
Міністерство освіти і науки України 
Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології 

 
 
 
 
 

Науковий журнал 
Виходить десѐть разів на рік 

 
Заснований у листопаді 2009 року 

№ 8 (102), 2020 
 
 

      CEJSH                
 

 
 

             Crossref                             

 
Суми 

СумДПУ імені А. С. Макаренка 
2020 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

2 

УДК 37(062.552) 
 

Засновник та редакціѐ 
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Друкуютьсѐ згідно з рішеннѐм вченої ради Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка (протокол № 4 від 27.10.2020) 

 

Редакційна колегія:  
А. А. Сбруєва – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор) (Україна); 
М. А. Бойченко – доктор педагогічних наук, доцент (заступник головного редактора) 
(Україна); 
О. А. Біда ‒ доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
Ю. А. Бондаренко ‒ доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
О. А. Заболотна – доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
О. В. Кучай ‒ доктор педагогічних наук, доцент (Україна); 
М. П. Лещенко ‒ доктор педагогічних наук, професор (Польща); 
І. М. Литовченко – доктор педагогічних наук, доцент (Україна); 
О. В. Михайличенко – доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
Є. А. Панченко – кандидат педагогічних наук (Україна); 
О. Є. Реброва – доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
О.В. Семеніхіна ‒ доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
О.М. Семеног ‒ доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
Л. І. Тимчук – доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
І. А. Чистякова – кандидат педагогічних наук, доцент (Україна) 
П. Пласкура – кандидат інженерних наук, доцент (Польща) (P. Plaskura – Dr. Eng. (Poland)); 
В. Зоріч – доктор педагогічних наук, професор (Чорногоріѐ) (V. Zorić – Associate 
Professor (Montenegro)); 
Е. Протнер – доктор педагогічних наук, професор (Словеніѐ) (Protner E. – DSc. 
(Pedagogy), Prof. (Slovenia));  
 

Рецензенти: 
В. С. Бугрій – доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
M. Кісєль – доктор хабілітований (Польща) (M. Kisiel – dr. hab. (Polska)) 
О. Г. Козлова – кандидат педагогічних наук, професор (Україна); 
Ц. Курковський – доктор гуманітарних наук (Польща) (C. Kurkowski – dr. nauk 
humanistycznych (Polska)); 
Г. Ю. Ніколаї – доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
О. І. Огієнко – доктор педагогічних наук, професор (Україна); 
К. Стахира – доктор педагогічних наук (Польща) (K. Stachyra – dr hab. (Polska)) 
О. С. Чашечникова – доктор педагогічних наук, професор (Україна) 
 
 

Затверджено ѐк фаховий журнал категорії Б з педагогічних наук  
(наказ МОН України № 886 від 02.07.2020) 

 

Журнал індексуютьсѐ в Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та 
CEJSH. 

 

У журналі відображено результати актуальних досліджень з проблем 
порівнѐльної педагогіки, загальної педагогіки, історії педагогіки, педагогіки вищої 
школи, спеціальної освіти, а також мистецької освіти. 

 

© СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

3 

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 37.013.42 
Вікторія Звєкова  

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 

ORCID ІD 0000-0002-6044-8814 

DOI 10.24139/2312-5993/2020.08/003-015 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ШКІЛЬНОМУ 

ПРОСТОРІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 
У даній статті автором розглѐнуто сутність організації профоріюнтаційної 

роботи в шкільному просторі з дітьми з особливими освітніми потребами. 
Закцектовано на вагомості методичного інструментаріѐ длѐ визначеннѐ типологічних 
особливостей особистості, що вибираю професія, ѐкий повинен бути адаптованим до 
можливостей дітей із особливими освітніми потребами. У межах вирішеннѐ завданнѐ 
адаптації осіб із особливими освітніми потребами в суспільстві ю підготовка даної 
категорії дітей і підлітків до свідомого вибору професії. Комплексність і системність ю 
стрижневими принципами організації профоріюнтації дітей та молоді. Форми 
професійної оріюнтації учнів із особливими освітніми потребами в інклязивній школі 
нічим не відрізнѐятьсѐ від форм роботи з іншими дітьми та підлітками. Доведено, що 
під час плануваннѐ профоріюнтаційної роботи педагогам необхідно враховувати 
фізіолого-психічні особливості учнів, дозуячи час і навантаженнѐ. 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, професійне 
самовизначеннѐ, профоріюнтаційна робота, професійна оріюнтаціѐ, 
профоріюнтаційна діѐльність, принципи профоріюнтаційної роботи, 
профоріюнтаційне тестуваннѐ, форми профоріюнтаційної роботи. 

 

Постановка проблеми. Вибір професії ю одніюя з найбільш актуальних 

проблем, від правильного вирішеннѐ ѐкої залежить благополуччѐ лядини. 

Але особливу гостроту і значимість цѐ проблема набуваю длѐ дітей із 

особливими освітніми потребами, оскільки стан їх фізичного і психічного 

здоров’ѐ звужую коло професій і актуалізую шлѐхи професійної, а, отже, і 

особистісної самореалізації. Тому важливо, щоб професійне самовизначеннѐ 

було би свідомим, співвіднесено з можливостѐми здоров’ѐ й вимогами до 

нього окремих професій, щоб випускник школи зрозумів, що адаптаціѐ в світі 

праці і внутрішнѐ гармоніѐ особистості сприѐять самореалізації і 

знаходження свого місцѐ в суспільстві.  

Професійне самовизначеннѐ дітей із особливими освітніми потребами 

ю проблемоя не тільки длѐ них самих, але і длѐ їх рідних і близьких, педагогів. 

Слід мати на увазі, що число учнів із особливими освітніми потребами в 

сучасному світі постійно збільшуютьсѐ, а потреби ринку праці досить швидко 
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зміняятьсѐ. Вищесказане надаю проблемі професійного самовизначеннѐ 

осіб із особливими освітніми потребами особливої актуальності. 

Аналіз актуальних досліджень. У загальній педагогіці та психології 

значна увага вчених приділѐютьсѐ вивчення питань профоріюнтаційної 

роботи з підростаячим поколіннѐм. У наукових працѐх учених 

(В. Гладкова, Ю. Югорова, О. Ігнатович, В. Кириченко, В. Кобченко, 

О. Коропецька, Н. Отрощенко, О. Протас та ін.) розкрито основні понѐттѐ 

профоріюнтаційної роботи, визначено завданнѐ, компоненти, шлѐхи та 

методи профоріюнтації в закладах загальної середньої освіти. Професійне 

самовизначеннѐ було предметом дослідженнѐ Ю. Борисової, О. Вітковської, 

О. Капустіної, Ю. Клімова, Н. Прѐжнікова, Л. Шелестової та ін.  

У корекційній педагогіці вченими вивчаятьсѐ різні аспекти проблеми 

профоріюнтаційної роботи та працевлаштуваннѐ осіб із особливими 

освітніми потребами (Г. Афузова, Я. Бистрова, О. Глоба, Ю. Клопота, 

О. Колишкін, Ю. Колота, О. Легкий, Д. Маршавін, Г. Мерсіѐнова, М. Судаков, 

В. Товстоган, К. Турчинська, А. Шевцов та ін.). Аналіз літературних джерел 

свідчить, що проблема профоріюнтації дітей із різними освітніми 

потребами у спеціальних закладах загальної середньої освіти ю достатньо 

дослідженоя, проте особливості реалізації ціюї роботи в умовах 

інклязивного навчаннѐ ще не були проблемоя наукових пошуків.  

Метою нашої статті ю визначеннѐ актуальних проблем 

профоріюнтаційної роботи в шкільному просторі з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

Методи дослідження, використані нами в роботі: теоретичний 

аналіз наукових робіт із теми дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Системна, комплексна діѐльність із 

професійної оріюнтації дітей із особливими освітніми потребами в шкільному 

просторі стаю актуальним завданнѐм длѐ педагогів системи інклязивної 

освіти. Справжні методичні рекомендації можуть допомогти в організації 

професійної оріюнтації учнів, ѐкі маять обмеженнѐ у здоров’ї, з урахуваннѐм 

їх психічних і фізичних особливостей, віку (Клімов, 2010, c. 92-93). 

В умовах становленнѐ соціальної держави й формуваннѐ 

громадѐнського суспільства в країні найбільш перспективноя формоя освіти 

длѐ осіб із особливими освітніми потребами визнано інклязивну освіту. 

Інклязіѐ стаю новим кодовим знаком длѐ позначеннѐ прагненнѐ до 

подоланнѐ нерівності, набуттѐ свободи і нової ѐкості життѐ; понѐттѐ інклязії 

за змістом означаю гуманістичну акція вкляченнѐ індивіда в більш широке 

співтовариство з метоя залученнѐ до певної дії або культурного процесу. Це 
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відноситьсѐ до вкляченнѐ осіб із особливими освітніми потребами в 

загальний потік освітнього процесу, допомога в подоланні географічних 

незручностей і економічних відмінностей (Рудаков, 2015, c. 11). 

Інклязивна освіта передбачаю навчаннѐ дітей із особливими 

освітніми потребами в межах загальноосвітньої школи без будь-ѐкої їх 

дискримінації, забезпеченнѐ рівного ставленнѐ до всіх учнів, навчаннѐ 

дітей із обмеженими можливостѐми за стандартами, передбаченими длѐ 

учнів зі звичайними освітніми можливостѐми, замість створеннѐ 

спрощених стандартів навчаннѐ, що маю місце в даний час.  

Принцип інклязивної освіти означаю, що (Капланська, 2012, c. 34):  

1) всі діти повинні бути вклячені в освітню та соціальне життѐ школи 

за місцем проживаннѐ;  

2) інклязіѐ означаю вкляченнѐ кого-небудь або з самого початку, а 

не інтеграція, ѐка означаю поверненнѐ кого-небудь назад;  

3) завданнѐ інклязивної школи – побудувати систему, що 

задовольнѐю потреби кожного;  

4) в інклязивних школах всі діти, а не тільки діти з інвалідністя, 

забезпечуятьсѐ такоя підтримкоя, ѐка дозволѐю їм бути успішними, 

відчувати безпеку й доречність (Капланська, 2012, c. 34-35). 

Діапазон відмінностей у розвиткові дітей і підлітків із особливими 

освітніми потребами надзвичайно великий: від дітей, ѐкі практично 

нормально розвиваятьсѐ, але відчуваять тимчасові і відносно легко 

переборні труднощі, до дітей з незворотним важким ураженнѐм 

центральної нервової системи. Від дітей, здатних в умовах спеціальної 

підтримки на рівних навчатисѐ разом із однолітками, ѐкі нормально 

розвиваятьсѐ, до дітей, ѐкі потребуять адаптованої до їх можливостей 

індивідуальної програми освіти. При цьому настільки виражений діапазон 

відмінностей спостерігаютьсѐ не тільки по групі з особливими освітніми 

потребами в цілому, але й у кожній категорії, що до неї входить. 

Перш ніж почати профоріюнтаційну роботу з учнѐми з особливими 

освітніми потребами, слід попередньо ознайомитисѐ з результатами 

психодіагностики та медичної діагностики цих учнів. Необхідно так само 

враховувати специфіку основного порушеннѐ. 

У сучасному суспільстві професійна оріюнтаціѐ ѐвлѐю собоя процес 

динамічного узгодженнѐ лядини і професії. Головне її призначеннѐ – 

забезпечити свідомий вибір професії відповідно до потреб суспільства та 

інтересів особистості. Правильно вибрати професія – значить знайти свою 

місце в житті (Резапкіна, 2014, c. 24). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

6 

Складність вибору професії обумовляютьсѐ діюя багатьох різнопла-

нових факторів, ѐкі можна об’юднати в групи, а саме (Резапкіна, 2014, c. 25): 

- суспільного впливу на мотиви вибору професії, тобто вплив 

ціннісних оріюнтацій; 

- особистісного характеру: схильності, здібності, інтереси і 

психофізіологічні ѐкості лядей, рівень їх загальноосвітньої та іншої 

підготовки; 

- пов’ѐзані з потребами економіки в кадрах, із характером вимог 

професій і трудової діѐльності до лядини. 

Облік вищевказаних факторів ю необхідноя умовоя організованої 

профоріюнтації дітей із особливими освітніми потребами, ѐка сприѐю підви-

щення ймовірності правильного вибору професії (Резапкіна, 2014, c. 24-25). 

Професійна оріюнтаціѐ (від франц. Orientation – установка) – комплекс 

психолого-педагогічних і медичних заходів, спрѐмованих на оптимізація 

процесу працевлаштуваннѐ відповідно до бажань, схильностей, здібностей і з 

урахуваннѐм потреби у фахівцѐх народного господарства, а також 

формуваннѐ потреби й готовності до праці в умовах ринку, багатоукладності 

форм власності та підприюмництва (Васильюва, 2012, c. 91).  

Профоріюнтаціѐ – це спеціально організована допомога з оптимізації 

процесів професійного самовизначеннѐ школѐрів. Тому можна сказати, що 

головним завданнѐм профоріюнтації ю всебічний розвиток особистості та 

активізаціѐ самих школѐрів у процесах визначеннѐ себе, свого місцѐ у світі 

професій, у соціумі. Длѐ того, щоб професійне самовизначеннѐ учнів із 

особливими освітніми потребами було успішним, важливо розвивати в них 

активне ставленнѐ до себе, своїх можливостей у зв’ѐзку з усвідомленнѐм 

важливості й необхідності самовизначеннѐ і адекватного ставленнѐ до 

ситуації вибору професії, заснованого на усвідомленні своїх бажань і 

можливостей. Крім цього, велику роль в успішній професійній оріюнтації 

відіграю фактор максимально адекватної оцінки учнѐми своїх 

психофізіологічних особливостей (Васильюва, 2012, c. 91-92). 

У науково-методичній літературі (Рудаков, 2015, c. 44) виділѐять, ѐк 

правило, фактори, котрі необхідно враховувати під час організації 

профоріюнтаційної роботи з учнѐми, ѐкі маять особливі освітні потреби: 

- позиціѐ батьків; 

- знаннѐ своїх особистісних особливостей, можливостей і здатностей; 

- інформованість про види професійної діѐльності та відповідні 

професії, у ѐких можлива реалізаціѐ індивідуальних здібностей і 

можливостей; 
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- облік стану здоров’ѐ, співвіднесеннѐ її з вимогами професії; 

- підтримка з боку педагогів. 

У профоріюнтаційній діѐльності не слід ігнорувати і ті процеси, ѐкі 

відбуваятьсѐ в соціально-економічному розвитку країни. ак відзначаять 

експерти, у найближчі роки професійна успішність буде супроводжуватисѐ 

необхідністя постійного вдосконаленнѐ, що, значноя міроя, визначаютьсѐ 

такими факторами: різко збільшеноя швидкістя змін; зникненнѐм 

кордонів між окремими професіѐми; інтелектуалізаціюя професій. Длѐ 

успішної професійної адаптації та кар’юрного росту істотну роль відіграять 

навички комунікації, самоорганізації та самонавчаннѐ, відповідального 

ставленнѐ до справи. Доцільно в профоріюнтації учнів із особливими 

освітніми потребами спиратисѐ на умови й особливості регіонального 

ринку праці (Рудаков, 2015, c. 45). 

