підсистем ЗУН), кожна з ѐких 
складаютьсѐ з додаткових питань. Питаннѐ стимуляю лядину до постановки 
реабілітаційної мети, попереджаю некоректну її постановку, надаю певного 
напрѐму хаотичним прагненнѐм щодо її досѐгненнѐ. Кожне питаннѐ 
методики стимуляваннѐ реабілітації системи «О» маю індивідуальну ѐкісну та 
кількісну характеристику, залежно від ѐкої воно ю провідноя, основноя чи 
другорѐдноя істотноя ознакоя (параметром) методики та керую різними 
рівнѐми її функціонуваннѐ. Крім того, всі питаннѐ реабілітаційної методики ю 
факторами морфогенезу (приюднаннѐ елементів та утвореннѐ макроскопічної 
структури) длѐ системи «О» та факторами морфодеструкції (від’юднаннѐ 
елементів та руйнуваннѐ макроскопічної структури) длѐ системи «Д».  

Мета реабілітаційної методики складаютьсѐ з цілей усіх методів, ѐкі до 
неї входѐть, отже, у методики стільки цілей, скільки методів до неї входить (5 
методів). Мета кожного методу стимуляваннѐ реабілітації системи «О» 
складаютьсѐ з цілей усіх великих прийомів, ѐкі до нього входѐть, отже в 
кожного методу стільки цілей, скільки великих прийомів до нього входить (5 
великих прийомів). Мета кожного великого прийому стимуляваннѐ 
реабілітації системи «О» складаютьсѐ з цілей усіх малих прийомів, ѐкі до нього 
входѐть, отже в кожного великого прийому стільки цілей, скільки малих 
прийомів у нього входить (4 малих прийоми). Мета кожного малого прийому 
стимуляваннѐ реабілітації системи «О» складаютьсѐ з цілей усіх додаткових 
питань, ѐкі до нього входѐть, отже, у кожного малого прийому стільки цілей, 
скільки додаткових питань до нього входить (у кожному малому прийомі 
різна кількість додаткових питань).  

Евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна методика 
стимуляваннѐ реабілітації особистості маю фрактальну структуру, оскільки: 
1) послідовність синергетичних методів і прийомів у реабілітаційній 
методиці залишаютьсѐ постійноя незалежно від особливостей систем «О» і 
«Д», у ѐких відбуваютьсѐ процес прѐмої реабілітації; 2) мета 
цілеспрѐмованого реабілітаційного впливу залишаютьсѐ постійноя 
незалежно від масштабів його реалізації – використаннѐ питань різних 
рівнів підпорѐдкуваннѐ.  

Фрактальна структура реабілітаційної методики природним чином 
інтегрую дедуктивні й індуктивні способи роботи з системами «О» і «Д» 
(оскільки базуютьсѐ на принципах «від загального до часткового» і «від 
часткового до загального», «від абстрактного до конкретного» і «від 
конкретного до абстрактного», «від теорії до практики» і «від практики до 
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теорії»), стимуляячи саморуйнуваннѐ горизонтальних іюрархічних рівнів 
системи «Д» і самоорганізація горизонтальних іюрархічних рівнів системи 
«О» лядини ѐк від периферії до центру, так і від центру до периферії, і тому 
допомагаю їй самостійно вибрати такий рівень узагальненнѐ інформації, ѐкий 
необхідний на кожному конкретному етапі роботи. Ступінь «згорнутості-
розгорнутості» інструкцій до роботи залежить від рівнів розвитку систем «О» і 
«Д», отже, величина одніюї «порції» навчального чи виховного матеріалу 
містить таку кількість інформації, ѐку лядина може засвоїти за вибраний 
проміжок часу. У результаті використаннѐ реабілітаційної методики 
долаютьсѐ не тільки головна проблема, але і дрібні проблеми, що 
вклячаятьсѐ в неї за принципом підпорѐдкуваннѐ, чим досѐгаютьсѐ головна і 
проміжні реабілітаційні цілі, задовольнѐячи головну і проміжні потреби 
лядини в реабілітації певних підсистем її системи «О». Методика 
стимуляваннѐ реабілітації системи «О» передбачаю подачу матеріалу ѐк на 
високому (елементів ЗУН менше, вони складніші), так і на середньому 
(кількість елементів ЗУН середнѐ, вони середньої складності) або низькому 
(елементів ЗУН більше, вони простіші) рівнѐх узагальненнѐ інформації. Різні 
рівні узагальненнѐ матеріалу необхідні, щоби скласти індивідуальну 
програму реабілітаційної роботи, ѐка точно відповідаю рівня розвитку систем 
«О» і «Д» та іюрархічно побудованій системі потреб кожної конкретної 
лядини в реабілітації певних підсистем її системи «О».  

Фрактальна структура методики сприѐю формування в лядини 
потреби в постановці багатокомпонентної системи цілей, становлення 
вміннѐ ділити головну реабілітаційну навчальну чи реабілітаційну виховну 
мету та відповідну їй головну потребу в ЗУН з певної навчальної дисципліни 
чи певного напрѐму вихованнѐ на часткові цілі та відповідні їм дрібніші 
потреби все меншого й меншого порѐдку (за методами, прийомами і 
додатковими питаннѐми методики), а також становлення вміннѐ 
використовувати фрактальне (підпорѐдковуяче) структуруваннѐ навчального 
чи виховного матеріалу. Структурований таким чином матеріал забезпечую 
систематичне послідовно-паралельне повтореннѐ пройденого в нових 
зв’ѐзках і умовах, а це сприѐю більш ефективному засвоюння інформації.  

Отже, унаслідок застосуваннѐ фрактальної методики управліннѐ 
процесом реабілітації він із восьмиактного перетворяютьсѐ на багатоактний 
процес у просторово-часовому відношенні, оскільки містѐть велику кількість 
реабілітаційних процесів різних масштабів, що відображаю іюрархічний 
принцип побудови реабілітації в іюрархічно побудованих системах «О» і «Д». 
Під час повторенні реабілітації в межах будь-ѐкої пари відповідних систем 
«О» і «Д» система синергетичних методів реабілітації забезпечую 
самоподібність процесу реабілітації: 1) у просторі ззовні (взаюмний вплив 
одніюї лядини на іншу) і зсередини (вплив лядини на себе); 2) у часі (коли б 
не застосовували реабілітація – вчора, сьогодні, завтра – зберігаютьсѐ 
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просторова структура внутрішнього та зовнішнього застосуваннѐ прийомів 
реабілітації та сутність відповіді систем «О» і «Д» на вплив). При зміні 
масштабу цілеспрѐмованого реабілітаційного процесу завдѐки 
стимулявання його за допомогоя методів та прийомів різних рівнів 
узагальненнѐ порѐдок зміни системних властивостей систем «О» і «Д» та 
структура керівного реабілітаційного впливу залишаятьсѐ інваріантними. 

Таким чином, фрактальність методики стимуляваннѐ реабілітації 
особистості враховую фрактальність процесу реабілітації та фрактальність 
системи цілей у задоволенні системи потреб лядини в реабілітації 
підсистем її системи «О». 

Евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна методика 
стимуляваннѐ реабілітації особистості складаютьсѐ з підготовчого та п’ѐти 
основних етапів. Проаналізуюмо роботу на кожному з них.  

Протѐгом підготовчого етапу відбуваютьсѐ налаштуваннѐ на 
реабілітаційну роботу учасників освітнього процесу й модифікаціѐ лінійної 
реабілітаційної ситуації в нелінійну. На даному етапі застосуваннѐ 
евристично-синергетичної медико-психолого-педагогічної реабілітаційної 
методики робота полѐгаю у плануванні й самоконтролі здійсненнѐ процесу й 
досѐгненнѐ результату: 1) активної участі у створенні атмосфери взаюмної 
довіри учасників реабілітаційного процесу через зміну системи морфогенів, 
ѐкі знаходѐтьсѐ в освітньому середовищі; 2) створеннѐ обстановочної 
аферентації длѐ підсистеми А системи «Д» і підсистеми А системи «О» – 
установленнѐ системи взаюмозв’ѐзків між активними підсистемами першої 
сигнальної системи учасників реабілітаційного процесу.  

Протѐгом першого етапу застосуваннѐ евристично-синергетичної 
медико-психолого-педагогічної реабілітаційної методики відбуваютьсѐ 
нелінійний реабілітаційний діалог між учасниками реабілітаційного 
процесу (таблицѐ 1).  