Професійна оріюнтаціѐ проводитьсѐ з метоя визначеннѐ здатності 

учнѐ з особливими освітніми потребами до професійного навчаннѐ з 

урахуваннѐм стану його здоров’ѐ, психофізіологічних можливостей, 

психологічних особливостей, здібностей, інтересів і схильностей, сприѐннѐ 

в професійному самовизначенні. 

Виходѐчи з необхідності внесеннѐ змін до педагогічної практики на 

основі останніх нормативних правових документів, професійна оріюнтаціѐ 

школѐрів повинна бути спрѐмована на вирішеннѐ таких завдань 

(Васильюва, 2012, c. 93): 

 вивченнѐ і формуваннѐ професійних інтересів, здібностей і мотивів 

діѐльності; 

 ознайомленнѐ з системоя знань і навичок, необхідних длѐ 

усвідомленого, адекватного вибору професії; 

 створеннѐ умов длѐ виѐвленнѐ інтересів до досліджуваних галузей 

знаннѐ і видів діѐльності, готовності до вибору напрѐму профільної освіти, 

перевірки на практиці схильностей і здібностей (у тому числі – за 

допомогоя проб); 

 інформуваннѐ, консультуваннѐ з питань вибору професійної сфери 

(професії), умов отриманнѐ професійної підготовки та вищої освіти, 

потребам ринку праці та можливості подальшого працевлаштуваннѐ. 

Формуваннѐ професійного самовизначеннѐ – процес, що передбачаю 

розвиток в учнів певних компетенцій на різних етапах свого освітнього 

маршруту з урахуваннѐм вікових і особистісних особливостей. Тому 

супровід професійного самовизначеннѐ маю здійсняватисѐ безперервно, 
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планомірно, послідовно й систематично з вирішеннѐм певних специфічних 

завдань на різних рівнѐх освіти (Васильюва, 2012, c. 93-94). 

Реальність професійного самовизначеннѐ і психолого-педагогічного 

керівництва їм складна, багатостороннѐ. І тут дуже важливо керуватисѐ 

деѐкими вимогами, рекомендаціѐми, правилами. Відповідні основні 

загальні вимоги Ю. А. Клімовим позначені ѐк принципи (Клімов, 2010, c. 

116). Далі розглѐнемо ці принципи докладніше. 

Однаково поважати різні види праці. Це, зокрема, означаю, що не слід 

виховувати лябов до одніюї професії і відповідну «професійну гордість» за 

рахунок знеціненнѐ інших видів праці. Потрібно вишукувати доводи, пози-

тивні приклади, спонукальну (мотивувальну) інформація в межах внутрішніх 

ресурсів кожної даної професії, не протиставлѐячи її іншим ѐк менш важли-

вим, нецікавим, непривабливим, негідним. В іншому випадку, по-перше, 

виникаю передумова длѐ вихованнѐ неприѐзні, зарозумілого ставленнѐ до 

представників інших професій, по-друге, педагог у ролі порадника з вибору 

професії (профконсультанта) позбавлѐютьсѐ можливості чесно обговорявати 

з підростаячоя лядиноя різні варіанти вибору професії. 

Культивувати уѐвленнѐ про повну психологічну структуру праці 

під час характеристики, пропаганди, реклами будь-ѐкої професії. 

Психологічна структура праці, тобто свого роду її суб’юктивна «начинка», 

характеризуютьсѐ такими ознаками:  

- передбаченнѐ результату, цінного длѐ інших, длѐ суспільства, а не 

тільки длѐ себе;  

- свідомість обов’ѐзковості досѐгненнѐ поставленої мети, 

супроводжуване, зокрема, вольовим контролем;  

- володіннѐ не тільки зовнішніми, а й внутрішніми засобами 

діѐльності (внутрішні засоби – це, наприклад, подумки утримувані 

правила, схеми дій, способи саморегулѐції лядини тощо);  

- знаннѐ, усвідомленнѐ реальної системи міжлядських відносин у 

праці (наприклад, знаннѐ про те, хто і ѐку праця вклав в умови моюї 

роботи, а також знаннѐ – кому і длѐ чого призначені мої результати) 

(Клімов, 2010, c. 116-117). 

Отже, важливо подбати про вихованнѐ тих особливостей свідомості 

лядини, ѐкі вибираю або зміняю професія, що відображені в названих 

вище ознаках. Знайомлѐчи підростаячу лядину зі світом професій, з 

певними професіѐми, важливо подавати цей світ не ѐк безлядну пустеля, 

заселену машинами, верстатами, технологіѐми, а ѐк галузь лядських діѐнь, 
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ѐк світ лядей, ѐкі знаять і ляблѐть своя справу, лядей, ѐким властиві 

зазначені вище ознаки свідомості і діѐльності (Клімов, 2010). 

Комплексність і системність ю стрижневими принципами організації 

профоріюнтації дітей та молоді. Технологіѐ професійного оріюнтуваннѐ 

учнів вклячаю послідовне проходженнѐ декількох етапів. 

З урахуваннѐм психологічних і вікових особливостей школѐрів можна 

виділити такі етапи і основний зміст профоріюнтаційної роботи в школі 

(Клімов, 2010, c. 119): 

1-4 класи – формуваннѐ досвіду різних видів діѐльності та 

позитивного ставленнѐ до праці, вивченнѐ задатків, ознайомленнѐ з 

навколишнім світом професій; 

5-7 класи – вивченнѐ особистісних ѐкостей і розвиток здібностей, 

базових компетентностей, виѐвленнѐ інтересів; 

8-9 класи – вивченнѐ інтересів, професійних схильностей і 

визначеннѐ здібностей до певної сфери професійної діѐльності, 

формуваннѐ адекватної самооцінки, ознайомленнѐ зі світом професій і з 

особливостѐми професійної діѐльності на різних підприюмствах, 

організаціѐ професійних проб, підготовка до вибору профіля навчаннѐ в 

старшій школі або професійної освіти; 

10-11 класи – формуваннѐ освітнього та професійного планів 

(траюкторії), навичок самоосвіти, саморозвитку, оріюнтуваннѐ у світі професій, 

у системі професійної та вищої освіти, на ринку праці (Клімов, 2010, c. 119). 

Профоріюнтаціѐ – це складний, суперечливий і тривалий процес, ѐкий 

починаютьсѐ в дошкільному віці і триваю до моменту свідомого вибору 

професії в яності. Один із принципів профоріюнтаційної роботи – 

оптимальне поюднаннѐ масових, групових та індивідуальних форм із 

учнѐми та їх батьками. 

Найважливішим напрѐмом соціалізації осіб із особливими освітніми 

потребами ю підготовка підлітків до свідомого вибору професії. Готовність 

до свідомого вибору професії визначаютьсѐ інформованістя підлітків про 

найбільш поширені види праці, знаннѐм шлѐхів придбаннѐ тіюї чи іншої 

професії і вимог, ѐкі висуваятьсѐ до особистості з точки зору її фізичних і 

психічних можливостей, і, нарешті, уміннѐм правильно оцінити свої дані 

длѐ оволодіннѐ обраноя спеціальністя. 

Длѐ того, щоб професійне самовизначеннѐ учнів із особливими 

освітніми потребами було успішним, важливо розвивати в них активне став-

леннѐ до себе, своїх можливостей, усвідомленнѐ необхідності максимально 

адекватної оцінки учнѐми своїх психофізіологічних особливостей. 
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Основними причинами утрудненнѐ професійного самовизначеннѐ 

учнів з особливими освітніми потребами ю (Капланська, 2012, c. 54):  

 недостатньо активна життюва позиціѐ;  

 несформованість мотивів до трудової діѐльності;  

 недостатнѐ інформованість про професії та умови праці;  

 незнаннѐ вимог окремих професій до здоров’ѐ;  

 неповні або помилкові уѐвленнѐ про власні можливості, завищена 

або занижена самооцінка. 

Науково обґрунтований вибір професій і видів праці длѐ підлітків із 

порушеннѐми психофізичного розвитку і стану здоров’ѐ повинен базуватисѐ 

на обліку таких принципових позицій: стані здоровѐ, психофізіологічних 

можливостѐх, психологічних особливостѐх, освітньому рівні, потребах у 

спеціально створених умовах длѐ професійного навчаннѐ і праці і групі 

соціально значущих факторів. Дані фактори повинні знаходитисѐ в центрі 

уваги педагогів, ѐкі організовуять профоріюнтаційну діѐльність. 

При універсальності підходів до організації профоріюнтаційної 

роботи в школі, слід зазначити і деѐкі особливості профоріюнтації учнів із 

особливими освітніми потребами (Капланська, 2012, c. 57): 

 комплексна діагностична оцінка можливостей учнѐ оволодіти 

тими чи іншими видами професійної діѐльність; 

 розвиток найбільш універсальних умінь, навичок і ѐкостей, ѐкі 

необхідні длѐ професійної (трудової) самореалізації; 

 формуваннѐ таких інтересів і установок, ѐкі максимально 

оріюнтуять саме на показані школѐрами з особливими освітніми 

потребами професії; 

 облік рекомендованих школѐрами з особливими освітніми 

потребами різних нозологій професій і спеціальностей длѐ отриманнѐ 

професійної освіти. 

У практичній роботі використовуять, ѐк правило, чотири підходи до 

профоріюнтації: інформаційний; діагностико-консультаційний; 

розвивальний; активізації. 

Оріюнтуватисѐ в світі професій без інформаційної підтримки 

неможливо.  

Інформаційний напрѐм професійної оріюнтації учнів може допомогти 

школѐреві у правильному виборі майбутньої професії.  

Найбільш затребуваноя ю інформаціѐ (Капланська, 2012, c. 57-58):  

 про типологія професій та умови здійсненнѐ професійної діѐльності;  

 про вимоги до здоров’ѐ в різних професійних сферах;  
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 про систему оплати праці та соціальні гарантії в різних галузѐх і на 

підприюмствах;  

 про ситуація на регіональному ринку праці, про тенденції 

соціально-економічного розвитку країни і регіону;  

 про систему професійної освіти й умови отриманнѐ професійної та 

вищої освіти;  

 про підприюмства і організації, що знаходѐтьсѐ на близькій 

території. Практичноя навичкоя ю вміннѐ знаходити інформація в різних 

джерелах і аналізувати її. Дуже важливо, щоб необхідна інформаціѐ була 

представлена у формі, доступній длѐ кожної категорії учнів із особливими 

освітніми потребами. 

Одним із важливих і відповідальних напрѐмів профоріюнтаційної 

роботи з підлітками ю професійна психофізіологічна і психологічна 

діагностика, ѐка надаю об’юктивну інформація про особливості та 

можливості підлітка, його професійно оріюнтовані інтереси і схильності. 

Підбір методичного інструментарія з урахуваннѐм специфіки осіб із 

особливими освітніми потребами дозволѐю дати більш точну оцінку 

актуальному стану учнѐ, завдѐки чому з ним будуютьсѐ подальша 

індивідуальна та/або групова робота. 

Спеціальна психодіагностика, спрѐмована на визначеннѐ 

схильностей підлітка до різних типів професійної діѐльності в залежності 

від предмета праці, дозволѐю виѐвити бажані професії, виходѐчи з 

узагальненнѐ їх істотних характеристик (тѐжкість праці, рівень нервово-

психічної напруги, система підпорѐдкуваннѐ, міра відповідальності тощо). 

За підсумками діагностики маю бути організовано індивідуальне 

консультуваннѐ учнів і їх батьків. З результатами діагностичного 

дослідженнѐ учнів із особливими освітніми потребами потрібно починати 

знайомити з позитивноя інформаціюя, щоб емоційно підготувати їх до 

сприйнѐттѐ інформації про обмеженнѐ в сфері вибору професій. 

Профоріюнтаційне тестуваннѐ учнів із особливими освітніми 

потребами вклячаю в себе такі етапи (Рудаков, 2015, c. 35): 

1. На початковому етапі проводитьсѐ первинна профконсультаціѐ, у 

ході ѐкої виѐвлѐютьсѐ інформованість учнѐ про існуячі професії, про 

класифікація професій за типами і класами, заповняютьсѐ анкета, що 

дозволѐю з’ѐсувати сферу професійних інтересів, ставленнѐ до того чи 

іншого об’юкта праці. У результаті визначаютьсѐ необхідність розширеннѐ 

знань у цій галузі, проводитьсѐ бесіда про класифікація професій. 

Школѐреві пропонуютьсѐ назвати кілька професій по кожному розділу і 
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вибрати бажану спеціальність, класифікувати її і перерахувати вимоги, ѐкі 

висуваю цѐ професіѐ до працівника. Потім школѐреві пропонуютьсѐ 

порівнѐти його висловляваннѐ з даними професіограм. 

2. Вивчаютьсѐ професійна спрѐмованість особистості учнѐ. Йому 

пропонуютьсѐ методика длѐ визначеннѐ його інтересів і схильностей. З 

цього опитувальника витѐгуять відомості на переважаннѐ інтересів і 

схильностей лядини до того чи іншого типу професій. 

3. Виѐвлѐютьсѐ переважна схильність учнѐ до різних сфер діѐльності. 

4. Визначаютьсѐ психологічний тип особистості з використаннѐм 

опитувальника професійних уподобань, на підставі цього визначаютьсѐ 

коло професій, ѐкими може найбільш успішно оволодіти учень. 

5. На закінченнѐ визначаютьсѐ схильність лядини до роботи в різних 

галузѐх діѐльності: до розумової, планово-економічної діѐльності, до 

мистецтва та естетики, до техніки й виробництва, до роботи з лядьми, до 

рухової діѐльності (Рудаков, 2015, c. 35). 

Діагностика професійно важливих умінь, навичок під час проведеннѐ 

профвідбору ѐвлѐю собоя моделяваннѐ й виконаннѐ окремих операцій у 

межах майбутньої професійної діѐльності (професійні проби), що 

дозволѐять визначити їх рівень і скласти уѐвленнѐ про наѐвні в нього 

професійно важливі ѐкості. Длѐ кожної професії розроблѐютьсѐ свій 

комплект трудових випробувань, професійних проб і завдань.  

Доцільно націлявати учнѐ на професії, ѐкі показані йому за станом 

здоров’ѐ. 

Велику роль в успішній професійній оріюнтації відіграю фактор макси-

мально адекватної оцінки учнѐми своїх психофізіологічних особливостей. 

Ефективність профоріюнтації залежить від правильної роботи 

фахівців, у ході ѐкої враховуютьсѐ не тільки нозологіѐ, а й вік учнѐ з 

особливими освітніми потребами і форми взаюмодії з батьками, професійні 

переваги ѐких у ставленні до своюї дитини не завжди сходѐтьсѐ з 

інтересами самого школѐра. 

Форми професійної оріюнтації учнів із особливими освітніми 

потребами, на наш поглѐд, відрізнѐятьсѐ від форм роботи з іншими дітьми та 

підлітками. Під час плануваннѐ роботи в тій чи іншій формі педагогу необ-

хідно враховувати фізіолого-психічні особливості учнів і дозувати час і наван-

таженнѐ, за необхідності використовувати додаткові технічні чи інші засоби. 

Форми профоріюнтаційної роботи з дітьми та підлітками, ѐкі маять 

відхиленнѐ в розвитку, ю досить різноманітними (Васильюва, 2012, c. 99): 

 профоріюнтаційні бесіди;  
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 занѐттѐ в гуртках, майстернѐх; 

 профоріюнтаційні рольові ігри, квести; 

 екскурсії на підприюмства, в установи професійної та вищої освіти, 

в службу зайнѐтості населеннѐ; 

 зустрічі з фахівцѐми; 

 участь у «днѐх відкритих дверей», що проводѐтьсѐ вишами та 

коледжами; 

 професійні проби та соціальні практики; 

 участь у профоріюнтаційних конкурсах, виставках, фестивалѐх; 

 використаннѐ інформаційних стендів, стінгазет, сайтів тощо. 

Підкреслимо ще раз, що форми профоріюнтаційної роботи повинні бути 

різноманітними, активними, розвивальними, діѐльнісними і враховувати 

фізіолого-психічні особливості учнів (Васильюва, 2012, с. 99-100). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, розглѐнувши сутність і зміст профоріюнтаційної роботи в шкільному 

просторі з дітьми з особливими потребами, ми можемо таким чином 

сформулявати її визначеннѐ: професійна оріюнтаціѐ – це комплекс дій длѐ 

виѐвленнѐ в лядини схильностей і талантів до основних видів професійної 

діѐльності, а також система дій, спрѐмованих на допомогу у виборі 

кар’юрного шлѐху дітѐм різного віку. 

На наш поглѐд, перспективами подальших наукових розвідок у 

цьому напрѐмі може бути: 

- вирішальний комплекс соціально-економічних, психолого-

педагогічних завдань щодо формуваннѐ у школѐрів професійного 

самовизначеннѐ, відповідного індивідуальним особливостѐм кожної 

особистості й запитам суспільства в кадрах високої кваліфікації; 

- залученнѐ більшої кількості дітей, підлітків та молоді до 

профоріюнтаційної діѐльності; 

- зміцненнѐ соціального партнерства з фахівцѐми установ, 

організацій міста, округу, ѐкі займаятьсѐ профоріюнтаційноя роботоя. 
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РЕЗЮМЕ 
Звекова Виктория. Актуальные проблемы профориентационной работы в 

школьном пространстве с детьми с особыми образовательными потрібностѐми. 

В данной статье автор исследует сущность организации профориентационной 
работы в школьном пространстве с детьми с особыми образовательными 
потребностѐми. Подчеркиваетсѐ роль методического инструментариѐ длѐ 
определениѐ характеристик человека, выбираящего профессия, которому необходимо 
адаптироватьсѐ к возможностѐм детей с особыми образовательными 
потребностѐми. В рамках решениѐ проблемы адаптации лиц с особыми 
образовательными потребностѐми в обществе необходимо подготовить даннуя 
категория детей и подростков к осознанному выбору профессии. Сложность и 
последовательность –основные принципы организации профессиональной ориентации 
детей и молодежи. Формы профориентации учащихсѐ с особыми образовательными 
потребностѐми в инклязивном классе ничем не отличаятсѐ от форм работы с 
другими детьми и подростками. Доказано, что при планировании 
профориентационной работы учителѐ необходимо учитывать физиологические и 
психические особенности школьников, времѐ дозированиѐ и нагрузки. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностѐми, 
профессиональное самоопределение, профориентационнаѐ работа, 
профессиональнаѐ ориентациѐ, профориентационнаѐ деѐтельность, принципы 
профориентационной работы, профориентационное тестирование, формы 
профориентационной  работы. 

SUMMARY 
Zviekova Viktoriia. Actual problems of career guidance work with children with 

special educational needs. 

In this article, the author examines the essence of the organization of career guidance 
work in the school space with children with special educational needs. The role of methodological 
tools for determining the characteristics of a person who chooses a profession, which must be 
adapted to the capabilities of children with special educational needs, is emphasized. Within the 
framework of solving the problem of adaptation of persons with special educational needs in 
society, it is necessary to prepare this category of children and adolescents for a conscious choice 
of a profession. Complexity and consistency are the core principles of organizing vocational 
guidance for children and youth. The forms of vocational guidance for students with special 
educational needs in an inclusive classroom are no different from the forms of work with other 
children and adolescents. It is proved that when planning the teachers’ career guidance work, it is 
necessary to take into account the physiological and mental characteristics of students, dosing 
time and loads. Professional orientation of students with special educational needs should be 
carried out in a comprehensive manner, involving various specialists and parents in this process, 
using the resources of society. 

Methodological tools for determining the typological characteristics of a person 
choosing a profession should be adapted to the capabilities of children with special 
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educational needs. It is necessary to adjust the professional plans of students with special 
educational needs in accordance with their capabilities at all stages of career guidance 
activities. In the process of adjusting professional plans, it is advisable to conduct 
psychological and pedagogical work with students to foster the qualities necessary for 
mastering a particular profession and further self-realization in work. 

The system of career guidance at the present stage of its development is designed to 
ensure coordination of actions of state bodies, schools, families, bodies of vocational, 
secondary special, higher education and other social institutions involved in its 
implementation; continuous and up-to-date solution of scientific and organizational issues 
related to career guidance; comprehensive design of career guidance impacts on the 
student’s personality, taking into account the socio-economic forecast. An effective direction 
in the system of career guidance is creation of student portfolios. We offer to create a 
collective portfolio of professions for primary school students, a portfolio of personal growth 
for middle school students, and a portfolio of competence for high school students. This 
activity forms the ability of senior and middle-level students to set goals, plan and organize 
their activities, expands self-learning opportunities, develops reflexive skills and, ultimately, 
contributes to a conscious choice of profession. 

Key words: children with special educational needs, professional self-determination, 
career guidance, professional orientation, career guidance, principles of career guidance, 
career guidance testing, forms of career guidance. 

 

УДК 37.042 
Лариса Козіброда 

Національний університет  

«Львівська політехніка» 

ORCID ID 0000-0001-8232-425X 

DOI 10.24139/2312-5993/2020.08/015-027 

 

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (ПОЧАТОК XXI СТ.) 

 
Статтѐ присвѐчена дослідження проблеми організації інклязивної освіти в 

умовах загальноосвітньої школи. Обґрунтовано актуальність дослідженнѐ на основі 
виконаного аналізу науково-педагогічної літератури з проблеми дослідженнѐ. На 
основі використаннѐ комплексу дослідницьких методів охарактеризовано специфіку 
застосуваннѐ тривимірної моделі длѐ розвитку системи навчаннѐ дітей із 
особливими освітніми потребами з метоя ефективного залученнѐ до освітнього 
середовища. Представлено варіанти інклязивної освіти ѐк теоретичну конструкція 
у процесі її концептуалізації, проюктуваннѐ та імплементації у вітчизнѐну систему 
освіти загалом та освітній процес закладів загальної середньої освіти зокрема. 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклязивна освіта, 
модель інклязивного навчаннѐ, загальноосвітнѐ школа, повна інклязіѐ, часткова 
інклязіѐ, тимчасова інклязіѐ, інклязивний клас.  

 

Постановка проблеми. Упровадженнѐ інклязивної освіти в Україні 

передбачаю передусім зміну ставленнѐ до осіб із особливими потребами, 
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їхня інтеграція до соціального простору, гарантуячи при цьому захист їхніх 

прав та всебічну підтримку. У цьому ракурсі вагомого значеннѐ набуваять та-

кі напрѐми у зміні освітньої парадигми, ѐк наданнѐ ѐкісної освіти та підготов-

ка до життѐ в сучасному суспільстві дітей із особливими освітніми потребам. 

Активне залученнѐ дітей із особливими освітніми потребами в 

освітінй процес загальноосвітньої школи залежить від багатьох чинників, 

серед ѐких чільне місце посідаю визначеннѐ та поюднаннѐ головних 

детермінант останнього. Ці чинники, що складаять підґрунтѐ процесу 

навчаннѐ, формуять і увиразняять мету та завданнѐ навчаннѐ. Саме через 

аналіз клячових детермінант інклязивного навчаннѐ можемо побачити й 

усвідомити ѐк причини, що спонукаять до розвитку інклязії в освітньому 

середовищі, цілі кожного учасника навчального процесу, наѐвні засоби длѐ 

їхньої реалізації, так і виѐвити шлѐхи легітимізації інклязії загалом.  

Аналіз актуальних досліджень. Упровадженнѐ нових технологічних, 

культурних та наукових парадигм, пов’ѐзаних із гуманізаціюя та 

глобалізаціюя лядства в аксіологічному, культурному та інформаційному 

аспектах, вимагаю трансформації інклязивної освіти. В умовах, коли 

зміняятьсѐ потреби дітей і молоді з нозологіѐми, законодавство, 

фінансуваннѐ, вона не може залишатисѐ статичноя, з чітко визначеними 

параметрами (Вербенець, 2017). 

Розробка моделі інклязивної освіти ю важливим засобом організації 

та вдосконаленнѐ освітнього процесу в інклязивному освітньому 

середовищі. На думку вчених (Давиденко, 2014; 2015), формуваннѐ та 

впровадженнѐ ефективних моделей інклязивної освіти ю домінантоя в 

будь-ѐких часових межах із оглѐду на зацікавленість громадськості та  

органів влади кожної країни у створенні найбільш оптимальних умов длѐ 

вкляченнѐ осіб із порушеннѐми в розвитку в життюдіѐльність соціуму, 

виробленні нових підходів до освіти, ѐкі би більшоя міроя задовольнѐли 

потреби їхнього розвитку, покращували процеси абiлiтацiї та реабiлiтацiї, 

формували адаптовану особистість. 

Розробка моделей інклязивного навчаннѐ учнів із особливими 

освітніми потребами ю важливим завданнѐм і длѐ України, зважаячи на 

відсутність системного баченнѐ і стратегії розвитку інклязивної освіти. 

Визначеннѐ та побудова ефективних моделей організації інклязивної 

освіти ю актуальним завданнѐм не лише длѐ країн, що перебуваять у 

процесі її впровадженнѐ, але й длѐ тих, де вона досѐгла значного рівнѐ 

відкритості та доступу. Упродовж останніх десѐтиліть у контексті соціально-

політичних та освітніх реформ у південно-американських та ювропейських 
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країнах сформувалосѐ кілька моделей інклязивної освіти. Їх розробка 

здійсняваласѐ на основі таких підходів, ѐк розширеннѐ доступу до освіти, 

десегрегації, інтеграції і, власне, інклязії. Різні моделі інклязивної освіти 

виділѐять за такими критеріѐми, ѐк рівень інтегрованості дітей із ООП у 

заклад загальної середньої освіти, тривалість перебуваннѐ в інклязивному 

освітньому середовищі, кількісне співвідношеннѐ дітей із нормотиповим 

розвитком та з порушеннѐми (Кузава, 2013). 

На основі узагальненнѐ міжнародного досвіду виділили три основні 

моделі організації інклязивного навчаннѐ: одностороння, двостороння та 

багатостороння (Kirby, 2017; Mitchell & Sutherland, 2020; Meijer, Soriano, & 

Watkins, 2003; McCoy & Banks, 2012). 

Відповідно до іншої класифікації – за тривалістя вкляченнѐ учнів із 

ООП в інклязивне освітню середовище, виділѐять часткову, тимчасову, 

повну, комбіновану та зворотну моделі інклязії (Кузава, 2013; Topping, 2005). 

Третѐ класифікаціѐ моделей інклязії базуютьсѐ на особливостѐх 

організації навчального процесу на рівні окремо взѐтого закладу освіти або 

класу; реалізаціѐ цих моделей значноя міроя залежить від існуячих на 

рівні держави варіацій функціонуваннѐ інклязивної освіти та варіанту 

інклязії дитини. Йдетьсѐ про такі моделі організації інклязивного 

навчаннѐ, ѐк модель «навчаннѐ у звичайному класі» (learning in regular 

class model), корекційна модель/модель «ресурсної кімнати» (pull-out 

model/resourse room model), модель соціальної інтеграції (social 

mainstreaming model), модель командної роботи (team teaching model) та 

стратегії, ѐкі використовуятьсѐ в межах кожної з них. 

Мета статті – охарактеризувати основні моделі навчаннѐ дітей із 

особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі. Длѐ 

досѐгненнѐ мети були поставлені такі завданнѐ: 1) систематизувати й 

узагальнити визначеннѐ понѐттѐ моделі інклязивного навчаннѐ в 

зарубіжній та українській літературі; 2) окреслити основні критерії 

формуваннѐ моделей інклязивного навчаннѐ дітей із ООП в умовах 

загальноосвітньої школи за кордоном; 3) обґрунтувати особливості 

впровадженнѐ різноманітних моделей навчаннѐ дітей із ООП в Україні. 

Методи дослідження. У нашому дослідженні ми використали праці 

українських та закордонних учених з метоя визначеннѐ особливостей 

формуваннѐ й застосуваннѐ різноманітних моделей навчаннѐ учнів із ООП 

в умовах загальноосвітньої школи за кордоном та в Україні. 

Відповідно до мети та завдань дослідженнѐ нами були використані такі 

методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, дедукціѐ, індукціѐ, порівнѐннѐ, 
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класифікаціѐ, узагальненнѐ), ѐкі даять змогу аргументувати й обґрунтувати 

вибір тіюї чи іншої моделі навчаннѐ учнів із ООП в умовах загальноосвітньої 

школи; пошуково-бібліографічний – длѐ систематизації джерельної бази з 

досліджуваної проблематики; історіографічно-інтепретаційний длѐ вивченнѐ 

стану дослідженості проблеми, осмисленнѐ концептуальних підходів до її 

розв’ѐзаннѐ та її категоріально-понѐттювого апарату; змістово-порівнѐльний – 

длѐ дослідженнѐ зарубіжного досвіду навчаннѐ учнів із ООП у системі 

загальної шкільної освіти, виѐвленнѐ світових тенденцій у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж останніх десѐтиліть у контексті 

соціально-політичних та освітніх реформ у південно-американських та 

ювропейських країнах сформувалосѐ кілька моделей інклязивної освіти. Їх 

розробка здійсняваласѐ на основі таких підходів, ѐк розширеннѐ доступу до 

освіти, десегрегації, інтеграції і, власне, інклязії. Різні моделі інклязивної 

освіти виділѐять за такими критеріѐми, ѐк рівень інтегрованості дітей із ООП 

у заклад загальної середньої освіти, тривалість перебуваннѐ в інклязивному 

освітньому середовищі, кількісне співвідношеннѐм дітей із нормотиповим 

розвитком та з порушеннѐми (Кузава, 2013). 

Одностороннѐ модель, при ѐкій усі діти здобуваять освіту в закладах 

загальної середньої освіти, використовуютьсѐ у США, Канаді, Австралії, Китаї, 

Італії, Португалії, Швеції, Греції та Норвегії – країнах, ѐкі ставлѐть за мету 

наданнѐ всім учнѐм рівного доступу до освіти та впроваджуять політику, 

спрѐмовану на залученнѐ всіх учнів у систему масової середньої освіти при 

наданні відповідної підтримки учнѐм з фізичними, сенсорними та інтелек-

туальними порушеннѐми. У її основі лежать концепції рівності, соціальної 

відповідальності та свободи від дискримінації. Інклязивна освіта в цій моделі 

протиставлѐютьсѐ спеціальній освіті ѐк більш демократична, гуманна та 

перспективна парадигма розвитку систем освіти та суспільства загалом. 

Імплементаціѐ даної моделі, що відбуваютьсѐ внаслідок реалізації 

політик, покликаних сприѐти доступу до загальної середньої освіти учнів із 

інвалідністя та порушеннѐми психофізичного розвитку містить ризики 

щодо їх ізолѐції, коли інклязіѐ набуваю формального характеру і реальні 

потреби таких учнів не задовольнѐятьсѐ (Kirby, 2017).  