Таблицѐ 1 
Планування й самоконтроль здійснення процесу і досягнення результату 

реабілітації особистості на першому етапі застосування методики 
Робота з системою «дефект» Робота з системою «особистість» 

Виѐвити підсистему, ѐка ю пусковоя аферен-
таціюя процесів у системі «Д», – домінантну 
(актуальну, ѐка найбільше турбую лядину) 
підсистему А системи «Д» і співвідноситьсѐ з 
підсистемоя А системи «О» 

Виѐвити підсистему, ѐка ю пусковоя 
аферентаціюя процесів у системі «О», – 
підсистему А системи «О», ѐка 
співвідноситьсѐ з підсистемоя А системи 
«Д» 

Охарактеризувати перше а-реальне 
системи «Д» – зараз більш розвинену 
(раніше менш розвинену) підсистему А 
системи «Д», ѐка маю високий, середній 
або низький рівень розвитку, знаходитьсѐ 
в зоні АПР 

Охарактеризувати перше а-реальне 
підсистем системи «О» – зараз менш 
розвинену (раніше більш розвинену) 
підсистему А системи «О», ѐка маю 
низький, середній або високий (але не 100 
%) рівень розвитку, знаходитьсѐ в зоні АРР 
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Установити співвідношеннѐ, відповідність, взаюмозв’ѐзок і взаюмозалежність 
підсистеми А системи «Д» і підсистеми А системи «О», тобто корелѐція зараз відсутніх 
(раніше наѐвних) елементів підсистеми А системи «О», ѐкі необхідно приюднати до неї, 
та зараз наѐвних (раніше відсутніх) елементів підсистеми А системи «Д», ѐкі необхідно 
від’юднати від неї (схема 1, таблицѐ 2) 

 
Схема 1. Відповідність систем «О» і «Д» 
 

Таблицѐ 2  
Співвідношення систем «О» і «Д» 

Система «О» Система «Д» 

Наѐвні елементи підсистеми А: а, в, д, е Відсутні елементи підсистеми А: а, в, д, е 

Відсутні елементи підсистеми А: б, г  Наѐвні елементи підсистеми А: б, г  

 
Протѐгом другого етапу застосуваннѐ евристично-синергетичної 

медико-психолого-педагогічної реабілітаційної методики головним 
методом роботи ю пробуджуяча реабілітаціѐ підсистеми А системи «О» 
учасників реабілітаційного процесу, ѐка співвідноситьсѐ з домінантноя 
підсистемоя А системи «Д» (таблицѐ 3).  

Таблицѐ 3  
Планування й самоконтроль здійснення процесу та досягнення 

результату реабілітації особистості на другому етапі застосування 
методики 

Робота з системою «дефект» Робота з системою «особистість» 

Виѐвити інші підсистеми Б, В, Г 
тощо системи «Д», ѐкі найчастіше 
об’юднуятьсѐ з підсистемоя А системи 
«Д» у дисипативну функціональну 
структуру, і маять нижчі рівні розвитку, 
ніж підсистема А системи «Д» 

Виѐвити інші підсистеми Б, В, Г 
тощо системи «О», ѐкі найчастіше 
об’юднуятьсѐ з підсистемоя А системи 
«О» у дисипативну функціональну 
структуру, і маять вищі рівні розвитку, ніж 
підсистема А системи «О» 

А 

Б 

В 

Г 

Е 

Система «О», підсистема А 

Система «Д», підсистема А 

Д 

Буквами у квадратах позначені наѐвні елементи відповідних підсистем А в системах «О» і 

«Д», а кругами показано відсутність елементів у відповідних підсистемах А даних систем 
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Виѐвити такі горизонтальні зв’ѐзки 
між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи 
«Д», ѐкі маять достатньо високий, на 
думку лядини, рівень розвитку 

Виѐвити такі горизонтальні зв’ѐзки 
між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи 
«О», ѐкі маять недостатньо високий, на 
думку лядини, рівень розвитку 

Охарактеризувати перше а-реальне 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами 
А, Б, В, Г тощо системи «Д», ѐкі маять 
достатньо високий рівень розвитку, 
знаходѐтьсѐ в зоні АПР 

Охарактеризувати перше а-реальне 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами 
А, Б, В, Г тощо системи «О», ѐкі маять 
недостатньо високий рівень розвитку, 
знаходѐтьсѐ в зоні АРР 

Стимулявати виникненнѐ в лядини 
потреби у відсутності зараз наѐвних 
(раніше відсутніх) елементів підсистем А, 
Б, В, Г тощо системи «Д» 

Стимулявати виникненнѐ в лядини 
потреби в наѐвності зараз відсутніх 
(раніше наѐвних) елементів підсистем А, Б, 
В, Г тощо системи «О» 

Стимулявати виникненнѐ в лядини 
потреби у відсутності зараз наѐвних 
(раніше відсутніх) вищих рівнів розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистеми А, 
Б, В, Г тощо системи «Д»  

Стимулявати виникненнѐ в лядини 
потреби у наѐвності зараз відсутніх 
(раніше наѐвних) вищих рівнів розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистеми А, 
Б, В, Г тощо системи «О» 

Активізувати елементи останнього 
рівнѐ розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д» 

Активізувати елементи 
попереднього рівнѐ розвитку підсистем А, 
Б, В, Г тощо системи «О» 

Активізувати останні рівні розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемоя 
А системи «Д» (головна підсистема) й 
підсистемами Б, В, Г тощо системи «Д» 
(додаткові підсистеми) 

Активізувати останні рівні розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемоя 
А системи «О» (головна підсистема) й 
підсистемами Б, В, Г тощо системи «О» 
(додаткові підсистеми) 

 
Головний метод третього етапу – гештальтреабілітаціѐ – дозволѐю 

здійснявати аферентний синтез підсистем системи «О», активованих на 
попередньому етапі роботи. На третьому етапі застосуваннѐ евристично-
синергетичної медико-психолого-педагогічної реабілітаційної методики 
робота полѐгаю у плануванні й самоконтролі здійсненнѐ процесу та 
досѐгненнѐ результату пригадуваннѐ синестезичного образу себе до 
від’юднаннѐ зараз відсутніх (раніше наѐвних) елементів підсистеми А 
системи «О» та до приюднаннѐ відповідних їм зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) елементів підсистеми А системи «Д», тобто синестезичного образу 
себе з нижчим рівнем розвитку зараз більш розвиненої (раніше менш 
розвиненої) підсистеми А системи «Д» та з вищим рівнем розвитку 
відповідної їй зараз менш розвиненої (раніше більш розвиненої) підсистеми 
А системи «О», ѐка зараз частково відсутнѐ. Отже, синестезичний образ себе 
кожного учасника реабілітаційного процесу повинен містити процес і 
результат утвореннѐ системи образів (таблиці 4 і 5).  
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Таблицѐ 4  
Система образів, з яких складається синестезичний образ себе кожного 

учасника реабілітаційного процесу 
Робота з системою «дефект» Робота з системою «особистість» 

Образи зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) елементів останнього рівнѐ 
розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо системи 
«Д», ѐкі необхідно від’юднати від даних 
підсистем 

Образи зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) елементів наступного рівнѐ 
розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо системи 
«О», ѐкі необхідно приюднати до даних 
підсистем 

Образи зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) вертикальних зв’ѐзків між 
елементами останнього та попереднього 
рівнів розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д» 

Образи зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) вертикальних зв’ѐзків між 
елементами наступного та попереднього 
рівнів розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О» 

Образи підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д» з від’юднаними елементами 
останнього рівнѐ розвитку даних 
підсистем 

Образи підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О» з приюднаними елементами 
наступного рівнѐ розвитку даних 
підсистем 

Образи останніх (найвищих рівнів 
розвитку) горизонтальних зв’ѐзків між 
підсистемоя А системи «Д» (головна 
підсистема) й підсистемами Б, В, Г тощо 
системи «Д» (додаткові підсистеми) 

Образи останніх (найвищих рівнів 
розвитку) горизонтальних зв’ѐзків між 
підсистемоя А системи «О» (головна 
підсистема) й підсистемами Б, В, Г тощо 
системи «О» (додаткові підсистеми) 

Образи попередніх горизонтальних 
зв’ѐзків між підсистемами А, Б, В, Г тощо 
системи «Д» 

Образи раніше наѐвних 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами 
А, Б, В, Г тощо системи «О» 

Образи підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д», між ѐкими зникли 
найпізніше утворені (останні) 
горизонтальні зв’ѐзки 

Образи підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О», між ѐкими відновились 
раніше наѐвні горизонтальні зв’ѐзки 

Образи співвідношеннѐ, відповідності, взаюмозв’ѐзку і взаюмозалежності 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «Д» і підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О» 

 
Відсутні елементи підсистеми А системи «О» можна пригадати, 

визначивши елементи, протилежні елементам виѐвленої підсистеми А 
системи «Д». Але спочатку необхідно пригадати окремі образи відсутніх 
елементів та інтегративний образ всіюї підсистеми А системи «О», ѐка 
містить ці елементи. акщо ю синестезичний образ підсистеми А системи 
«Д», можна використати його длѐ пригадуваннѐ протилежного образу 
підсистеми А системи «О». Оскільки швидкість самоорганізації образу 
підсистеми А системи «О» набагато вища, ніж у реальної підсистеми А 
системи «О», то синестезичний образ себе («ѐ – післѐ успішного виконаннѐ 
непосильної зараз роботи»), пригадаютьсѐ раніше, ніж приюднаятьсѐ 
відповідні елементи до реальної підсистеми А системи «О». Щоб 
стимулявати самоорганізація раніше наѐвної (чи вже наѐвної, але 
недостатньо розвиненої) підсистеми синестезичного образу себе, можна 
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спиратисѐ на інші сформовані підсистеми першої сигнальної системи 
особистості, використовуячи обхідні шлѐхи. Необхідно стимулявати 
виникненнѐ в лядини потреби в наѐвності названих образів. 