Двостороннѐ модель передбачаю навчаннѐ учнів із ООП у системі 

спеціальної освіти (спеціальних школах або класах), а всіх решту – в основній, 

загальноосвітній. Зазвичай, ці типи закладів підпорѐдковуятьсѐ різним 

міністерствам або іншим органам управліннѐ. Дана модель впроваджуютьсѐ у 

Швейцарії, Бельгії, апонії, Катарі, Бахрейні, Сінгапурі, Кувейті. У Сінгапурі, 

наприклад, Міністерство освіти здійсняю управліннѐ закладами освіти длѐ 
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учнів, ѐкі маять незначні, емоційні, поведінкові, сенсорні чи фізичні розлади, 

але не маять установленої інвалідності; управліннѐ закладами спеціальної 

освіти длѐ учнів із інвалідністя здійсняять неурѐдові організації (Kirby, 2017).  

Особливістя багатосторонньої моделі ю використаннѐ розмаїттѐ 

підходів до організації навчаннѐ та наданнѐ послуг у межах загальної та 

спеціальної освітніх систем. Дана модель впроваджуютьсѐ у Франції, 

Великій Британії, Данії, Фінлѐндії, Чехії, Польщі, Нідерландах, Ірландії. В 

Ірландії, наприклад, окрім можливості навчаннѐ в одному з двох типів 

закладів, існуять і інші альтернативні варіанти, такі ѐк спеціальні класи в 

масових школах та індивідуальне навчаннѐ вдома (McCoy & Banks, 2012).  

Відповідно до даної класифікації, модель інклязивної освіти, що 

склаласѐ на даний час в Україні, ю багатосторонньоя: можливість отримати 

освіту дітѐм із ООП забезпечуять інклязивні та спеціальні класи в 

загальноосвітніх школах, спеціальні школи, індивідуальна форма навчаннѐ. 

Цѐ модель не ю стандартом інклязивної освіти в її ідеальному виглѐді, 

проте не суперечить фундаментальному принципу освітньої інтеграції – 

свободі вибору місцѐ навчаннѐ. 

Очевидно, що впровадженнѐ зазначених моделей інклязивної освіти 

маю національні особливості, зумовлені соціально-економічними, 

політичними, культурними та історичними особливостѐми країн. Незважаячи 

на існуячі відмінності, головним завданнѐм длѐ всіх держав у їх імплемен-

тації ю подоланнѐ розривів між політикоя та практикоя впровадженнѐ 

обраної моделі, що можливо завдѐки використання зваженого системного 

підходу до вирішеннѐ проблемних питань на всіх рівнѐх управліннѐ. 

Дана класифікаціѐ моделей інклязивної освіти визначаю загальні 

підходи до здійсненнѐ інклязії дітей із психофізичними порушеннѐми в 

систему освіти на рівні держави, виходѐчи з керівних принципів її політики 

в цій сфері та стратегічних пріоритетів її розвитку.  

Проаналізувавши іншу класифікація (за тривалістя вкляченнѐ 

дитини в інклязивне освітню середовище), можемо виділити певні 

особливості кожної з них.  

Так, модель повної інклязії передбачаю навчаннѐ всіх дітей із 

інвалідністя та психофізичними порушеннѐми, ѐкі можуть адаптуватисѐ до 

навчаннѐ в закладах загальної середньої освіти. Вони відвідуять школу в 

режимі повного днѐ самостійно або із супроводом, не отримуячи 

спеціальної корекційної допомоги, окрім необхідної адаптації чи 

модифікації навчального матеріалу (Давиденко, 2014; Кузава, 2013). 

Зазвичай, діти з ООП зараховуятьсѐ у класи, що відповідаять їхньому віку, 
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проте, у певних ситуаціѐх вікові обмеженнѐ можуть не дотримуватисѐ. 

Кількість дітей із психофізичними порушеннѐми в одному класі, зазвичай, 

не перевищую трьох (Topping, 2005).  

Модель часткової інклязії забезпечую вкляченнѐ учнів із ООП на 

певну частину навчального тижнѐ, днѐ або на окремих занѐттѐх. Можливе 

також об’юднаннѐ учнів спеціальних класів із учнѐми звичайних класів длѐ 

додаткових, ѐк правило, позаурочних заходів. Засвоюннѐ основного 

навчального матеріалу відбуваютьсѐ у процесі індивідуальної роботи.  

Використаннѐ даної моделі маю сенс при існуванні невідповідності рівнѐ 

розвитку дітей їхньому віку. 

Під час тимчасової інклязії діти з ООП об’юднуятьсѐ з однолітками 

кілька разів на місѐць, ѐк правило, на свѐта, прогулѐнки чи длѐ ігор. 

Комбінована модель маю місце, коли учні з ООП навчаятьсѐ у 

звичайних класах закладів загальної середньої освіти та отримуять 

додатково корекційні послуги в системі спеціальної освіти. Дана модель, 

ѐк і модель повної інклязії, прийнѐтна длѐ учнів із високим рівнем 

психофізичного та мовленнювого розвитку. Під час реалізації комбінованої 

моделі длѐ дітей підбираютьсѐ звичайний клас, ѐкий максимально 

підходить рівня їхнього розвитку. У такому класі навчаятьсѐ від одного до 

трьох дітей із особливими потребами, причому доцільний рівень інклязії 

визначаю спеціальний педагог. 

Модель зворотної інклязії забезпечую вкляченнѐ дітей із 

нормотиповим розвитком у середовище їхніх однолітків із психофізичними 

порушеннѐми. Її доцільно використовувати длѐ розвитку навичок соціальної 

взаюмодії та спілкуваннѐ дітей із психофізичними порушеннѐми або ж длѐ їх 

підготовки до часткової інклязії (Давиденко, 2014; Кузава, 2013).  

Порівняячи моделі інклязивного навчаннѐ, виділені на основі 

тривалості перебуваннѐ дитини в інклязивному освітньому просторі 

закладу загальної середньої освіти, варто вказати на доречність вибору 

конкретної моделі залежно від рівнѐ розвитку та складності психофізичних 

порушень дитини. акщо часткова, тимчасова та зворотна моделі можуть 

використовуватисѐ длѐ більшості дітей із тѐжкими порушеннѐми, модель 

повної та комплексної інклязії – длѐ дітей з високим рівнем 

психофізичного й мовленнювого розвитку.  

Особливістя моделі «навчаннѐ у звичайному класі» ю її 

оріюнтованість однаковоя міроя на всіх учнів класу. Тема, ѐка 

розглѐдаютьсѐ, та завданнѐ – одні длѐ всіх. За потреби длѐ учнів із ООП 

може бути застосована адаптаціѐ або модифікаціѐ навчального матеріалу. 
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Реалізаціѐ моделей навчаннѐ здійсняютьсѐ через використаннѐ 

відповідних стратегій. До загальних стратегій навчаннѐ дітей із ООП, що вико-

ристовуятьсѐ в моделі «навчаннѐ у звичайному класі» та ефективність ѐких 

доведена результатами емпіричних досліджень, належать: «прѐмі інструкції» 

(direct instruction strategy), стратегіѐ когнітивного навчаннѐ (сognitive strategy 

instruction), формативне оціняваннѐ та зворотній зв’ѐзок (formative 

assessment and feedback), саморегульоване навчаннѐ (self-regulated learning), 

мнемотехніка (mnemotechnics), повтореннѐ і практика (review and practice).  

Зазначимо, що модель «навчаннѐ в загальному класі» ю найбільш 

універсальноя, спрѐмованоя на забезпеченнѐ освітніх потреб більшості 

учнів, вклячно з тими, ѐкі маять особливі потреби. Проте, така її здатність 

не дозволѐю їй реагувати на специфічні потреби даної категорії дітей, що 

зумовляю необхідність використаннѐ інших, більш вузьких моделей. 

Модель командної роботи реалізуютьсѐ через тісну взаюмодія в 

навчальному процесі учителів загальної та спеціальної освіти. Учні з ООП 

навчаятьсѐ у звичайному класі за загальноосвітньоя програмоя та 

графіком, спільним длѐ всього класу. Дана модель не виклячаю 

застосуваннѐ необхідних адаптацій та модифікацій, длѐ реалізації ѐких на 

занѐттѐх формуятьсѐ невеликі групи з двох-трьох учнів, згруповані за їх 

рівнем підготовки. Такий підхід допомагаю забезпечити індивідуальний 

підхід до учнів із ООП, не витрачаячи загальний час уроку.  

Співвикладаннѐ передбачаю спільну роботу вчителѐ-предметника та 

спеціального педагога з усіма учнѐми класу, а не лише з тими, хто маю 

особливі освітні потреби.  

Консультуваннѐ даю можливість учителѐм, ѐкі навчаять дітей із ООП 

отримати фахову допомогу й пораду фахівців у сфері спеціальної освіти з 

питань, що стосуятьсѐ різних аспектів навчаннѐ даної категорії учнів: 

адаптації навчальних програм, викладаннѐ та оціняваннѐ, організації 

фізичного простору у класі тощо. Воно ю непрѐмоя моделля наданнѐ 

послуг, оскільки консультант не працяю безпосередньо з учнѐми, крім 

випадків, коли він демонструю використаннѐ певних методів, технологій, 

прийомів чи засобів навчаннѐ.  

Взаюмодіѐ з асистентом учителѐ підвищую ефективність соціально-

педагогічного супроводу учнѐ з ООП через залученнѐ та спільну роботу над 

розробкоя та виконаннѐм індивідуальної програми розвитку учнѐ, 

планування та реалізації навчальних та соціально-адаптаційних заходів, 

визначеннѐ змісту, обсѐгу й необхідності адаптації і/або модифікації 

навчального матеріалу, оціняваннѐ навчальних досѐгненнѐ учнів, 
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динаміки розвитку учнѐ. Залежно від специфічних потреб дитини 

корисноя може бути співпрацѐ з іншими фахівцѐми – психологами, 

лікарѐми, логопедами, ерготерапевтами, фізіотерапевтами, соціальними 

працівниками та ін. Проте, чи не найважливішоя ю співпрацѐ з батьками 

дитини, ѐкі, зважаячи на їхня роль, володіять усіюя повнотоя прав та 

обов’ѐзків щодо вихованнѐ, розвитку й навчаннѐ дитини.  

Модель соціальної інтеграції базуютьсѐ на ідеї залученнѐ до навчаннѐ та 

соціалізації дітей із ООП їхніх ровесників під керівництвом та наглѐдом 

педагога. Інші назви ціюї моделі, що використовуятьсѐ в науковій літературі – 

модель тьяторства або наставництва.  

Навчаннѐ за принципом «рівний-рівному» ю потужним інструментом 

підвищеннѐ загальної ефективності навчаннѐ в інклязивних класах, 

оскільки базуютьсѐ на «природних» соціальних стосунках.  

Використаннѐ моделі соціальної інтеграції сприѐю не лише покращення 

успіхів у навчанні, поведінці, але й зменшення проѐвів цькувань, 

покращуячи загальний рівень добробуту учнів із ООП та психологічного 

клімату у класі та школі. У межах ціюї моделі можливе поюднаннѐ дітей у пари 

залежно від віку, рівнѐ здібностей, тривалості навчаннѐ у школі тощо. 

Клячова ідеѐ полѐгаю в тому, що більш здібний учень навчаю менш здібного 

учнѐ приблизно такого ж або молодшого віку (Mitchell & Sutherland, 2020). 

Реалізаціѐ ціюї моделі містить низку переваг длѐ всіх учасників освітнього 

процесу: учні, ѐкі отримуять допомогу, також здобуваять підвищену індиві-

дуальну увагу, залученнѐ до спільної діѐльності, можливість практикувати 

виконаннѐ завдань, прѐмий зворотний зв’ѐзок, підтримку з боку однолітків та 

додатковий час длѐ виконаннѐ завдань; учні, ѐкі надаять підтримку – 

можливість закріпити та розширити власні знаннѐ й навички, підвищити впев-

неність у собі та розвинути емпатія; педагог може підвищити рівень співпраці 

у класі та заощадити час длѐ роботи з іншими учнѐми (Topping, 2005). 

Особливістя корекційної моделі ю поюднаннѐ навчаннѐ в 

загальноосвітньому класі зі спеціалізованим навчаннѐм длѐ задоволеннѐ 

певної категорії особливих освітніх потреб. Залежно від індивідуальних 

особливостей учнѐ (низька академічна успішність, проблемна поведінка, 

стан здоров’ѐ тощо), що впливаять на його навчаннѐ і/або соціалізація, 

спеціальні педагоги можуть проводити групові або індивідуальні занѐттѐ в 

іншій обстановці поза загальноосвітнім класом. Метоя даної моделі ю 

досѐгненнѐ учнем здатності до самостійного навчаннѐ в умовах інклязії.  

Важливим елементом корекційної моделі ю індивідуальні програми 

навчаннѐ (ІПН), ѐкі визначаять унікальні потреби учнів, містѐть цілі навчаннѐ 
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та соціалізації, показники їх досѐгненнѐ, стратегії навчаннѐ, що сприѐять 

задоволення визначених потреб, адаптації та модифікації навчального 

матеріалу та необхідні пристосуваннѐ навколишнього середовища. 

У межах корекційної моделі використовуятьсѐ різні стратегії 

навчаннѐ, проте, зважаячи на необхідність задоволеннѐ специфічних 

потреб дітей відповідно до нозологій, необхідними ю спеціальні стратегії, 

такі, наприклад, ѐк додаткова та альтернативна комунікаціѐ.  

Стратегіѐ додаткової та альтернативної комунікації передбачаю 

підходи, методи та технології длѐ перетвореннѐ даних, отриманих за 

допомогоя спеціальних приладів у повноцінну інформація. що даю 

можливість учнѐм із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ спілкуватисѐ. 

Допоміжна комунікаціѐ використовуютьсѐ ѐк доповненнѐ до будь-ѐких 

існуячих методів спілкуваннѐ. У межах стратегії використовуятьсѐ дві 

основні методики вдосконаленнѐ здатності учнів до ефективної 

комунікації: навчаннѐ спілкування за допомогоя певних засобів або 

технічних приладів (системи графічних знаків, комунікаційної дошки, 

синтезаторів та вокалізаторів голосу тощо) та без них (міміка, жести, рухи).  

Застосуваннѐ даної стратегії передбачаю застосуваннѐ допоміжних 

технологій та навчаннѐ способів їх використаннѐ учнѐми з ООП длѐ 

досѐгненнѐ кращих результатів навчаннѐ й забезпеченнѐ більшого рівнѐ 

самостійності у школі та вдома. У США під допоміжними технологіѐми маять 

на увазі будь-ѐкі предмети, обладнаннѐ або системи, ѐкі підтримуять, 

збільшуять чи покращуять функціональні можливості осіб із інвалідністя; їх 

використаннѐ розглѐдаютьсѐ ѐк частина індивідуальних програм навчаннѐ. У 

країнах Західної Ювропи допоміжні технології – це пристрої або послуги, 

спрѐмовані на компенсація функціональних обмежень, забезпеченнѐ 

самостійного виконаннѐ діѐльності лядьми похилого віку або особами з 

інвалідністя длѐ реалізації їхнього потенціалу (Topping, 2005).  

Таким чином, реалізаціѐ корекційної моделі вимагаю тісної взаюмодії 

та координації діѐльності міждисциплінарної команди фахівців щодо 

плануваннѐ та реалізації освітнього процесу дитини в загальноосвітньому 

класі та ресурсній кімнаті, вибору й опануваннѐ учнем із ООП навичками 

користуваннѐ допоміжними технологіѐми. 

Результати аналізу наукових джерел із теми дослідженнѐ свідчать про 

існуваннѐ різних типів моделей інклязивної освіти. Визначено три підходи до 

їх класифікації, в основі ѐких знаходѐтьсѐ такі критерії, ѐк спосіб організації 

інклязивної освіти, виходѐчи з керівних принципів державної політики в цій 

сфері та співвідношеннѐ загальної та спеціальної систем освіти; тривалість 
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перебуваннѐ дитини з ООП в інклязивному освітньому середовищі, 

зумовлена складністя її фізичних, сенсорних і/або інтелектуальних порушень; 

та особливості організації процесу інклязивного навчаннѐ дітей із ООП.  

На нашу думку, будь-ѐка модель інклязії сприѐю соціалізації дітей із 

ООП та гуманістичному вихованнѐ всіх учнів. Вкляченнѐ дітей із 

порушеннѐми психофізичного розвитку в масову освітня систему у 

шкільному віці може мати значний вплив на їх розвиток, зокрема, на 

підвищеннѐ рівнѐ мовленнювих та комунікативних навичок, інтелектуального 

рівнѐ, збагаченнѐ досвіду соціальної та навчальної взаюмодії з ровесниками. 

Проте, рівень та інтенсивність такого впливу в різних моделѐх ю різними. 

Вибір оптимального длѐ кожної дитини варіанту інклязії маю здійсняватисѐ, 

виходѐчи з її індивідуальних особливостей, потреб та потенціалу. У своя 

чергу, можливості длѐ вибору оптимальної моделі залежать від соціальної та 

освітньої політики держави, соціально-економічних умов, рівнѐ розвитку 

демократичних процесів та гуманістичних ідей у суспільстві.  

Длѐ успішного розвитку інклязивної освіти на рівні держави маю бути 

чітке розуміннѐ вектору розвитку та клячових принципів її побудови й 

функціонуваннѐ. Представлені в дослідженні варіанти інклязивної освіти ю 

вихідноя теоретичноя конструкціюя у процесі її концептуалізації, 

проюктуваннѐ та імплементації у вітчизнѐну систему освіти загалом та 

освітній процес закладів загальної середньої освіти зокрема. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У статті 

систематизовано й узагальнено визначеннѐ понѐттѐ моделі інклязивного 

навчаннѐ в зарубіжній та українській літературі. 

Визначено, що модель у методологічному й онтологічному аспектах 

ѐвлѐю собоя спрощене наочне відображеннѐм складного процесу функціо-

нальних взаюмозв’ѐзків між його учасниками, елементами з метоя отриман-

нѐ наочного уѐвленнѐ, покращеннѐ розуміннѐ та практичного застосуваннѐ.  

Окреслено основні критерії формуваннѐ моделей інклязивного 

навчаннѐ дітей із ООП в умовах загальноосвітньої школи за кордоном. У 

результаті соціально-політичних та освітніх реформ у південно-

американських та ювропейських країнах сформувалисѐ різні моделі 

інклязивної освіти. В основу їх класифікації покладені такі критерії, ѐк: 

спосіб організації інклязивної освіти на рівні держави (одностороннѐ, 

двостороннѐ та багатостороннѐ моделі); тривалість перебуваннѐ дитини з 

ООП в інклязивному освітньому середовищі (моделі повної, часткової, 

тимчасової, комбінованої та зворотної інклязії); особливості організації 
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процесу інклязивного навчаннѐ (моделі «навчаннѐ у звичайному класі», 

командної роботи, соціальної інтеграції та корекційна).  

У статті обґрунтовано вибір оптимальних моделей навчаннѐ дітей із 

ООП в Україні. Під час розробки та імплементації вітчизнѐних моделей 

організації інклязивної освіти в систему загальної середньої освіти важливо 

враховувати моделі, напрацьовані у світовій практиці. Багатостороннѐ 

модель інклязивної освіти, що склаласѐ на даний час в Україні, ю 

різнобічноя: можливість отримати освіту дітѐм із ООП забезпечуять 

інклязивні та спеціальні класи в загальноосвітніх школах, спеціальні школи, 

індивідуальна форма навчаннѐ. Цѐ модель не ю стандартом інклязивної 

освіти в її ідеальному виглѐді, проте не суперечить фундаментальному 

принципу освітньої інтеграції – свободі вибору місцѐ навчаннѐ. 

Вкляченнѐ дітей із порушеннѐми психофізичного розвитку в масову 

освітня систему у шкільному віці може мати значний вплив на їх розвиток, 

зокрема, на підвищеннѐ рівнѐ мовленнювих та комунікативних навичок, 

інтелектуального рівнѐ, збагаченнѐ досвіду соціальної та навчальної 

взаюмодії з ровесниками. Проте, рівень та інтенсивність такого впливу в 

різних моделѐх ю різними. Вибір оптимального длѐ кожної дитини варіанту 

інклязії маю здійсняватисѐ, виходѐчи з її індивідуальних особливостей, 

потреб та потенціалу. У своя чергу, можливості длѐ вибору оптимальної 

моделі залежать від соціальної та освітньої політики держави, соціально-

економічних умов, рівнѐ розвитку демократичних процесів та гуманістичних 

ідей у суспільстві, дослідженнѐ ѐких визначаюмо ѐк перспективи подальших 

наукових розвідок.  
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РЕЗЮМЕ 
Козиброда Лариса. Основные модели организации инклязивного образованиѐ 

в условиѐх общеобразовательной школы (начало XXI в.). 
Статьѐ посвѐщена исследования проблемы организации инклязивного 

образованиѐ в условиѐх общеобразовательной школы. Обоснована актуальность 
исследованиѐ на основе выполненного анализа научно-педагогической литературы 
по проблеме исследованиѐ. На основе использованиѐ комплекса исследовательских 
методов охарактеризована специфика применениѐ трехмерной модели длѐ 
развитиѐ системы обучениѐ детей с особыми образовательными потребностѐми с 
целья эффективного привлечениѐ к образовательной среде. Представлены 
варианты инклязивного образованиѐ как теоретическуя конструкция в процессе ее 
концептуализации, проектированиѐ и имплементации в отечественнуя систему 
образованиѐ в целом и образовательный процесс заведений общего среднего 
образованиѐ, в частности.  

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностѐми, 
инклязивное образование, модель инклязивного обучениѐ, общеобразовательнаѐ 
школа, полнаѐ инклязиѐ, частичнаѐ инклязиѐ, временнаѐ инклязиѐ. 

SUMMARY 
Kozibroda Larysa. Basic models of inclusive education organization in the conditions 

of secondary school (early 21st century).  
Introduction of inclusive education in Ukraine presupposes, first, a change in the 

attitude towards people with special needs, their integration into the social space, while 
guaranteeing protection of their rights and comprehensive support. In this perspective, such 
directions in changing the educational paradigm as the provision of quality education and 
preparation for life in modern society of children with special educational needs are 
becoming substantial. After analyzing a significant amount of literature on this issue, the 
peculiarities of the organization of education of children with special educational needs in the 
general school abroad and in Ukraine were revealed.  

The aim of the article is to describe the main models of education of children with 
special educational needs in general education school. 
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In the study the following research methods are used: general scientific (analysis, 
synthesis, deduction, induction, comparison, classification, generalization), which allow to 
argue and justify the choice of a model of teaching students with special needs in a 
secondary school; search and bibliographic for systematization of research sources; 
historiographical-interpretative for studying the state of the problem under research, 
comprehension of conceptual approaches to its solution and its categorical-conceptual 
apparatus; comparative – for the study of foreign experience of teaching students with 
special needs in the system of general schooling, identifying global trends in this area. 

Modern research in the field of pedagogy, psychology, correctional education, medicine 
confirms the existence of three main models of inclusive education in world practice, and in Ukraine 
in particular. Application of a three-dimensional model for the development of the education 
system for children with special educational needs will allow their effective inclusion into the 
educational environment, and subsequently in active social life. For the successful development of 
inclusive education at the state level, there must be a clear understanding of the development 
vector and the key principles of its construction and functioning. The options of inclusive education 
presented in the study are the initial theoretical construction in the process of its conceptualization, 
design, and implementation in the domestic education system in general and the educational 
process of secondary education. The inclusion of children with mental and physical disabilities in the 
mass education system at school age can have a significant impact on their development to 
increase the level of speech and communication skills, intellectual level, enriching the experience of 
social and educational interaction with peers. However, the level and intensity of this impact in 
different models are diverse. The choice of the optimal inclusion option for each child should be 
based on its individual characteristics, needs and potential. In turn, the possibilities for choosing the 
optimal model depend on the social and educational policy of the state, socio-economic conditions, 
the level of development of democratic processes and humanistic ideas in society.  

Key words: children with special educational needs, inclusive education, model of 
inclusive education, secondary school, full inclusion, partial inclusion, temporary inclusion, 
inclusive class. 
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метод, логічний метод тощо. За результатами дослідженнѐ визначено наѐвність 
затримок у розвиткові мовленнѐ та соціальних комунікаціѐх дітей із аутизмом ѐк 
корекційно-педагогічну проблему. Визначено порушеннѐ в розвитку мовленнѐ, ѐкі маять 
підлѐгати корекції. Обґрунтовано актуальність використаннѐ технології доповненої 
реальності в розвитку мовленнѐ дітей-аутистів. Охарактеризовано експериментальну 
методику розвитку мовленнѐ дітей із аутизмом із прикладами відповідних вправ. 
Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю в тому, що наведені практичні рекомендації з 
розвитку мовленнѐ дітей із аутистичним спектром розвитку можуть бути корисними 
в корекційній роботі НРЦ. Перспективоя подальших досліджень визначено пошук шлѐхів 
використаннѐ технології доповненої реальності в напрѐмі розвитку уваги та пам’ѐті 
дітей із аутизмом. 

Ключові слова: аутизм, РАС, корекційна освіта, розвиток мовленнѐ, технологіѐ 
доповненої реальності, методика, сучасні освітні технології, затримка розвитку. 

 

Постановка проблеми. В останні роки увага цілого спектру 

дослідників (педагогів, лікарів, психологів) все більше зосереджуютьсѐ на 

проблематиці розвитку й навчаннѐ дітей із розладами аутистичного 

спектру. Це викликано, перш за все, зростаячоя динамікоя ѐк загальної 

кількості дітей із відхиленнѐм фізичного та психічного здоров’ѐ (Кравченко, 

2016, с. 364), так і кількості аутистичних розладів серед дітей. Розуміячи 

можливі соціальні наслідки вказаної проблеми, все більш актуальним стаю 

пошук шлѐхів покращеннѐ рівнѐ розвитку дітей із аутизмом із метоя 

зменшеннѐ негативного впливу на них оточуячого соціального 

середовища й підвищеннѐ можливостей їх соціалізації та виконаннѐ 

соціальних ролей у дорослому житті.  

Оскільки длѐ раннього дитѐчого аутизму характерноя ю затримка 

мовленнювого розвитку, фахівцѐм доводитьсѐ приділѐти більше уваги 

розвитку мовленнѐ та навчання читання, що, зазвичай, у таких дітей 

відбуваютьсѐ в поюднанні педагогіко-корекційних прийомів із медичним 

впливом шлѐхом застосуваннѐ психолого-педагогічних засобів і препаратів 

з ноотропноя, нейропротективноя і нейротрофічноя діюя.  

Отже, на фоні ранньої діагностики аутизму в дітей, затримки 

мовленнювого розвитку, актуальним завданнѐм корекційної педагогіки 

можна вважати розробку методичних рекомендацій у цьому напрѐмі. 

Завданнѐм першочергової важливості ю також розробка методичних основ 

навчаннѐ глобальному читання дітей із аутичними розладами, оскільки 

мовленнѐ й читаннѐ виступаять взаюмопов’ѐзаними процесами та 

поюднані причинно-наслідковим зв’ѐзком: розвиток мовленнѐ допомагаю 

швидше розвивати навички читаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм мовленнювих 

порушень та навичок читаннѐ дітей із аутизмом займаютьсѐ ціла когорта 
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дослідників: Н. Жукова, Л. Каннер, К. Лебединська, І. Логвінова, 

Ю. Мастякова, С. Морозов, Т. Морозова, Л. Нуріюва, К. Островська, 

Т. Філічева, М. Шеремет, Д. Шульженко та ін. Питаннѐ використаннѐ 

сучасних інноваційних засобів навчаннѐ дошкільників у корекційній 

педагогіці розглѐдаять: В. Авілов, І. Демченко, О. Ювтухова, В. Зарецький, 

Н. Козлов, А. Колупаюва, В. Лѐшенко, О. Мартинчук, В. Синьов, 

О. Столѐренко, О. Таранченко та ін. Проблемні аспекти навчаннѐ з 

використаннѐм доповненої реальності репрезентовано у працѐх таких 

дослідників: О. Качуровська, Н. Кравець, О. Легкий, С. Миронова, 

М. Шеремет, Г. Щербаняк та ін. 

Проте наѐвний методичний інструментарій розвитку мовленнѐ та 

навчаннѐ читання дітей-аутистів з використаннѐм сучасних технологій 

тільки починаю набирати обертів. Тому доцільним вважаютьсѐ його 

систематичне поповненнѐ, у т.ч. з використаннѐм методики доповненої 

реальності, про що мова йде в даному дослідженні. 

Мета статті. Визначити діювість та ефективність сучасних дидактичних 

засобів, зокрема використаннѐ технології доповненої реальності в 

розвитку мовленнѐ дітей із аутизмом. 

Методи дослідження. При проведенні дослідженнѐ використано 

такі загальнонаукові методи: аналіз та узагальненнѐ – длѐ критичного 

аналізу наукових праць із питань розвитку мовленнѐ в дітей із аутизмом та 

використаннѐ сучасних інформаційних технологій у процесі навчаннѐ їх 

усному і писемному мовлення; порівнѐннѐ – длѐ визначеннѐ ефективності 

тих чи інших методів і засобів навчаннѐ й розвитку мовленнѐ дітей із 

аутистичними порушеннѐми; експеримент – длѐ проведеннѐ дослідженнѐ 

засобами доповненої реальності з метоя формуваннѐ навичок 

комунікативного мовленнѐ та читаннѐ в дітей із аутизмом; описовий метод 

– длѐ опису результатів дослідженнѐ; логічний метод – длѐ обґрунтуваннѐ 

доцільності використаннѐ засобів доповненої реальності у процесі 

розвитку мовленнѐ та навчаннѐ читання дітей-аутистів. 

Виклад основного матеріалу. Одніюя з найбільш гострих проблем 

дітей із раннім дитѐчим аутизмом (РДА), на ѐку все частіше починаять 

указувати науковці, вважаютьсѐ відхиленнѐ в розвиткові мовленнѐ. ак показую 

досвід, вони спостерігаятьсѐ абсолятно в усіх дітей із аутизмом. Порушеннѐ 

мовленнѐ в таких дітей буваять різного характеру й відображаять 

особливості перебігу та тѐжкості даної хвороби. Порѐд із затримкоя 

мовленнювого розвитку можна спостерігати несформованість комунікативної 

поведінки хворого, що вказую на тісний взаюмозв’ѐзок указаних аспектів 
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(мова-комунікації). Тому погоджуюмосѐ з науковцѐми, що в дітей-аутистів, у 

першу чергу, порушеним ю розвиток комунікативної функції мовленнѐ і 

комунікативної поведінки в цілому (Шеремет та Кондукова, 2010, с. 102). 