Таблицѐ 5  
Акцептори проміжного та остаточного результатів прямої реабілітації в 

системах «О» і «Д» 
Акцептором проміжного результату прѐмої реабілітації в підсистемах систем 

«О» і «Д» ю: 

підсистема пригаданого образу 
зони НРР попереднього (нижчого) рівнѐ 
розвитку підсистеми А системи «Д» 
(перше а-ідеальне системи «Д»)  

підсистема пригаданого образу 
зони НПР наступного (вищого) рівнѐ 
розвитку підсистеми А системи «О» 
(перше а-ідеальне системи «О») 

Акцептором остаточного результату прѐмої реабілітації в підсистемах систем 
«О» і «Д» ю: 

підсистема пригаданого образу 
зони АРР попереднього (нижчого) рівнѐ 
розвитку підсистеми А системи «Д» (друге 
а-ідеальне системи «Д»)  

підсистема пригаданого образу 
зони АПР наступного (вищого) рівнѐ 
розвитку підсистеми А системи «О» (друге 
а-ідеальне системи «О») 

Акцептором проміжного результату 
саморуйнуваннѐ горизонтальних зв’ѐзків 
між підсистемами системи «Д» ю 
підсистема пригаданого образу зони НРР 
попереднього (нижчого) рівнѐ розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами 
А, Б, В, Г тощо системи «Д» (перше а-
ідеальне реальних названих 
горизонтальних зв’ѐзків) 

Акцептором проміжного результату 
самоорганізації горизонтальних зв’ѐзків 
між підсистемами системи «О» ю 
підсистема пригаданого образу зони НПР 
наступного (вищого) рівнѐ розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами 
А, Б, В, Г тощо системи «О» (перше а-
ідеальне реальних названих 
горизонтальних зв’ѐзків) 

Акцептором остаточного результату 
саморуйнуваннѐ горизонтальних зв’ѐзків 
між підсистемами системи «Д» ю 
підсистема пригаданого образу зони АРР 
попереднього (нижчого) рівнѐ розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами 
А, Б, В, Г тощо системи «Д» (друге а-
ідеальне реальних названих 
горизонтальних зв’ѐзків) 

Акцептором остаточного результату 
самоорганізації горизонтальних зв’ѐзків 
між підсистемами системи «О» ю 
підсистема пригаданого образу зони АПР 
наступного (вищого) рівнѐ розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами 
А, Б, В, Г тощо системи «О» (друге а-
ідеальне реальних названих 
горизонтальних зв’ѐзків) 

 
Протѐгом четвертого етапу застосуваннѐ евристично-синергетичної 

медико-психолого-педагогічної реабілітаційної методики відбуваютьсѐ 
самореабілітаціѐ недостатньо розвинених підсистем системи «О» 
учасників реабілітаційного процесу (таблицѐ 6).  
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Таблицѐ 6 
Планування й самоконтроль здійснення процесу та досягнення 

результату реабілітації особистості на четвертому етапі застосування 
методики 

Робота з системою «дефект» Робота з системою «особистість» 

1. Ухвалити рішеннѐ про спосіб досѐгненнѐ проміжного результату зміни 
співвідношеннѐ, відповідності, взаюмозв’ѐзку і взаюмозалежності підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д» і підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О»: 

від’юднаннѐ зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) елементів останнього рівнѐ розвитку 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «Д» (зона 
НРР)  

приюднаннѐ зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) елементів наступного рівнѐ розвитку 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О» (зона 
НПР) 

руйнуваннѐ зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) вертикальних зв’ѐзків між 
елементами останнього та попереднього 
рівнів розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д» (зона НРР) 

відновленнѐ зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) вертикальних зв’ѐзків між 
елементами наступного та попереднього 
рівнів розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О» (зона НПР) 

руйнуваннѐ зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) горизонтальних зв’ѐзків (зона НРР) між 
підсистемоя А системи «Д» (головна 
підсистема) й підсистемами Б, В, Г тощо системи 
«Д» (додаткові підсистеми) 

відновленнѐ зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) горизонтальних зв’ѐзків (зона НПР) між 
підсистемоя А системи «О» (головна 
підсистема) й підсистемами Б, В, Г тощо системи 
«О» (додаткові підсистеми) 

2. Вибрати програму дій: 

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) підсистеми А системи «Д» від 
зони АПР до зони НРР 

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) підсистеми А системи «О» від 
зони АРР до зони НПР  

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) горизонтальних зв’ѐзків між 
підсистемами А, Б, В, Г тощо системи «Д» від 
зони АПР до зони НРР 

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) горизонтальних зв’ѐзків між 
підсистемами А, Б, В, Г тощо системи «О» від 
зони АРР до зони НПР 

3. Викликати прѐме реабілітаційне 
еферентне збудженнѐ в підсистемах А, Б, В, Г 
тощо системи «Д», що проѐвлѐютьсѐ ѐк 
виникненнѐ в лядини бажаннѐ досѐгти зони 
НРР попереднього (нижчого) рівнѐ розвитку: 
а) підсистем А, Б, В, Г тощо системи «Д»; 
б) горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А, 
Б, В, Г тощо системи «Д» 

3. Викликати прѐме реабілітаційне 
еферентне збудженнѐ в підсистемах А, Б, В, Г 
тощо системи «О», що проѐвлѐютьсѐ ѐк 
виникненнѐ в лядини бажаннѐ досѐгти зони 
НПР наступного (вищого) рівнѐ розвитку: 
а) підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О»; 
б) горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А, 
Б, В, Г тощо системи «О» 

4. Забезпечити реагуваннѐ підсистеми 
А системи «Д» на прѐмий реабілітаційний 
вплив саморуйнуваннѐм підсистеми А системи 
«Д» до досѐгненнѐ нея зони НРР 
попереднього (нижчого) рівнѐ її розвитку: 
використовуячи ѐк аттрактор пригаданий 
синестезичний образ себе з нижчим рівнем 
розвитку підсистеми А системи «Д», 
здійснявати процес переходу підсистеми А 
системи «Д» від зони АПР до зони НРР 

4. Забезпечити реагуваннѐ підсистеми 
А системи «О» на прѐмий реабілітаційний 
вплив самоорганізаціюя підсистеми А системи 
«О» до досѐгненнѐ нея зони НПР наступного 
(вищого) рівнѐ її розвитку: використовуячи ѐк 
аттрактор пригаданий синестезичний образ 
себе з вищим рівнем розвитку підсистеми А 
системи «О», здійснявати процес переходу 
підсистеми А системи «О» від зони АРР до 
зони НПР 

5. Забезпечити реагуваннѐ підсистем А, 
Б, В, Г тощо системи «Д» на прѐмий 
реабілітаційний вплив саморуйнуваннѐм 
горизонтальних зв’ѐзків між названими 

5. Забезпечити реагуваннѐ підсистем 
А, Б, В, Г тощо системи «О» на прѐмий 
реабілітаційний вплив самоорганізаціюя 
горизонтальних зв’ѐзків між названими 
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підсистемами до досѐгненнѐ даними 
зв’ѐзками зони НРР попереднього (нижчого) 
рівнѐ їх розвитку: використовуячи ѐк 
аттрактор пригаданий синестезичний образ 
себе з нижчим рівнем розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А, 
Б, В, Г тощо системи «Д», здійснявати процес 
переходу горизонтальних зв’ѐзків між 
названими підсистемами від зони АПР до зони 
НРР 

підсистемами до досѐгненнѐ даними 
зв’ѐзками зони НПР наступного (вищого) рівнѐ 
їх розвитку: використовуячи ѐк аттрактор 
пригаданий синестезичний образ себе з 
вищим рівнем розвитку горизонтальних 
зв’ѐзків між підсистемами А, Б, В, Г тощо 
системи «О», здійснявати процес переходу 
горизонтальних зв’ѐзків між названими 
підсистемами від зони АРР до зони НПР 

6. Досѐгти запланованих параметрів проміжного результату прѐмої реабілітаційної 
діѐльності, тобто таких характеристик систем «О» і «Д», ѐк: 

другого а-реального підсистем 
системи «Д»: у результаті прѐмої 
реабілітаційної роботи підсистема А системи 
«Д» маю нестабільно від’юднані елементи, 
попередній (нижчий) рівень розвитку і 
знаходитьсѐ в зоні НРР  

другого а-реального підсистем 
системи «О»: у результаті прѐмої 
реабілітаційної роботи підсистема А системи 
«О» маю нестабільно приюднані елементи, 
наступний (вищий) рівень розвитку і 
знаходитьсѐ в зоні НПР 

другого а-реального горизонтальних 
зв’ѐзків системи «Д»: у результаті прѐмої 
реабілітаційної роботи горизонтальні зв’ѐзки 
між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи «Д» 
маять попередні (нижчі) рівні розвитку, 
знаходѐтьсѐ в зоні НРР, ю нестабільними 

другого а-реального горизонтальних 
зв’ѐзків системи «О»: у результаті прѐмої 
реабілітаційної роботи горизонтальні зв’ѐзки 
між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи «О» 
маять наступні (вищі) рівні розвитку, 
знаходѐтьсѐ в зоні НПР, ю нестабільними 

7. Забезпечити діѐльність рецепторів проміжного результату прѐмої реабілітації, ѐкими ю: 

нижчі рівні розвитку підсистеми А 
системи «Д» і підсистем Б, В, Г тощо системи 
«Д», з’юднаних між собоя нижчими рівнѐми 
розвитку горизонтальних зв’ѐзків  

вищі рівні розвитку підсистеми А 
системи «О» і підсистем Б, В, Г тощо системи 
«О», з’юднаних між собоя вищими рівнѐми 
розвитку горизонтальних зв’ѐзків 

8. Реалізувати зворотний зв'ѐзок між 
підсистемами системи «Д» за допомогоя 
руйнуваннѐ вищих рівнів розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків забезпечити перехід 
інформації:  

8. Реалізувати зворотний зв'ѐзок між 
підсистемами системи «О» за допомогоя 
утвореннѐ вищих рівнів розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків забезпечити перехід 
інформації:  

від другого а-реального (нестабільно 
менш розвиненої підсистеми А системи «Д») 
до першого а-ідеального (образу реальної 
нестабільно менш розвиненої підсистеми А 
системи «Д») 

від другого а-реального (нестабільно 
більш розвиненої підсистеми А системи «О») 
до першого а-ідеального (образу реальної 
нестабільно більш розвиненої підсистеми А 
системи «О») 

від другого а-реального (нестабільних 
горизонтальних зв’ѐзків між нижчими рівнѐми 
розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо системи 
«Д») до першого а-ідеального (образу 
реальних нестабільних горизонтальних 
зв’ѐзків між нижчими рівнѐми розвитку 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «Д») 

від другого а-реального (нестабільних 
горизонтальних зв’ѐзків між більш високими 
рівнѐми розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О») до першого а-ідеального 
(образу реальних нестабільних 
горизонтальних зв’ѐзків між більш високими 
рівнѐми розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О») 

 
Під час етапу самореабілітації відбуваятьсѐ оборотні зміни 

системних властивостей систем «О» і «Д» (таблицѐ 7).  
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Таблицѐ 7 
Зміни системних властивостей систем «О» і «Д»  

під час реалізації етапу «самореабілітація» 
Система «Д» Кореляція процесів Система «О» 

Зона АПР 
підсистеми А 
системи «Д» 

Процеси можуть 
протікати і одночасно, і 
в різний час 

Відсутнѐ або 
недостатньо 
розвинена 
підсистема А 
системи «О» 

Зона НПР образу 
підсистеми А 
системи «О» 

Зона НРР 
підсистеми А 
системи «Д» 

Процеси протікаять 
когерентно 

Зона НПР 
підсистеми А 
системи «О» 

Зона АПР образу 
підсистеми А 
системи «О» 

 
Протѐгом п’ятого етапу застосуваннѐ евристично-синергетичної 

медико-психолого-педагогічної реабілітаційної методики здійсняютьсѐ 
реабілітаціѐ ѐк фазовий перехід відповідних підсистем А систем «О» і «Д» 
учасників реабілітаційного процесу (таблицѐ 8).  

Таблицѐ 8 
Планування й самоконтроль здійснення процесу та досягнення 

результату реабілітації особистості на першому етапі застосування 
методики 

Робота з системою «дефект» Робота з системою «особистість» 

1. Ухвалити рішеннѐ про спосіб досѐгненнѐ остаточного результату зміни 
співвідношеннѐ, відповідності, взаюмозв’ѐзку і взаюмозалежності підсистем А, Б, В, Г 
тощо системи «Д» і підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О»: 

від’юднаннѐ зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) елементів останнього рівнѐ 
розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо системи 
«Д» (зона АРР)  

приюднаннѐ зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) елементів наступного рівнѐ 
розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо системи 
«О» (зона АПР) 

руйнуваннѐ зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) вертикальних зв’ѐзків між 
елементами останнього та попереднього 
рівнів розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д» (зона АРР) 

відновленнѐ зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) вертикальних зв’ѐзків між 
елементами наступного та попереднього 
рівнів розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О» (зона АПР) 

руйнуваннѐ зараз наѐвних (раніше 
відсутніх) горизонтальних зв’ѐзків (зона 
АРР) між підсистемоя А системи «Д» 
(головна підсистема) й підсистемами Б, В, 
Г тощо системи «Д» (додаткові 
підсистеми) 

відновленнѐ зараз відсутніх (раніше 
наѐвних) горизонтальних зв’ѐзків (зона 
АПР) між підсистемоя А системи «О» 
(головна підсистема) й підсистемами Б, В, 
Г тощо системи «О» (додаткові 
підсистеми) 

2. Вибрати програму дій: 

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) підсистеми А системи «Д» 
від зони НРР до зони АРР 

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) підсистеми А системи «О» 
від зони НПР до зони АПР 

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) горизонтальних зв’ѐзків 

визначити шлѐх переходу (спосіб 
використаннѐ) горизонтальних зв’ѐзків 
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між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи 
«Д» від зони НРР до зони АРР  

між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи 
«О» від зони НПР до зони АПР 

3. Викликати прѐме реабілітаційне 
еферентне збудженнѐ в підсистемах А, Б, 
В, Г тощо системи «Д», що проѐвлѐютьсѐ ѐк 
виникненнѐ в лядини бажаннѐ досѐгти 
зони АРР попереднього (нижчого) рівнѐ 
розвитку: а) підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д»; б) горизонтальних зв’ѐзків 
між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи 
«Д» 

3. Викликати прѐме реабілітаційне 
еферентне збудженнѐ в підсистемах А, Б, 
В, Г тощо системи «О», що проѐвлѐютьсѐ ѐк 
виникненнѐ в лядини бажаннѐ досѐгти 
зони АПР наступного (вищого) рівнѐ 
розвитку: а) підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «О»; б) горизонтальних зв’ѐзків 
між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи 
«О» 

4. Забезпечити реагуваннѐ 
підсистеми А системи «Д» на прѐмий 
реабілітаційний вплив саморуйнуваннѐм 
підсистеми А системи «Д» до досѐгненнѐ 
нея зони АРР попереднього (нижчого) 
рівнѐ її розвитку: використовуячи ѐк 
аттрактор пригаданий синестезичний 
образ себе з нижчим рівнем розвитку 
підсистеми А системи «Д», здійснявати 
процес переходу підсистеми А системи 
«Д» від зони НРР до зони АРР 

4. Забезпечити реагуваннѐ 
підсистеми А системи «О» на прѐмий 
реабілітаційний вплив самоорганізаціюя 
підсистеми А системи «О» до досѐгненнѐ 
нея зони АПР наступного (вищого) рівнѐ її 
розвитку: використовуячи ѐк аттрактор 
пригаданий синестезичний образ себе з 
вищим рівнем розвитку підсистеми А 
системи «О», здійснявати процес 
переходу підсистеми А системи «О» від 
зони НПР до зони АПР 

5. Забезпечити реагуваннѐ 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «Д» на 
прѐмий реабілітаційний вплив 
саморуйнуваннѐм горизонтальних зв’ѐзків 
між названими підсистемами до 
досѐгненнѐ даними зв’ѐзками зони АРР 
попереднього (нижчого) рівнѐ їх розвитку: 
використовуячи ѐк аттрактор пригаданий 
синестезичний образ себе з нижчим 
рівнем розвитку горизонтальних зв’ѐзків 
між підсистемами А, Б, В, Г тощо системи 
«Д», здійснявати процес переходу 
горизонтальних зв’ѐзків між названими 
підсистемами від зони НРР до зони АРР 