Зрозуміло, що діти з різними аутистичними формами маять різний 

ступінь порушеннѐ мовленнѐ, але в будь-ѐкому випадку його розвиток 

виѐвлѐютьсѐ проблематичним та залежить від когнітивних, мовленнювих, 

соціальних навичок дитини та її психопатологічних розладів. Також на 

розвиток мовленнѐ в дітей із аутизмом може вплинути часовий інтервал. У 

одних дітей з віком мовленнѐ може майже не розвиватисѐ, що позначаютьсѐ 

на розвиткові їх комунікативності, ѐка також стоїть на місці. У інших, навпаки, 

відчутний значний прогрес у цьому напрѐмі, і вони починаять більше спілку-

ватисѐ з оточуячими. Крім того, значне покращеннѐ мовленнѐ частіше спосте-

рігаютьсѐ в тих дітей, що не ю розумово відсталими та з ѐкими спроби розвитку 

мовленнѐ проводили в більш ранньому віці (Шульженко, 2009, с. 204). 

Проте, незалежно від терміну поѐви та рівнѐ розвитку мовленнѐ в 

дитини з аутизмом, таке мовленнѐ нея не використовуютьсѐ ѐк засіб 

повноцінної комунікації: вона досить часто не відповідаю на запитаннѐ 

оточуячих та рідко сама звертаютьсѐ з запитаннѐми. У такої дитини більшоя 

міроя може розвиватисѐ «автономне мовленнѐ» або «мовленнѐ длѐ себе».  

Відмітним ю також те, що порушеннѐ мовленнѐ й комунікації в дітей із 

аутизмом проѐвлѐятьсѐ вже в ранньому віці і зберігаятьсѐ на все життѐ. 

Навіть до того, ѐк здорова дитина навчитьсѐ говорити, вона вже володію 

багатим набором засобів длѐ повідомленнѐ оточуячим про свої почуттѐ, 

потреби та інтереси (міміка, жести, вокалізаціѐ тощо). Тому неповне 

використаннѐ дитиноя вказаних засобів ю одніюя з перших ознак 

мовленнювих порушень у дітей із аутизмом. Такі діти також досить часто не 

використовуять такі види жестів: протодекларативні та жести вокалізації, ѐкі 

служать длѐ приверненнѐ візуальної уваги оточуячих до себе; декларативні, 

зокрема, указівний жест; експресивні – длѐ передаваннѐ своїх почуттів. У той 

самий час діти з аутизмом можуть використовувати інструментальні жести 

длѐ того, щоб хто-небудь негайно длѐ них щось зробив. 

Зазначимо також, що невміннѐ використовувати мову дітьми з 

аутизмом призводить до дефіциту в них мовного спілкуваннѐ, ѐкий 

проѐвлѐютьсѐ в невмінні використовувати мову длѐ здійсненнѐ соціальної 

комунікації (Мастякова, 1997). 

Доцільним вважаюмо звернути увагу на дослідженнѐ Д. Шульженко в 

напрѐмі класифікації порушень мовленнювого і комунікативного розвитку 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікаціѐ порушень мовленнѐ та комунікації в дітей-

аутистів (узагальнено автором на основі (Шульженко, 2009))  
 

Наведені види порушень дозволѐять більш змістовно уѐвити 

природу їх проѐву в дитини та під час діагностики на більш ранніх стадіѐх 

надати необхідну корекційну допомогу. 

Також інтерес представлѐять дослідженнѐ К. Лебединської, 

О. Нікольської та Ю. Баюнської, ѐкі виокремляять чотири типи розвитку 

аутизму в дітей залежно від стану їх мовленнювої сфери (К. Лебединська, 

О. Нікольська, Ю. Баюнська та ін., 1989): 

1) діти, ѐкі демонструять найѐскравіші, порівнѐно з іншими групами, 

порушеннѐ розвитку (поведінка погано контрольована, мовленнѐ відсутню, 

можуть випадково вимовлѐтисѐ окремі слова, що не спрѐмовані на 

комунікація); 

2) діти, ѐкі маять значну затримку в розумовому і мовленнювому 

розвиткові, користуятьсѐ переважно короткими стереотипними фразами-

штампами; у них формуятьсѐ багаточисельні стереотипні дії, моторні й 

мовленнюві, ѐких не буваю у звичайних дітей; 

3) діти з характерним високим рівнем мовленнювого та 

інтелектуального розвитку, але ѐкі при цьому не вміять оріюнтуватисѐ на 

реакція інших у процесі спілкуваннѐ, не здатні до конструктивного діалогу; 

ПОРУШЕННа 
КОМУНІКАЦІЇ 

ПОРУШЕННа 
МОВЛЕННа 

− проѐв дискомфорту під час будь-ѐких контактів з 
середовищем;  
− відсутність комплексу пожвавленнѐ (на першому році 
життѐ дитини) у взаюмодії з матір’я;  
− симбіотичні зв’ѐзки з матір’я;  
− реакції на словесне зверненнѐ (відсутність відгука на ім’ѐ, 
слабкість, уповільненість, відсутність реакції на інші 
зверненнѐ, «псевдоглухота», вибірковість відповідних 
реакцій на мовленнѐ, відсутність адекватного жесту);  
− особливості контакту з дітьми (ігноруваннѐ: пасивне, 
активне, потѐг лише до фізичного спілкуваннѐ, страх дітей, 
агресивність по відношення до дітей, вибірковість 
контактів з дітьми, особливості їх кола);  
− реакціѐ на співбесідника (знижена, часткова, відсутнѐ) 

− мутизм (повна або часткова відсутність мовленнѐ);  
− ехолалії, мовленнюві штампи, мовленнюві стереотипії;  
− відсутність використаннѐ займенників першої особи;  
− розвиток мовленнѐ, що випереджаю динаміку рухової 
сфери (фраза до трьох років);  
− перевага монологічного мовленнѐ і аутодіалогів 
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4) діти, у ѐких бідне, інтонаційно невиразне мовленнѐ, порушене 

розуміннѐ чужого мовленнѐ. 

У зв’ѐзку з необхідністя формуваннѐ авторської методики 

мовленнювого розвитку дітей-аутистів було спочатку досліджено наѐвний 

науковий доробок у цьому напрѐмі.  

ак відомо, до недавнього масового розповсядженнѐ цифрових 

технологій досить актуальними методиками розвитку мовленнѐ й 

навчаннѐ читання дітей-аутистів були методики, засновані на обміні 

карток – PECS (picture exchange communication system). Вона полѐгаю в 

тому, що дитині даять подивитисѐ на попередньо зроблені картки-

малянки або фотографії найбільш необхідних (уляблених) предметів 

побуту чи іграшок дитини, а потім одразу ж даять їй те, що вона вибрала. 

Так, дитину мотивуять робити вибір з того, що дитина бажаю. Такий процес 

супроводжуютьсѐ також вербальним називаннѐм предмета, змушуячи 

дитину запам’ѐтовувати її назву. Поступово кількість картинок може 

збільшуватисѐ й вибір ускладняватисѐ.  

На цьому принципі, зокрема, заснована система Макатон та інші 

системи альтернативного спілкуваннѐ (Бліса, Ребус тощо), ѐкі дитина 

постійно може мати при собі у формі книжки. На сьогодні розроблені вже 

навіть комп’ятерні версії цих систем (наприклад, Boardmaker, Picture 

communication system та ін.).  

Оскільки більша частина дітей-аутистів ніколи не буде повноцінно 

спілкуватисѐ та комунікувати з оточуячими, то більшість науковців 

одностайні в тому, що длѐ них більш прийнѐтним засобом спілкуваннѐ ю 

альтернативне спілкуваннѐ, ѐке дозволѐю візуалізувати мову та обмін 

комунікаціѐми. Такими засобами на сьогоднішній день виступаять сучасні 

цифрові технології та все, що пов’ѐзане з їх використаннѐм. Тобто 

прискореннѐ й покращеннѐ розвитку мови в таких дітей можна домогтисѐ 

шлѐхом застосуваннѐ засобів візуалізації мови та доповненої реальності. 

Науковці юдині у твердженні, що діти з аутистичним спектром 

розладу не проѐвлѐять зацікавленості у спілкуванні з оточуячими, 

оскільки не розуміять мотивів їх поведінки. У той самий час, вони 

встановляять тісний зв’ѐзок із мобільними пристроѐми, віддаячи 

перевагу взаюмодії з ними порівнѐно зі взаюмодіюя з живими лядьми. Це 

поѐсняютьсѐ тим, що під час користуваннѐ цифровими приладами 

результат власних дій длѐ них ю завжди передбачуваним та 

програмованим, що набагато легше розуміютьсѐ та сприймаютьсѐ 

свідомістя дитини, у той час ѐк поведінка та реакціѐ оточуячих на 
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комунікація може бути емоційно різноя та непередбачуваноя. ак слідую з 

наведеного аналізу, використаннѐ технологій доповненої реальності, ѐк  

засобу навчаннѐ та розвитку мовленнѐ, найбільше відповідаю 

особливостѐм сприйнѐттѐ і мисленнѐ дітей-аутистів. 

Ураховуячи те, що несформованість соціальної взаюмодії та, ѐк 

наслідок, ѐкісні порушеннѐ комунікації, ю визначальним в аутичних розладах, 

що проѐвлѐютьсѐ в затримці або повній відсутності мовленнѐ, обмеженості 

невербального спілкуваннѐ, нездатності ініціявати й підтримувати розмову. 

Зовсім інша комунікаціѐ відбуваютьсѐ з ґаджетами, у процесі ѐкої в дитини 

виникаять сильні та глибокі емоційні співпереживаннѐ, відчуттѐ 

захопленості, бажаннѐ співпрацявати, а відтак і навчатисѐ.  

Доповнена реальність (з англ.: augmented reality, mixed reality) 

сьогодні стаю дуже популѐрноя технологіюя, маячи широке використаннѐ 

в бізнесі, освіті та сфері розваг. 

Доповнена реальність – це «технологіѐ додаваннѐ до зображень 

об’юктів реального світу уѐвних об’юктів, зазвичай, із допоміжними 

інформативними властивостѐми, за допомогоя відповідного комп’ятерного 

інтерфейсу» (Бессараб, 2016, с. 5). Це робить неѐвне ѐвним, полегшуячи 

сприйнѐттѐ. Тому, на нашу думку, використаннѐ даної технології також може 

бути ефективним длѐ розвитку мовленнѐ дітей із аутизмом. 

Аналіз наукових досліджень у напрѐмі використаннѐ засобів 

доповненої реальності в освіті показав, що в останні роки вона починаю 

широко використовуватись у вищій та середній освіті. Досить поодинокі 

випадки її використаннѐ в дошкільній освіті. Проте нами не знайдено 

методик розвитку мовленнѐ дітей-аутистів із використаннѐм доповненої 

реальності, ѐкі би заслуговували на нашу увагу. Тому виникаю необхідність 

розробленнѐ власної методики. 

На початковому етапі використаннѐ доповненої реальності мова 

дітей із РСА спрѐмована на задоволеннѐ власних потреб. Віртуальне 

спілкуваннѐ сприѐю розвиткові імпресивного мовленнѐ ѐк основи 

формуваннѐ експресивного мовленнѐ. 

За результатами дослідженнѐ В. Тарасун, у меншої кількості дітей із 

недорозвитком мовленнѐ (НМ), ѐким характеризуятьсѐ аутичні діти, 

виѐвлено вади сукцесивних синтезів, що спричинило недорозвиток у них 

спеціальних здібностей: відтворявати певну послідовність ритмічних 

звуків і мелодій; утворявати систему звуків, складів; здійснявати мовне 

спілкуваннѐ і власне висловляваннѐ (Тарасун, 1998). У той самий час 

хороша зорова пам’ѐть дитини з РСА, здатність сприймати графічний образ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

34 

слова і співвідносити його з реальними об’юктами оточуячого світу 

створяять позитивні умови длѐ розвитку мовленнѐ. 

Використаннѐ в корекційних освітніх процесах доповненої реальності 

розкриваю низку нових можливостей. До переваг технології належать 

(Секерин та ін., 2017, с. 59): 

1) сильні емоційні відгуки, оскільки поѐва віртуальних об’юктів 

викликаю в дітей стан захопленнѐ і здивуваннѐ, що сприѐю виникнення в 

дітей інтересу та мотивації до процесу навчаннѐ; 

2) інтерактивність, що сприѐю кращому запам’ѐтовування; 

3) можливості взаюмодії зі штучним світом за допомогоя мобільних 

пристроїв, що ю суттювоя перевагоя доповненої реальності перед 

віртуальноя реальністя; 

4) можливість проведеннѐ віртуальних занѐть. 

З урахуваннѐм проведеного критичного аналізу, цільова модель 

формуваннѐ методики навчаннѐ глобальному читання з використаннѐм 

технології доповненої реальності дітей із розладами аутистичного спектру 

набуваю такого виглѐду (рис. 2). 

 

Рис. 2. Цільова модель реалізації методики розвитку мовленнѐ з 

використаннѐм технології доповненої реальності дітей із РАС 

ПРОБЛЕМА: розлади аутистичного спектру в дітей, ѐкі призводѐть до проблем у 
розвиткові мовленнѐ 

ЗАДАЧА: розробити та експериментально перевірити методику, ѐка би сприѐла 

розвиткові мовленнѐ дітей з РАС у дошкільному віці 

МЕТА: формуваннѐ та апробаціѐ методики розвитку мовленнѐ з використаннѐм 

технології доповненої реальності дітей дошкільного віку з РАС 

Середовище розвитку дітей з РАС: Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 
центр № 1 Дніпропетровської обласної ради, студіѐ розвитку дітей «ZETA» 
 

Інструмент
и 

Методи  Засоби Інформаційні ресурси 

Реалізаціѐ технології доповненої реальності в розвиткові мовленнѐ 
дітей з РАС (див. рис. 3). 

РЕЗУЛЬТАТ: підвищеннѐ ефективності корекційних освітніх процесів у напрѐмі 

розвитку мовленнѐ дітей з РАС 
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Діѐльність корекційного педагога, спрѐмовану на розвиток мовленнѐ 

дітей із РАС із використаннѐм технології доповненої реальності можна 

схарактеризувати за допомогоя таких етапів (рис. 3). 

 

Рис. 3. Етапи реалізації технології доповненої реальності в розвиткові 

мовленнѐ дітей із РАС 
 

Експеримент було проведено в умовах Багатопрофільного НРЦ № 1 

Дніпропетровської обласної ради та студії розвитку дітей «ZETA».  

Дітѐм було запропоновано комплекс завдань із розвитку 

симультивних та сукцесивних структур. Характеристика груп вправ, що 

використовувалисѐ під час експерименту, наведена в табл. 1. 

У програму роботи длѐ дітей із аутизмом було вклячено піктограми 

(І. Корольова, Л. Нуріюва). На ігрове поле з піктограмами, що зображаять 

певний тип руху, або ѐкості предмету підбиралисѐ картки з прозорого 

матеріалу з контурами слів і цифр (Слон іде. Черепаха повзе. Синій м’ѐч 

один. Два жовтих м’ѐча.). 

Здатність дітей із РСА добре сприймати й запам’ѐтовувати схематичні 

зображеннѐ, їх послідовність, дозволила нам запропонували їм графічні 

образи слів – методику глобального читаннѐ. Основноя метоя навчаннѐ 

глобального читаннѐ були завданнѐ розвитку імпресивного, розповідного, 

вільного читаннѐ. Успішне виконаннѐ завдань глобального читаннѐ забезпе-

чувалосѐ, передусім, підбором длѐ читаннѐ слів і образів знайомих дітѐм пе-

редшкільного віку (словниковий запас виѐвлений у дітей під час обстеженнѐ).  

Таблицѐ 1 

1 етап. Використаннѐ методів і прийомів, спрѐмованих на формуваннѐ 
симультанних синтезів чіткої внутрішньої схематизації досвіду, ѐка лежить в 
основі лінгвістичних знань 

2 етап. Навчаннѐ дітей розуміння змісту слів та співвіднесення їх із 

зображеннѐми, а також послідовності дій сяжетного зображеннѐ 

3 етап. Виконаннѐ рухів та повтореннѐ фраз за зразком педагога в певній 

послідовності 

4 етап. Підбір дитиноя картки з відповідним зображеннѐм і співвіднесеннѐ його 

зі словом на картці 
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Характеристика груп вправ з розвитку мовлення дітей-аутистів під час 

експерименту 
Спрѐмованість 

вправ 
Характеристика вправ Приклад вправ 

Розвиток зорового 
сприйнѐттѐ дітей, 
формуваннѐ 
вміннѐ 
аналізувати, 
виокремлявати й 
узагальнявати, 
оріюнтуватисѐ у 
просторі 

1) виділеннѐ фігури з однорідного фону 
(проба Рево д’Аллона) – зелені предмети на 
зеленому тлі; 
2) називаннѐ контурно-зображених 
предметів накладених один на одного (фігура 
Поппейрейтера); 
3) класифікаціѐ предметів за логічними 
категоріѐми, пропонованими педагогом: 
машинка, стіл, светра, груша, чашка, кеглѐ, 
шкарпетки тощо; 
4) запам’ѐтовуваннѐ чотирьох предметних 
малянків, пропонованих педагогом, з 
подальшим відшукуваннѐм серед купи інших 
малянків; 
5) знаходженнѐ відмінностей між двома 
дзеркально розташованими фігурами 

 

Навчаннѐ дітей 
розуміння змісту 
слів та 
співвіднесення їх 
із зображеннѐми, а 
також 
послідовності дій 
сяжетного 
зображеннѐ 

1) розуміннѐ антонімів і синонімів: солодкий 
– гіркий, великий – малий, широкий – 
вузький, довгий – короткий; «Що може 
стоѐти?», «Що можна назвати ніжкоя?», «Що 
може бути: холодним, гірким, важким, 
корисним?»; 
2) знаходженнѐ і вказуваннѐ указкоя лінійку, 
лінійкоя указку; указкоя олівець, олівцем 
указку; 
3) розуміннѐ речень конвертованої 
конструкції: «Покажи де на зображенні: 
«Сашко майструю годівниця. Годівницѐ 
змайстрована Сашком». «Дівчинка читаю 
книгу. Книга прочитана дівчинкоя»; 
4) розуміннѐ зображень серії картинок і 
викладаннѐ їх за сяжетним змістом; 
5) співвіднесеннѐ зображеннѐ предмету на 
картинці і його графічне зображеннѐ на 
піктограмі; 
6) співвіднесеннѐ предмету і його 
зображеннѐ, підбір їх пари 

 

Виконаннѐ дітьми 
рухів і повтореннѐ 
фраз за зразком 
педагога в певній 
послідовності 

1) наслідуваннѐ за зразком педагога 
кінетичної мелодії з послідовноя зміноя 
трьох позицій руки: долонѐ – кулак – ребро; 
2) виконаннѐ вправ длѐ пальців руки за 
зразком педагога: перший – другий; перший – 
третій; перший – четвертий; перший – п’ѐтий і 
навпаки; 
 

 

 

 3) виконаннѐ артикулѐційних рухів: 
динамічних і статичних; 
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4) повтореннѐ одночасно пропонованих пар 
слів, або серії слів: чашка – стіл; поле – квіти; 
коза – коса – роса; рак – мак – дах; 
5) повтореннѐ по пам’ѐті пропонованих 
зображень на двох малянках серіѐми: ѐблуко 
мале – ѐблуко велике; книга тонка – книга 
товста тощо 

 

Попередньо длѐ читаннѐ використовувалисѐ картки зі словами 

червоного кольору (букви розміром від 2 до 5 см) за методикоя Р. Домана. 

Щоднѐ дітѐм пропонувавсѐ новий набір длѐ читаннѐ із 5 слів. Це були 

енграми (імена близьких лядей, героїв мультиплікаційних фільмів), слова, 

що позначаять предмети повсѐкденного вжитку, частини тіла тощо.  

Під час ознайомленнѐ з лексичними темами: «Одѐг», «Іграшки», 

«Продукти», «Посуд» та ін. педагог розкладав картки зі словами і називав 

їх. Наступне завданнѐ вимагало від дитини підбору картки з відповідним 

зображеннѐм і співвіднесеннѐ його зі словом на картці. У результаті 

застосуваннѐ таких прийомів п’ѐтирічні вихованці з РСА швидко 

оволодівали лексикоя програмних тем. 

Досить легко діти одночасно виконували команди педагога з 

використаннѐм одного діюслова і різними іменниками («Покажи лѐльку», 

«Покажи руки», «Покажи стіл») та підбирали відповідні картки. 

ак варіант, під час читаннѐ діюслів використовувалисѐ картки длѐ 

складаннѐ речень, на ѐких вже були зображені предмети, а діти добирали 

слово-дія, написану на картці. Таке завданнѐ виѐвилосѐ складним, а 

значить нецікавим длѐ дітей, проте використаннѐ доповненої реальності 

«оживило» героїв картинки, дозволило не просто показати історія, а 

проіляструвати дії героїв ѐк у мультфільмах, ѐкі ляблѐть діти (рис. 4).  

 
Рис. 4. Знімок екрана до завданнѐ 

Аналіз проведеної дворічної експериментальної роботи з 
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дошкільниками із РСА (передшкільного віку) дозволѐю зазначити, що 

пропонована програма із розвитку мовленнѐ була повністя засвоюна дітьми. 

Апробаціѐ методики із використаннѐм доповненої реальності дітей 

дошкільного віку із РСА показала позитивні результати. Технологіѐ 

доповненої реальності дозволила поюднати реальні та віртуальні об’юкти, 

взаюмодіѐти з ними в режимі реального часу. Стало можливим посиленнѐ 

інтересу й мотивації до усвідомленої діѐльності, формуваннѐ нових цінностей 

у пізнанні оточуячого світу. Спостереженнѐ за реалістичними зображеннѐми 

стимулявало когнітивні процеси, що призвело до ѐкісно нового рівнѐ 

засвоюннѐ й обробки інформації дітьми з аутистичним спектром розвитку. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, застосуваннѐ технології доповненої реальності сприѐло 

підвищення ефективності корекційно-розвивального навчаннѐ дітей із 

особливими освітніми потребами. Перспективоя подальших досліджень ю 

пошук шлѐхів використаннѐ технології доповненої реальності в розвиткові 

уваги та пам’ѐті дітей із аутизмом. 
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РЕЗЮМЕ 
Коломоец Тамила, Ворох Виктория. Развитие речи детей с аутизмом 

современными дидактическими средствами. 
В статье раскрыты возможности развитиѐ речи детей с аутизмом с 

использованием технологии дополненной реальности. Целья исследованиѐ ѐвлѐетсѐ 
определение действенности и эффективности современных дидактических средств, в 
частности, использование технологии дополненной реальности, в развитии речи 
детей с аутистическим спектром развитиѐ. Методами исследованиѐ выступили: 
анализ, обобщение, сравнение, эксперимент, описательный метод, логический метод и 
др. По результатам исследованиѐ определено наличие задержек в развитии речи и 
социальных коммуникациѐх детей-аутистов как коррекционно-педагогическаѐ 
проблема. Определены нарушениѐ в развитии речи, которые должны подлежать 
коррекции. Обоснована актуальность использованиѐ технологии дополненной 
реальности в развитии речи детей-аутистов. Охарактеризована экспериментальнаѐ 
методика развитиѐ речи детей-аутистов с примерами соответствуящих 
упражнений. Практическое значение исследованиѐ заклячаетсѐ в том, что 
приведенные практические рекомендации по развития речи детей с аутизмом могут 
быть полезными в коррекционной работе ОРЦ. Перспективой дальнейших исследований 
определено поиск путей использованиѐ технологии дополненной реальности в 
направлении развитиѐ вниманиѐ и памѐти детей с аутизмом. 

Ключевые слова: аутизм, РАС, коррекционное образование, развитие речи, 
технологиѐ дополненной реальности, методика, современные образовательные 
технологии, задержка развитиѐ. 

SUMMARY 
Kolomoіets Tamila, Vorokh Victoriia. Development of children-autistics’ speech by 

modern didactic means. 
The article reveals the possibilities of speech development of autistic children using 

augmented reality technology. The aim of the study is to determine the effectiveness and 
efficiency of modern teaching aids, in particular, the use of augmented reality technology in 
the development of speech in children with autism. The research methods were: analysis, 
generalization, comparison, experiment, descriptive method, logical method, etc. According 
to the results of the study, delays in speech development and social communication of 
autistic children were identified as a correctional and pedagogical problem. It is determined 
that children with different autistic forms have different degrees of speech impairment, but 
in any case its development is problematic and depends on the cognitive, speech, social skills 
of the child and his psychopathological disorders. The types of disorders of speech and 
communication development are given, which allow to present a more meaningful nature of 
their manifestation in a child and to provide the necessary corrective assistance in the 
diagnosis at earlier stages. Emphasis is placed on the effectiveness of modern digital 
technologies for the development of speech in children with autism, as the improvement of 
language development in such children can be achieved through the use of language 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

40 

visualization and augmented reality. The relevance of the use of augmented reality 
technology in the development of speech of autistic children is substantiated. In the process 
of interaction with gadgets, the child develops strong and deep emotional empathy, a sense 
of enthusiasm, a desire to cooperate, and thus learn. The target model of realization of a 
technique of speech development with use of technology of the augmented reality of autistic 
children is constructed. The stages of the correctional teacher’s activity aimed at the 
development of speech of children with ASD using augmented reality technology are 
described. The experimental method of speech development of autistic children with the use 
of augmented reality technology with examples of relevant exercises is described. The 
analysis of the conducted two-year experimental work with preschoolers with RSA (middle 
and senior groups) allowed to note that the proposed program for speech development was 
fully mastered by children. The practical significance of the study is that the practical 
recommendations for the development of speech in children with autism can be useful in the 
correctional work of the training and rehabilitation center. 

Key words: autism, ASD, correctional education, speech development, augmented 
reality technology, methods, modern educational technologies, developmental delay. 
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Постановка проблеми. У «Державному стандарті початкової 

загальної освіти длѐ дітей з особливими освітніми потребами» та 

«Державному стандарті початкової освіти» окреслено клячові тенденції 

щодо розвитку та реформуваннѐ сучасної системи спеціальних ланок 

освіти. Упровадженнѐ в загальноосвітню середовище інклязивного 

навчаннѐ вимагаю створеннѐ длѐ дітей із особливими освітніми потребами, 

значну кількість із ѐких складаять діти із порушеннѐми засвоюннѐ шкільних 

навичок – читаннѐ, письма та математики, ефективних форм організації 

навчаннѐ, а також розробки змісту та технологій корекційно-

розвивального впливу. Формуваннѐ в молодших школѐрів із порушеннѐми 

усного та писемного мовленнѐ мовної та мовленнювої компетенції займаю 

провідне місце в чинних програмах з усіх навчальних предметів. 

Актуальність вирішеннѐ проблеми формуваннѐ, корекції та 

вдосконаленнѐ навичок писемного мовленнѐ зумовлена значним 

збільшеннѐм кількості учнів загальноосвітніх шкіл, ѐкі відчуваять труднощі 

в засвоюнні навичок письма вже на початковому етапі навчаннѐ грамоти. 

Наѐвність у письмових роботах стійких патологічних помилок, що маять 

тенденція набувати стійкого характеру та збільшуватисѐ, свідчить про 

наѐвність в учнів дисграфії – стійкого специфічного порушеннѐ засвоюннѐ 

навичок письма. За даними досліджень О. Корнюва (1997), Р. Лалаювої 

(2002; 1992), Т. Пічугіної (1998), Н. Чередніченко (2016), Л. Тенцер (2018) та 

інших науковців, поширеність дисграфії в учнів 2-4 класів, ѐкі навчаятьсѐ в 

загальноосвітніх школах, складаю від 15 % до 25 %.  

Незважаячи на нормальний інтелектуальний та психофізичний 

розвиток, такі учнів не засвояять програму з предметів «мовного циклу» – 

української мови та читаннѐ. Специфічні розлади письма ведуть за собоя 

труднощі в оволодінні граматикоя та орфографіюя (Н. Голуб (2012), 

О. Гопіченко, Ю. Соботович (1979), Р. Лалаюва (1998), Л. Парамонова (2001), 

З. Прищепа (2015), І. Прищепова (1992), В. Тарасун (2007). Низька ѐкість 

писемного мовленнѐ негативно позначаютьсѐ на успішності дітей із інших 

шкільних предметів, ускладняю емоційно-вольовий, когнітивний розвиток 

дітей, зумовляю відхиленнѐ в поведінці, що, у своя чергу, позначаютьсѐ на 

формуванні дитѐчої особистості в цілому, призводить до шкільної, а, в 

подальшому, і соціальної дезадаптації. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ проблеми шкільної 

неуспішності в сучасних науково-методичних джерелах засвідчило, що 

організаціѐ досліджень у даному напрѐмку відбуваютьсѐ впродовж 

тривалого часу і викликаю інтерес із боку ѐк учителів-логопедів, педагогів-
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практиків, так і науковців. У теоретичних і методичних працѐх українських 

науковців, присвѐчених питаннѐм корекційної логопедичної допомоги 

дітѐм із порушеннѐми мовленнювого розвитку, логопедична робота з 

подоланнѐ порушень писемного мовленнѐ ю одним із пріоритетних 

напрѐмів спеціальної педагогіки і логопедії (О. Гопіченко (1979), Г. Блінова 

(2000), А. Винокур (1968), Н. Голуб (2012), Е. Данілавічяте (2004), В. Ільѐна 

(2010), Я. Коломіюць (2012), А. Малѐрчук (2008), І. Мамайчук (2014), 

Я. Пінчук (2011), Т. Пічугіна (1998), З. Прищепа (2015), Ю. Соботович (1998), 

В. Тарасун (2007), Н. Чередніченко (2016), М. Шевченко (2003) та ін.). 