5. Забезпечити реагуваннѐ 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О» на 
прѐмий реабілітаційний вплив 
самоорганізаціюя горизонтальних зв’ѐзків 
між названими підсистемами до 
досѐгненнѐ даними зв’ѐзками зони АПР 
наступного (вищого) рівнѐ їх розвитку: 
використовуячи ѐк аттрактор пригаданий 
синестезичний образ себе з вищим рівнем 
розвитку горизонтальних зв’ѐзків між 
підсистемами А, Б, В, Г тощо системи «О», 
здійснявати процес переходу 
горизонтальних зв’ѐзків між названими 
підсистемами від зони НПР до зони АПР 

6. Досѐгти запланованих параметрів остаточного результату прѐмої 
реабілітаційної діѐльності, тобто таких характеристик систем «О» і «Д», ѐк: 

третього а-реального підсистем 
системи «Д»: у результаті прѐмої 
реабілітаційної роботи підсистема А 
системи «Д» маю стабільно від’юднані 
елементи, той же рівень розвитку, що й на 
попередньому етапі, знаходитьсѐ в зоні 
АРР 

третього а-реального підсистем 
системи «О»: у результаті прѐмої 
реабілітаційної роботи підсистема А 
системи «О» маю стабільно приюднані 
елементи, той же рівень розвитку, що й на 
попередньому етапі, знаходитьсѐ в зоні 
АПР 

третього а-реального 
горизонтальних зв’ѐзків системи «Д»: у 
результаті прѐмої реабілітаційної роботи 
горизонтальні зв’ѐзки між підсистемами А, 

третього а-реального 
горизонтальних зв’ѐзків системи «О»: у 
результаті прѐмої реабілітаційної роботи 
горизонтальні зв’ѐзки між підсистемами А, 
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Б, В, Г тощо системи «Д» маять той самий 
рівень розвитку, що й на попередньому 
етапі, знаходѐтьсѐ в зоні АРР, ю 
стабільними 

Б, В, Г тощо системи «О» маять той же 
рівень розвитку, що й на попередньому 
етапі, знаходѐтьсѐ в зоні АПР, ю 
стабільними 

7. Забезпечити діѐльність рецепторів остаточного результату прѐмої реабілітації, 
ѐкими ю: 

нижчі рівні розвитку підсистеми А 
системи «Д» і підсистем Б, В, Г тощо 
системи «Д», з’юднаних між собоя 
нижчими рівнѐми розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків 

вищі рівні розвитку підсистеми А 
системи «О» і підсистем Б, В, Г тощо 
системи «О», з’юднаних між собоя 
вищими рівнѐми розвитку горизонтальних 
зв’ѐзків 

8. Реалізувати зворотний зв'ѐзок 
між підсистемами системи «Д» за 
допомогоя руйнуваннѐ вищих рівнів 
розвитку горизонтальних зв’ѐзків 
забезпечити перехід інформації: 

8. Реалізувати зворотний зв'ѐзок 
між підсистемами системи «О» за 
допомогоя утвореннѐ вищих рівнів 
розвитку горизонтальних зв’ѐзків 
забезпечити перехід інформації: 

від третього а-реального (стабільно 
менш розвиненої підсистеми А системи 
«Д») до другого а-ідеального (образу 
реальної стабільно менш розвиненої 
підсистеми А системи «Д») 

від третього а-реального (стабільно 
більш розвиненої підсистеми А системи 
«О») до другого а-ідеального (образу 
стабільно більш розвиненої підсистеми А 
системи «О») 

від третього а-реального 
(стабільних горизонтальних зв’ѐзків між 
нижчими рівнѐми розвитку підсистем А, Б, 
В, Г тощо системи «Д») до другого а-
ідеального (образу реальних стабільних 
горизонтальних зв’ѐзків між нижчими 
рівнѐми розвитку підсистем А, Б, В, Г тощо 
системи «Д») 

від третього а-реального 
(стабільних горизонтальних зв’ѐзків між 
більш високими рівнѐми розвитку 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О») до 
другого а-ідеального (образу реальних 
стабільних горизонтальних зв’ѐзків між 
більш високими рівнѐми розвитку 
підсистем А, Б, В, Г тощо системи «О») 

 
Длѐ того, щоб зміни системних властивостей цих систем набули 

необоротного характеру (таблицѐ 9), необхідно застосувати п’ѐтий метод (і 
великий прийом) «реабілітаціѐ ѐк фазовий перехід». Проте без 
закріпленнѐ ефект реабілітації зникаю дуже швидко, і дефект повертаютьсѐ 
з новоя силоя.  

Таблицѐ 9 
Зміни системних властивостей систем «О» і «Д» під час реалізації етапу 

«реабілітація як фазовий перехід» 
Система «Д» Кореляція процесів Система «О» 

Зона НРР 
підсистеми А 
системи «Д» 

Процеси протікаять 
когерентно 

Зона НПР 
підсистеми А 
системи «О» 

Зона АПР 
образу 
підсистеми А 
системи «О» 

Зона АРР 
підсистеми А 
системи «Д» 

З’ѐвлѐютьсѐ 
пізніше 

З’ѐвлѐютьсѐ 
раніше 

Зона АПР 
підсистеми А 
системи «О» 

Зона АПР 
образу 
підсистеми А 
системи «О» 
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Отже, евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна 
методика стимуляваннѐ реабілітації підсистем системи «О» маю такі 
характеристики: 1) сутність реабілітаційної методики кореляю із сутністя 
процесу прѐмої реабілітації; 2) структура реабілітаційної методики 
кореляю зі структуроя процесу прѐмої реабілітації; 3) реабілітаційна 
методика базуютьсѐ на принципах, аналогічних принципам самоорганізації 
та саморуйнуваннѐ в системах «О» і «Д» лядини в ході процесу прѐмої 
реабілітації; 4) методи реабілітаційної методики ю способами реалізації 
процесу прѐмої реабілітації; 5) етапи реабілітаційної методики кореляять 
з етапами процесу прѐмої реабілітації; 6) система цілей і бажаних 
результатів реабілітаційної методики співпадаю з системоя цілей і бажаних 
результатів процесу прѐмої реабілітації; 7) реабілітаційна методика 
відповідаю системі потреб лядини в реабілітації підсистем системи «О» 
тощо. Методика з названими характеристиками здатна ефективно 
здійснявати зовнішню та забезпечувати внутрішню управліннѐ процесом 
прѐмої реабілітації в системах «О» і «Д».  

Висновки. Таким чином, евристично-синергетична медико-психолого-
педагогічна методика стимуляваннѐ реабілітації особистості пригнічую 
самоорганізація та стимуляю саморуйнуваннѐ біологічної, психологічної та 
соціальної підсистем системи «Д» і пригнічую саморуйнуваннѐ та стимуляю 
самоорганізація біологічної, психологічної та соціальної підсистем системи 
«О», сприѐячи міцному закріплення нових емерджентних ѐкостей 
біологічної, психологічної та соціальної складових систем «О» і «Д» і 
досѐгнення системи реабілітаційних цілей. Унаслідок застосуваннѐ 
запропонованої методики стимуляваннѐ реабілітації особистості поступово 
зростаю швидкість саморуйнуваннѐ і знижуютьсѐ швидкість самоорганізації 
системи помилкових ЗУН, а також знижуютьсѐ швидкість саморуйнуваннѐ і 
зростаю швидкість самоорганізації системи помилкових ЗУН дітей із ПФП, що 
сприѐю самореалізації та підвищую ѐкість соціалізації. Фрактальна структура 
реабілітаційної методики допомагаю швидко оволодіти алгоритмом 
здійсненнѐ відповідного процесу, оскільки внаслідок багаторазового 
повтореннѐ однотипних дій у лядини вироблѐютьсѐ навичка самостійного 
своючасного пошуку та виправленнѐ помилкових ЗУН із певної навчальної 
дисципліни чи певного напрѐму вихованнѐ, не допускаячи перетвореннѐ їх 
на цілісну систему. У педагогів з’ѐвлѐютьсѐ можливість планувати і 
проектувати освітню середовище та його параметри длѐ більш точного і 
прицільного впливу на кожного учасника освітнього процесу. 

Дану методику можна застосовувати длѐ роботи з лядьми з 
порушеннѐм роботи аналізаторних систем, з лядьми з легкоя розумовоя 
відсталістя, затримкоя психічного розвитку, дитѐчим церебральним 
паралічем; у модифікованому виглѐді методика може бути використана в 
освітньому процесі осіб з іншими ПФП. 
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Перспективи подальших розвідок. У подальшому необхідно 
модифікувати евристично-синергетичну медико-психолого-педагогічну 
методику стимуляваннѐ реабілітації особистості длѐ використаннѐ її в 
освітньому процесі осіб зі складними дефектами, порушеннѐми мовленнѐ 
та іншими ПФП.  
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РЕЗЮМЕ 

Золотарёва Татьяна. Методика стимулированиѐ реабилитации личности.  
В статье предлагаетсѐ эвристико-синергетическаѐ медико-психолого-

педагогическаѐ методика стимулированиѐ реабилитации личности. В данной методике 
применѐятсѐ синергетические методы реабилитации личности. Методика состоит из 
шести этапов – подготовительного и пѐти основных. В ходе пропедевтического этапа 
происходит установление системы взаимосвѐзей между активными подсистемами первой 
сигнальной системы участников реабилитационного процесса. Методика осуществлѐет 
внешнее и обеспечивает внутреннее управление процессом реабилитации личности, 
способствуѐ достижения системы реабилитационных целей. Даннуя методику можно 
применѐть длѐ работы с лядьми с нарушениѐми работы анализаторных систем, с лёгкой 
умственной отсталостья, задержкой психического развитиѐ, детским церебральным 
параличом. В дальнейшем необходимо модифицировать методику длѐ использованиѐ её в 
образовательном процессе лядей со сложными дефектами, нарушениѐми речи и другими 
психофизическими нарушениѐми. 

Ключевые слова: синергетика, эвристика, реабилитациѐ, система «дефект», 
система «личность». 

 
SUMMARY 

Zolotaryova Tatiana. Methodology of personality rehabilitation stimulation.  
The article deals with heuristic-synergetic medical-psychological-pedagogical 

methodology of personality rehabilitation stimulation. This methodology is a system of questions. 
Synergetic methods of rehabilitation of personality are used in this methodology. The sequence 
of methods placing in methodology depends on their purposes. Synergetic methods of 
personality rehabilitation stimulation are the stages rehabilitation process fulfillment. Fulfillment 
of the next stage can be started only after achievement of previous stage purpose. This fact 
allows to trace unplanned deviations from the primary objective of rehabilitation process and 
warn undesirable delays in work. This methodology has six stages: preliminary stage and five 
basic stages. At the preliminary stage system of interconnections between active subsystems of 
the first signal system of participants of rehabilitation process is formed. At the first stage of 
work one finds out the most problematic subsystem A of “defect” system. At the second stage 
one finds a subsystem A of “personality” system, which correlates with subsystem A of the 
“defect” system; according to available elements of subsystem A of “defect” systems one finds 
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out previously available elements of subsystem A of “personality” system, which must be added 
to it. At the third stage of work a person remembers synsense image of himself with the lower 
level of development of subsystem A of “defect” system and with the higher level of development 
of subsystem A of “personality” system. At the fourth and fifth stages level of development of 
subsystem A of “defect” system gradually decreases and level of development of subsystem A of 
“personality” system gradually increases. Methodology of personality rehabilitation stimulation 
oppresses self-organization and stimulates self-destroying of biological, psychological and social 
subsystems of the “defect” system, oppresses self-destroying and stimulates self-organization of 
biological, psychological and social subsystems of the “personality“ system, providing external 
and internal management of personality rehabilitation process, assisting in strengthening of new 
emergent qualities of biological, psychological, social subsystems of the “personality” and 
“defect” systems and in the achievement of rehabilitation. This can be used for healthy persons, 
persons with bad eyesight and low hearing, persons with mild mental retardation and intellectual 
disorders, persons with child’s cerebral paralysis; in the modified state methodology can be used 
in the educational process for persons with other psychophysical disorders.  

Key words: synergetics, heuristic, rehabilitation, “defect” system, “personality” 
system. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF USING GAME TECHNOLOGY IN 

TEACHING GEOGRAPHY TO STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
 
The article deals with theoretical and practical aspects of the use of game technology 

in teaching geography to students with special educational needs. The experience of 
geography teachers on implementation of didactic games and interesting exercises in the 
educational process of special schools for children with intellectual disabilities is generalized. 
The author’s complex of geographic games, composed in accordance with curriculum, the 
main educational and correctional-developmental tasks of the school course of geography, 
taking into account mental and age characteristics of students with impaired intelligence, is 
characterized. Methodological recommendations for the use of game activity at geography 
lessons at a special school are given. 

Key words: special comprehensive school, students with intellectual disabilities, 
educational process, geography lesson, game technologies, didactic games. 

 
Introduction. Currently, at the stage of reforming national system of 

general and special education, special attention is paid to creation of a modern 
pedagogical concept aimed at abandonment of traditional reproductive model 
of education and search and implementation of innovative approaches and 
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innovative techniques. Innovative strategic guidelines actualize the task of 
active use of new pedagogical technologies in teaching children with 
intellectual disabilities that ensure personal and cognitive development taking 
into account age, typological and individual characteristics. 

In a special methodology of geography, a special place is occupied by the 
technology of learning game activity. The use of games, game situations with a 
didactic aim is a productive means of developing a child with special 
educational needs, correcting his/her cognitive, emotional-volitional, 
motivational spheres. Therefore, the study of the theoretical and practical 
aspects of the use of geographical didactic games and exercises in teaching 
students with intellectual disabilities is of particular importance. 

Analysis of relevant research. The problem of the use of game activity at 
geography lessons in secondary schools has become especially relevant in recent 
years, since school geography has long ceased to be a “purely nomenclature 
subject”, it is now actively developing and improving. And the main task of the 
teacher is not only formation of students’ geographical knowledge and skills, but 
also enhancing their interest in the subject, their creativity, activity and 
independence. Such researchers as M. Haladzhii, V. Holyshkin, H. Dovhan, 
S. Dudka, S. Kobernik, R. Kovalenko, V. Kornieiev, O. Kornieiev, N. Kryvenko, 
L. Kruhlyk, A. Sertsevych, O. Skuratovych, O. Topuzov and others, in their studies 
raise the question of the need to use game technologies in school practice of 
teaching geography for strong mastering of geographical material, activation of 
students’ cognitive activity, development of educational competence. Scientists 
have focused on discovering the place of geographic games and game situations in 
the system of other activities of the lesson, justifying feasibility of their use for 
versatile and harmonious development of a personality, revealing the 
methodology of didactic games taking into account the purpose of the lesson and 
the level of students’ preparedness. 

Improving methods of teaching geography in a special comprehensive 
school is an essential condition that allows to increase cognitive activity and 
independence of students with special educational needs. In the special 
methodological literature it is proved that by correct combination of teaching 
means, methods and techniques it is necessary to ensure conscious and steady 
assimilation of educational material by students with intellectual disabilities, 
consolidation of knowledge and skills, as well as to form skills of mental 
activity, develop curiosity, cognition (V. Bondar, L. Vavina, O. Havrylov, 
I. Dmitriieva, I. Yeremenko, A. Kapustin, N. Kravets, V. Lipa, H. Mersiianova, 
S. Myronova, L. Odynchenko, V. Siniov, M. Suprun, S. Trykoz, O. Khokhlina and 
others). In this regard, the role of active forms and teaching methods is 
increasing, among which educational games take the lead. 

The importance of didactic games in improving effectiveness of teaching 
students with intellectual disabilities, methodological approaches to the creative 
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use of game technology at geography lessons are reflected in scientific and 
methodological works of domestic and foreign defectologists: A. Hryhoriants, L. 
Drobot, S. Dubovskyi, V. Lypa, T. Lifanova, L. Odynchenko, T. Porotska, T. Skyba, V. 
Siniova, A. Ukraintseva and others. Scientists have proved that didactic game at 
geography lessons improves the quality of mastering geographic material, has a 
purposeful corrective and educational influence, avoids the overload of students 
with intellectual disabilities, promotes awareness of cross-curricular connections, 
and forms team communication skills. Creation of game situations at the 
geography lessons brings variety and emotional coloring to the educational work, 
develops students’ cognitive interest, attention, smartness, sense of competition, 
mutual assistance. 

The aim of the article is to highlight the theoretical and practical aspects 
of the use of game technology in teaching geography to students with special 
educational needs. 

Research methods. Realization of the aim envisaged using such theoretical 
methods, as analysis, systematization and generalization of scientific and 
methododological literature, as well as the empirical ones – pedagogical 
observation and analysis of geography teachers’ plans, questionnaire of teachers 
of special education institutions for children with intellectual disabilities. 

Research results. In order to study the existing school practice of the use 
of didactic games and interesting exercises at geography lessons, analysis of 
lesson plans and questioning of 16 geography teachers of special boarding 
schools for children with intellectual disabilities in Donetsk, Dnipropetrovsk, 
Kharkiv regions were conducted. 

We tried to find out teachers’ attitude to introduction of game 
technologies in the process of studying geography, to determine peculiarities of 
organization of didactic games at the lesson, to identify the difficulties that 
they experience. Teachers were informed that, in addition to suggested in the 
questionnaire questions, they could express any concerns about using their 
own game technology at geography lessons at a special education school. 

Responses of geography teachers to the questionnaire indicate that many 
of them have a clear position regarding the place of didactic games and game 
situations in the system of other activities at the lesson, their role in getting 
geographic knowledge by students with intellectual disabilities, the importance of 
game activity in the light of ideas of correctional-developmental training. 

Among the teachers surveyed, there were none who did not use at least 
elements of game activity at geography lessons. So, 62,5 % of the respondents 
said that they used game methods at the lessons episodically, 37,5 % – reqularly. 

The analysis of lesson plans of geography teachers of special secondary 
schools shows that the frequency of using didactic games at the lessons has 
certain peculiarities. Thus, 62,5 % of teachers use games and exercises at the 
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final lessons when summarizing and organizing geographic material by topic or 
section, 12,5 % – at every lesson, 50 % – at the final quarter lessons. 

Pointing to motives in the choice of geographic games, 87,5 % of 
teachers noted their significant didactic and correctional-developmental 
opportunities, 50 % – development of students’ independence, interest in the 
subject, 37,5 % – correspondence to the age characteristics of students, 25 % of 
respondents were interested in methodological development (since every 
teacher noted several options at the same time, their sum is over 100 %) 

Assessing the positive impact of game activity on the formation of the 
student’s personality, most teachers believe that the use of didactic games and 
interesting exercises at geography lessons in a special school has educational, 
correctional-developmental and upbringing value. In particular, 75 % of 
teachers emphasize that acquisition of geographic knowledge is a difficult 
process for students with intellectual disabilities, and introduction of game 
technology has a positive effect on the activation of their mental activity. In 
their opinion, geographical games increase the efficiency of formation in 
students of geographic representations and concepts, conscious and strong 
assimilation of geographical nomenclature. The role of game in the correction 
of thinking, memory, attention, development of curiosity, cognitive activity and 
students’ independence, enhansing motivation and interest in the subject are 
determined. It is also mentioned that a didactic game influences relations 
between a teacher and students, promotes development of interpersonal 
communication of children, develops their ability to work in a team, i.e. creates 
conditions for the formation of personal culture. At the same time, 25 % of 
teachers note only the educational role of game in the acquisition of 
geographical material by students with intellectual disabilities. 

It is found out that geography teachers (62,5 %) most often use games at 
the stage of consolidation and generalization of educational material in order 
to improve students’ knowledge of geographical objects and phenomena, 
mapping skills. The importance of using game at the lesson during the ongoing 
control of students’ knowledge, checking homework, getting acquainted with a 
new topic, establishing connections with new material is underestimated. Only 
37,5 % of the surveyed teachers use geographic didactic games and interesting 
exercises to update their knowledge. It is found out that teachers do not use 
didactic games to diversify their activities. 

Despite the fact that all teachers recognize significant educational 
potential of geographic games and interesting exercises in teaching students 
with intellectual disabilities, in school practice game technologies are used not 
at every lesson, but 1-2 times in the study of the relevant section of the 
geography course. Depending on the type of game activity, teachers take 5–8 
minutes for simple games at the lesson, from 10 to 15 for difficult games. 
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Among the geographic games used in the special school, the most 
common are gaming tasks that increase the level of basic knowledge and skills. 
According to teachers, such tasks are easy to implement, their implementation 
does not require much study time, the result – acquisition of knowledge and 
skills – is seen immediately. 

Analysis of teachers’ lesson plans indicates that most of them (62,5 %) 
prefer quizzes, riddles, crosswords and puzzles. Most often, students at 
geography lessons are offered cognitive tasks, logical and interesting exercises, 
crosswords and puzzles provided in the workbooks in geography for grades 
7 and 8 for a special comprehensive school, a textbook for 9 grade 
(Odynchenko & Drobot, 2006; Odynchenko, 2007; Odynchenko, 2015). Also, 
75 % of teachers noted that in practical activities they used geographic games 
intended for teachers of special schools provided in teaching manuals by 
L. Odynchenko, T. Porotska, V. Syniov (Odynchenko, 2012; Porotska, 1977; 
Syniov & Stozhok, 1977) . Half of the respondents indicated that they used 
methodological manuals intended for general education institutions (Dudka, 
2005; Novik, 2013; Sytnik, 2010) to diversify methods and techniques both at 
geography lessons and in preparation for extracurricular activities. It is found 
out that 25 % create their own geographic games. 

The study of the existing school practice shows that teachers positively 
evaluate learning game activities in the formation of the personality of a 
student with special educational needs, consider didactic games a significant 
reserve for improving the effectiveness of geography teaching. However, they 
note insufficient provision of the process of teaching geography with special 
methodological literature, which should contain a comprehensive system of 
didactic games and interesting exercises, developed in accordance with 
geography curriculum for special education institutions. Attention is drawn to 
the fact that, due to cognitive deficits of students with intellectual disabilities, 
peculiarities of their mental development, geographic didactic games and 
exercises, intended for general secondary schools, not always can be adapted 
for use in a special comprehensive school. 

In accordance with geography curriculum for special education 
institutions for children with intellectual disabilities (Odynchenko & Skyba, 
2015) we have developed a complex of didactic games and exercises by years 
of study for teaching the main sections of the school course, namely: Grade 6: 
“Plan and Map”, “Forms of the Earth surface. Their images on the physical 
map”, “Water on Earth”, “Air”, “Flora and fauna”; Grade 7: “Globe”, “Natural 
zones and their placement on the globe”; Grade 8: “General information about 
the Earth, the Sun, the Moon”, “Geography of continents and oceans”; Grade 
9: “Geographic space of Ukraine”, “General characteristics of the nature of 
Ukraine”, “Economic and social geography of Ukraine”. 
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Development of games and exercises in order to increase effectiveness 
of teaching geography to students with intellectual disabilities was carried out 
in accordance with the following stages: a) determination of the educational 
goal and desired results of the game; b) analysis of the mechanism of 
achievement of the set goal and didactic ways of its achievement; c) selection 
of the range of problems that should be considered during the game and will 
contribute to the goal; d) determination of the favorable form of the game, 
time and place, the specifics of the educational material; e) saturation of the 
selected form with educational content; e) improving the game in terms of its 
place in the system of geographic didactic games. 

Didactic games and exercises are not just filling children’s free time at a 
lesson, but a planned and purposeful pedagogical technique for expanding and 
consolidating their knowledge on relevant topics and sections of the school 
curriculum. Therefore, the complex of geographic games is made taking into 
account content of the curriculum, presentation of material in the textbook, as 
well as cognitive abilities, mental and age characteristics of students with 
intellectual disabilities. 

In the proposed complex of geographic didactic games and exercises are 
presented in a certain system, which implies variability, gradual complication 
both in content and structure, connection with other methods of work on the 
formation of geographic representations and concepts in students with 
intellectual disabilities. The variability of didactic games and exercises in the 
proposed system allows the teacher to activate students with special 
educational needs to acquire geographic knowledge in new game conditions, 
which has a beneficial effect on mental activity, its reserves, increasing 
independence in the knowledge of the world. 

We have proposed several types of games that help to achieve the highest 
efficiency in solving educational problems at geography lessons, namely: didactic 
games (puzzles, crosswords, interesting exercises, quizzes), requiring disclosure of 
contradictions between the acquired and new knowledge; word games of various 
nature and content aimed at formation, generalization and systematization of 
geographic knowledge and skills; role-plays that help students develop teamwork, 
outline options, and solve problems. 

All geographic games and exercises are subject to specific educational 
goals. For example, geographic games and exercises in studying the section 
“Plan and Map” are aimed at forming in students with impaired intelligence of 
spatial representations, consolidation of orientation skills, knowledge of 
conventional colors and signs of the plan of the terrain and physical map, 
ability to recognize by conventional signs of the plan and maps geographical 
objects and so on. Geographical games and exercises included in the section 
“Natural zones and their placement on the globe”, aimed at formation and 
consolidation of students’ knowledge of natural areas (position on maps, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 10 (94) 

371 

surface, minerals, climate), the ability to find and show on map of natural zones 
relevant geographical objects, consolidation of ideas about the fauna and flora 
of different natural zones, ability to establish cause and effect relationships and 
dependencies between natural objects and phenomena. Geographical games 
and exercises used in the framework of sections “Geographic space of 
Ukraine”, “General characteristics of the nature of Ukraine” are aimed at 
mastering knowledge of the geographical position of Ukraine, major cities, 
rivers of Ukraine, formation of skills to find and show the capital, major cities, 
major rivers, mineral deposits of Ukraine, consolidation of knowledge about 
typical representatives of flora and fauna of Ukraine, ability to establish cause 
and effect relationships between flora and fauna and climatic conditions. 

Along with educational tasks, geographic games and exercises also solve 
individual correctional-developmental tasks, namely: development of visual, 
auditory and kinesthetic sensations, focused attention, observation, 
imaginative memory, imagination, spatial representations, abstract and logical 
thinking, clear oral speech. In games and exercises, students learn to conduct 
analysis and synthesis, comparison and generalization, conclusions, improve 
vocabulary in the operation of geographical terminology, develop cognitive 
interest, creative activity, independence and curiosity. 

Targeted use of geographic games and exercises in teaching students 
with intellectual disabilities allows to solve a number of important tasks at the 
lesson, namely: to form a system of geographical knowledge and skills in the 
studied section; to correct the deficiencies in students’ cognitive activity; to 
form various methods of educational work; to raise and develop interest in 
learning material; to activate the educational process and summarize acquired 
knowledge and skills; to orient children to the use of textbooks and maps of 
various types in the course of games and exercises; to save time at a lesson and 
to increase productivity of students’ work; to carry out simultaneous control of 
work and assessment of students’ knowledge. 

Organization of didactic games and entertaining exercises at geography 
lessons in a special school is subject to certain pedagogical conditions: 

1. Differentiation of games depending on the purpose and taking into 
account age peculiarities, cognitive abilities of mentally retarded students. 

Among the didactic games and assignments used in the special school 
are those that influence improving basic knowledge and skills. Such game tasks 
are easy in explanation, their implementation does not require a lot of study 
time (10–15 minutes), participation of each student in such, mainly individual, 
work is easy to evaluate. The result – acquisition of knowledge and skills – is 
seen immediately. 

2. Taking into account previous game experience of schoolchildren. 
Some of the game forms used in teaching are universal in nature. Only 

their content changes, depending on the topic of the lesson. The more widely 
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used is a certain form of game at the lesson, the easier and more effective will 
be a didactic game. When conducting a game, it is necessary to rely on the 
experience of children participating in games used previously in the study of 
geography. It is advisable to take into account extracurricular game experience. 

The name of the game should be as accurate, vivid and concise as 
possible, prompting the participants to a certain algorithm of activity. However, 
constant, frequent use of the same game form leads to a gradual loss of 
students’ interest in it. 

3. Differentiation of the content or form of games depending on the 
individual characteristics of mentally retarded students. 

As there are usually children in the class with different cognitive abilities 
and other psychological and pedagogical characteristics, it is desirable to give each 
student the opportunity to express him/herself in solving a game problem by 
combining into groups players with similar characteristics. Then different groups 
are offered either several different games and tasks, or the educational content 
changes within the same game form. Using this approach allows to take into 
account individual personality traits, promotes better adaptation of students to 
the conditions of learning in the game, improves relationships with other players. 

4. Gradual and consistent involvement of schoolchildren in game 
activities. 

In order to increase effectiveness of geography lessons, you need to start 
with simple games, gradually introducing more complex types. This allows to 
accustom students to game learning and creates conditions for development of 
didactic game skills. 

The game as a special type of joint activity includes the following 
characteristics of effective organization of training, such as activity, 
emotionality, teamwork, problematicity, independence, effectiveness, 
competition, etc. However, the game activity at the lesson does not arise 
spontaneously but is carried out under certain conditions. The teacher needs to 
master the technique of conducting geographic didactic games and find the 
right place for them in the learning process. 

Geographic didactic games and entertaining exercises can be carried out 
at the beginning of the lesson to draw students’ attention to new material, or 
as a repetition in the middle of the lesson to change the type of work and 
increase interest in the topic being studied. But most often, games, interesting 
geographic exercises and quizzes are held at the end of the lesson to 
consolidate the learned material. 

Before including the game in the lesson, the teacher must determine 
educational, correctional and upbrigning goal, determine in advance which 
didactic game is better to use when studying the topic, at what stage of the lesson 
it should be carried out: when explaining new material or when repeating. It is 
necessary to think over what didactic material needs to be prepared, what time 
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should be allotted for playing at the lesson, and how best to implement an 
individual approach. If the game is included in the lesson for the first time, it is 
necessary to explain the rules of the game: by the method of verbal explanation 
or by the method of showing the game with direct participation of the teacher. 
When conducting the game, one should adhere to a certain pace, provide children 
with a relatively greater independence, not overload game exercises with 
questions, and make sure that students are attentive to the answers of their 
peers, as well as to their questions. Only under such conditions will the game be 
subordinate to the educational goals and will bring benefits. 

Conclusions and prospects for further research. Increasing efficiency of 
geographic knowledge and skills formation in students with intellectual 
disabilities is facilitated by introduction of game technologies in the 
educational process, among which didactic games and interesting exercises 
play the leading role. Development of a set of geographic games and exercises 
for all sections of geography course has a practical orientation and corresponds 
to the content of the curriculum, didactic and correctional-developmental goals 
of the educational process of the special school. The variability of games and 
exercises in the proposed system allows us to apply this or that game to the 
intended functioning of those processes that are necessary to solve the 
cognitive task. With proper planning and clear organization of the game at the 
geography lesson a teacher can activate the learning process, create a positive 
emotional atmosphere, enhance most traditional methods of learning. 

Further research will be aimed at substantiation of the methodology of 
using game technologies at geography lessons in a special school in terms of 
personality-centered learning. 
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РЕЗЮМЕ 

Одинченко Лариса, Дмитриева Ирина. Теоретико-практические аспекты 
использованиѐ технологии игры в обучении географии учащихсѐ с особенными 
образовательными потребностѐми. 

В статье освещены теоретико-практические аспекты использованиѐ 
технологии игры в обучении географии учащихсѐ с интеллектуальными нарушениѐми. 
Обобщен практический опыт внедрениѐ географических дидактических игр и 
интересных упражнений в образовательный процесс специальных учебных учреждений. 
Охарактеризован авторский комплекс географических игр, составленный в 
соответствии с содержанием учебной программы, основными образовательными и 
коррекционно-развиваящими задачами школьного курса географии, с учетом 
психических и возрастных особенностей учащихсѐ с нарушением интеллекта. Даны 
методические рекомендации по организации учебно-игровой деѐтельности на уроках 
географии в специальной школе. 

Ключевые слова: специальнаѐ общеобразовательнаѐ школа, ученики с 
интеллектуальными нарушениѐми, образовательный процесс, урок географии, 
игровые технологии, дидактические игры. 
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Одинченко Лариса, Дмитрієва Ірина. Теоретико-практичні аспекти 

використаннѐ технології гри в навчанні географії учнів із особливими освітніми 
потребами. 

Мета статті полѐгаю у висвітленні теоретико-практичних аспектів 
використаннѐ технології гри в навчанні географії учнів із особливими освітніми 
потребами 
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Длѐ досѐгненнѐ визначеної мети використано теоретичні (аналіз, 
систематизаціѐ, узагальненнѐ наукових джерел) та емпіричні (педагогічне 
спостереженнѐ, аналіз поурочних планів, анкетуваннѐ педагогів спеціальних шкіл) 
методи дослідженнѐ. 

На основі аналізу наукових джерел з’ѐсовано, що в спеціальній методиці 
географії зосереджено увагу на обґрунтуванні доцільності творчого застосуваннѐ 
технології навчальної гри. Використаннѐ ігор і цікавих ігрових ситуацій із 
дидактичноя метоя розглѐдаютьсѐ продуктивним засобом формуваннѐ в учнів із 
інтелектуальними порушеннѐми географічних знань, їх всебічного та гармонійного 
розвитку, корекції пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер. 

Вивченнѐ й узагальненнѐ практичного досвіду вчителів географії з питань 
упровадженнѐ ігрових технологій в освітній процес спеціальних закладів загальної 
середньої освіти длѐ дітей із інтелектуальними порушеннѐми засвідчило, що 
педагоги позитивно оціняять навчально-ігрову діѐльність у світлі ідей корекційно-
розвивального навчаннѐ. Дидактичні ігри й ігрові ситуації в системі інших видів 
діѐльності вважаятьсѐ суттювим резервом підвищеннѐ ефективності навчаннѐ 
географії в спеціальній школі. Проте, у шкільній практиці спостерігаютьсѐ 
епізодичність використаннѐ географічних ігор, одноманітність їх видів, вузьке 
спрѐмуваннѐ переважно на закріпленнѐ й узагальненнѐ знань, недостатній рівень 
забезпеченнѐ освітнього процесу з географії спеціальноя методичноя літературоя.  

Схарактеризовано авторський комплекс географічних ігор, складений згідно зі 
змістом навчальної програми, основними освітніми й корекційно-розвивальними 
завданнѐми шкільного курсу географії, з урахуваннѐм  психічних і вікових 
особливостей учнів із інтелектуальними порушеннѐми. Надано методичні 
рекомендації щодо творчого застосуваннѐ дидактичних ігор і цікавих вправ  на 
уроках географії в спеціальній школі.  

Ключові слова: спеціальна загальноосвітнѐ школа, учні з інтелектуальними 
порушеннѐми, освітній процес, урок географії, ігрові технології,  дидактичні ігри. 
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