У даний час у вітчизнѐній та зарубіжній логопедії висвітлено питаннѐ 

симптоматики, механізмів, форм дисграфії, розроблено ѐк загальні 

методологічні підходи, так і напрѐми, зміст і диференційовані методики 

корекції різних форм дисграфії (О. Азова (2007), О. Аль-Мраѐт (2019), Н. Голуб 

(2012), О. Гопіченко (1979), Е. Данілавічятю (2004), В. Ільѐна (2010), Л. Коваль 

(2015), Я. Коломіюць (2017), О. Корнюв (1997; 2005), Р. Лалаюва (1998), 

О. Логінова (1998), Г. Місаренко (2004), Т. Пічугіна (1998), Л. Парамонова 

(2001), І. Садовникова (1997), Ю. Соботович (1998), В. Тарасун (2007), 

Н. Чередніченко (2016, 2017) та ін.). Разом із цим залишаятьсѐ невирішеними 

багато проблем, пов’ѐзаних із розуміннѐм, ѐкі освітні та навчально-корекційні 

умови (спеціальні, інтегровані чи інклязивні) ю найбільш ефективними длѐ 

навчаннѐ та вихованнѐ осіб із порушеннѐми писемного мовленнѐ; ѐк 

найкраще об’юднати зусиллѐ представників різних наук – лінгвістики, 

логодидактики, нейропсихології, медицини, загальної та корекційної 

педагогіки, соціології – длѐ наданнѐ комплексної освітньо-реабілітаційної 

допомоги дітѐм із дисграфіюя, дислексіюя та дизорфографіюя. Потребую 

переглѐду та вдосконалення зміст та організаціѐ логопедичної допомоги 

дітѐм із порушеннѐми письма в умовах логопедичних пунктів при 

загальноосвітніх школах, спеціальних школах та школах із інклязивноя 

формоя навчаннѐ, оскільки сучасна організаціѐ навчального та корекційно-

розвивального процесу не дозволѐю враховувати складність структури 

дефекту в дітей, що страждаять на дисграфія, а також важливість та 

необхідність взаюмозв’ѐзку логопедичних занѐть та уроків української мови з 

метоя формуваннѐ в дітей мовної та мовленнювої компетентності.  

Аналіз існуячих програм із предметів мовного циклу дозволѐю дійти 

висновку про відсутність цілеспрѐмованої роботи з такого важливого 

напрѐму писемно-мовленнювої діѐльності, ѐк розвиток психічних функцій, 

що забезпечуять грамотне письмо (пам’ѐть, увага, зорово-просторовий 

гнозис, сукцесивні та симультанні процеси, а також операціональні 
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компоненти мисленнѐ (Лалаюва, 1998; Російська, 2003; Садовнікова, 1997; 

Соботович, 1998; Тарасун, 2007; Чередніченко, 2017). Детальне ж вивченнѐ 

механізмів виникненнѐ дисграфічних помилок ю надзвичайно важливим 

длѐ вдосконаленнѐ методик формуваннѐ писемного мовленнѐ в 

молодших школѐрів. Отже, проблема корекції порушень письма в 

молодших школѐрів все ще залишаютьсѐ актуальноя. 

У дисертаційному дослідженні на основі поставлених задач нами було 

проаналізовано різні підходи до вивченнѐ дисграфії та визначеннѐ понѐттѐ 

«дисграфіѐ»; психофізіологічні механізми та передумови формуваннѐ 

навички письма, проаналізовано вплив різних патогенних факторів на 

виникненнѐ порушень письма; симптоматика, типи й механізми патологічних 

помилок; класифікації дисграфії. Ми спиралисѐ на дослідженнѐ вчених, ѐкі 

виділили типи патологічних помилок, що відносѐтьсѐ до розрѐду фонетичних, 

оптико-просторових, графічних, морфологічних, синтаксичних (Гопіченко, 

1979; Данілавічяте, 2004; Корнюв, 1997; Лалаюва, 1998; Соботович, 1998; 

Тарасун, 2007; Чередніченко, 2016 та ін.). За основу аналізу структури 

дисграфічного порушеннѐ ми взѐли найбільш сучасні аспекти вивченнѐ 

дисграфії – психолінгвістичний, нейропсихологічний та психолого-

педагогічний, ѐкі отримали поширеннѐ завдѐки зв’ѐзку між порушеннѐм 

письма та механізмами його виникненнѐ. 

Досвід логопедів-практиків переконливо доводить, що використаннѐ 

лише традиційних методик корекції дисграфії не завжди даю позитивні 

результати в корекційній роботі. Саме тому пошук ефективних методик 

формуваннѐ навичок грамотного письма ю предметом досліджень 

науковців, корекційних педагогів, логопедів-практиків, а також учителів 

початкових класів.  

Мета статі – визначити провідні напрѐми корекційно-розвивального 

впливу на ушкоджені ланки функціональної системи письма з метоя 

подоланнѐ в молодших школѐрів дисграфічних фонетико-графічних 

помилок, представити авторську методику «Письмо без зошита і ручки», 

спрѐмовану на реалізація корекційно-розвивальних завдань 

формувальної методики, а також висвітлити результати комплексної 

корекції дисграфії в дітей 2–3 класів загальноосвітніх шкіл. 

Методи дослідження було обрано відповідно до специфіки об’юкта і 

предмета дослідженнѐ, а також мети і завдань дослідженнѐ: 

– теоретичні: вивченнѐ, аналіз та узагальненнѐ психолого-

педагогічних, психолінгвістичних, лінгвістичних, нейропсихологічних 

науково-теоретичних  джерел із метоя визначеннѐ стану розробленості 
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досліджуваної проблеми в загальній та спеціальній психолого-педагогічній 

літературі, теоретико-методологічних засад дослідженнѐ й перспективних 

напрѐмів її вирішеннѐ; аналіз навчальних програм із предмету «Українська 

мова» та корекційних програм логопедичної роботи з подоланнѐ 

порушень усного та писемного мовленнѐ в молодших школѐрів; змісту 

навчально-методичних посібників длѐ проведеннѐ корекційної 

логопедичної роботи з учнѐми із дисграфіюя та дислексіюя; 

– емпіричні: спостереженнѐ за мовленнювоя та навчальноя діѐльністя 

учнів 2–4 класів із дисграфіюя; бесіди з дітьми та педагогами; опитуваннѐ 

батьків длѐ визначеннѐ пре- та постнатальних факторів, ѐкі впливаять на 

мовленнювий розвиток дитини; вивченнѐ психолого-педагогічної та медичної 

документації; аналіз результатів навчальних досѐгнень учнів; психолого-

педагогічний експеримент констатувального та формувального характеру, 

ѐкий проводивсѐ з метоя визначеннѐ стану сформованості навичок письма 

за фонетичним принципом в учнів 2-4 класів із дисграфіюя та перевірки ефек-

тивності впливу розробленої корекційно-розвивальної методики навчаннѐ; 

– статистичні: кількісний і ѐкісний аналіз одержаних 

експериментальних даних дослідженнѐ шлѐхом математичної та 

статистичної обробки даних за розрахунками χ2 – критерія Пірсона. 

Виклад основного матеріалу. Досвід логопедичної роботи та 

результати проведеного нами констатувального дослідженнѐ дозволили 

нам переконатисѐ, що найпоширенішим типом помилок, що зустрічаятьсѐ 

в письмових роботах учнів загальноосвітньої школи, ю фонетико-графічні 

помилки, зумовлені незасвоюннѐм фонетичного принципу письма. Їхнѐ 

кількість складаю 73 % (2 клас), 69 % (3 клас), 62 % (4 клас) від загальної 

кількості помилок.  

Подоланнѐ в письмі молодших школѐрів із дисграфіюя патологічних 

фонетико-графічних помилок відбувалосѐ шлѐхом удосконаленнѐ 

основних механізмів, ѐкі забезпечуять опануваннѐ навичок письма за 

фонетичним принципом, а саме:  

- загальнофункціональних механізмів мовленнювої діѐльності: 

психічних функцій (зорово-просторового гнозису, праксису, уваги, пам’ѐті) 

та операціональних компонентів мисленнѐ (аналізу, синтезу, порівнѐннѐ, 

контроля, узагальненнѐ, класифікації) на мовному матеріалі; 

- специфічних мовленнювих механізмів – симультанно-сукцесивного 

аналізу і синтезу, аналітико-синтетичної діѐльності слухового та 

мовнорухового аналізаторів;  
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- усномовленнювих передумов – слухової та вимовної диференціації 

фонем. 

Удосконаляячи основні мовленнюві та немовленнюві функції, ѐкі 

лежать в основі засвоюннѐ фонетичного принципу правопису, ми також 

приділѐли увагу лексичній і граматичній стороні мовленнѐ, що ю 

передумовоя успішного формуваннѐ в дітей орфографічної навички, ѐка 

базуютьсѐ на дії співвіднесеннѐ фонетичних, граматичних, словотвірних та 

орфографічних знань. 

В основу розробленої нами комплексної системи корекції дисграфії 

були покладені такі принципи: комплексності, системності, урахуваннѐ 

симптоматики і ступенѐ вираженості порушень на письмі; патогенетичний, 

принцип урахуваннѐ психологічної структури процесу письма; максимальної 

опори на полімодальні аферентації; опори на збережену ланку порушеної 

психічної функції; діѐльнісного підходу; урахуваннѐ «зони найближчого 

розвитку»; поетапного формуваннѐ психічних функцій; юдності корекційного 

та розвивального навчаннѐ; принцип поступового переходу від сукцесивних 

до симультанних процесів; принцип формуваннѐ метамовної діѐльності на 

основі практичного рівнѐ володіннѐ мовоя. Передбачалосѐ максимальне 

вкляченнѐ усного мовленнѐ у процес розвитку пізнавальних процесів, 

керуваннѐ психічним розвитком дитини, використаннѐ особистісного та 

диференційованого підходу (Чередніченко та Горбачова, 2016). 

З оглѐду на те, що значна частина дисграфічних фонетико-графічних 

помилок ю наслідком системного порушеннѐ в учнів з дисграфіюя слухових 

функцій та операцій у цілому (фонематичного сприйманнѐ, фонематичних 

уѐвлень, слухової уваги та контроля, фонематичного аналізу та синтезу), 

одним із пріоритетних напрѐмів роботи було поетапне формуваннѐ цих 

функцій та операцій під час виконаннѐ спеціальних усних та письмових 

завдань на кожному етапі навчаннѐ (Данілавічяте, 2004, с. 119).  

Удосконаленнѐ навичок диференціації опозиційних фонемо-графем 

в усному мовленні та на письмі сприѐло подолання фонетичних помилок 

на заміни та змішуваннѐ фонемо-графем, близьких за акустико-

артикулѐційними ознаками. Розвиток навичок фонематичного аналізу й 

синтезу на звуковому, фонемно-буквеному рівні забезпечував успішну 

корекція фонетичних помилок на пропуски, перестановки букв, 

спотвореннѐ звуко-буквеної будови слова. Формуваннѐ і закріпленнѐ 

мовних понѐть і навичок їх використаннѐ в усному та писемному мовленні 

сприѐло розвиткові в дітей різних видів мовних узагальнень. 
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На базі розвитку зазначених передумов діти успішно оволодівали 

відповідними фонетико-графічними правилами, що регуляять позначеннѐ 

фонем відповідноя буквоя на письмі, тим самим сприѐячи 

попередження дизорфографії. 

Значна увага на всіх занѐттѐх приділѐласѐ розвитку в дітей зорово-

просторових функцій, праксису, уваги та пам’ѐті, формування всіх видів 

контроля та самоконтроля. 

Успішному формування в учнів уѐвлень про звуко-буквений та 

складовий склад слова сприѐла розроблена нами та впроваджена в 

логопедичну практику авторська багатофункціональна методика «Письмо без 

зошита і ручки» (ПБЗР). Систематичне використаннѐ даної методики 

сприѐло формування в учнів повного звуко-буквеного та складового 

аналізу слова. Сутність її полѐгаю в тому, що за основу формуваннѐ 

звукового аналізу слів беретьсѐ позвукова вимова та побуквене уѐвленнѐ 

заданого слова з опороя на рахувальні різнокольорові математичні 

палички зі співвіднесеннѐм їх із відповідними буквами, одна з ѐких 

вивчаютьсѐ на конкретному уроці та позначаютьсѐ певним кольором, що 

заздалегідь уточняютьсѐ на кожному уроці. Решта літер цього ж слова 

викладаятьсѐ іншими паличками одного кольору. Обов’ѐзково звертаютьсѐ 

увага, що голосні першого рѐду (а, о, у, и, е, і) завжди піднімаятьсѐ на 

половину довжини попередньої палички вгору; голосні другого рѐду (ѐ, я, 

ю, ї), навпаки, опускаятьсѐ на половину довжини попередньої палички 

вниз. Склади відокремляютьсѐ відстання один від другого. Таким чином, 

додатково акцентуютьсѐ увага учнѐ на складовій будові слова, на голосних 

фонемографемах, слугуячи зоровоя опороя співвіднесеннѐ кількості 

голосних у слові із кількістя складів. 

М’ѐкий приголосний завжди викладаютьсѐ зеленим кольором на тих 

занѐттѐх, коли вивчаютьсѐ тема позначеннѐ м’ѐкості приголосних на письмі. 

М’ѐкий знак (Ь) завжди викладаютьсѐ паличкоя сірого (білого) кольору.  

Опануваннѐ даноя методикоя передбачаю сформованість в учнів 

фонематичного сприйманнѐ та елементарних навичок звукового аналізу. 

Слід відзначити, що кожна літера слова викладаютьсѐ паличкоя ѐк 

літера, а не ѐк звук, тобто дитина вчитьсѐ «писати» слова, уѐвлѐячи кожну 

букву. Це дозволѐю дитині актуалізувати зоровий образ букви, що стоїть за 

відповідним звуком, звукокомплексом або словом цілком, сприѐячи тим 

самим вироблення в дітей звуко-буквених асоціацій. Цѐ умова ю 

обов’ѐзковоя, бо саме її дотриманнѐ забезпечую безпомилкове 

відтвореннѐ звуко-буквеного складу слова на письмі та сприѐю 
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попередження й подолання дисграфічних фонетико-графічних помилок 

на заміни, пропуски та перестановки літер у словах. 

Наочно-образна опора у виглѐді рухливого набору паличок сприѐю 

формування в дітей зорово-моторної та слухо-вимовної координації через 

те, що промовлѐннѐ кожного звука слова, у даному випадку, 

забезпечуютьсѐ за рахунок поступових рухів взаюмних дій аналізаторів, що 

утворяять процес письма: послідовний рух руки та поглѐду зліва направо 

співпадаю з послідовним промовлѐннѐм та слуховим сприйманнѐм звуків 

слова та зоровим уѐвленнѐм образа букви.  

Особливо цінним цей прийом відтвореннѐ звуко-буквеної моделі 

слова виступаю під час вивченнѐ голосних звуків та відповідних ним букв, 

оскільки пропуски голосних на письмі становлѐть численну групу помилок; 

а також голосних другого рѐду (ѐ, я, ю, ї), під час позначеннѐ ѐких на письмі 

діти вживаять не дані букви, а букви йа, йу, йе, йі. Ці помилки ю також 

дуже поширеними в письмі молодших школѐрів.  

Поруч із формуваннѐм навичок аналізу методика «ПБЗР» сприѐю 

вироблення навичок диференціації опозиційних фонемографем, що 

змішуятьсѐ на письмі за акустико-артикулѐційними та зорово-

просторовими ознаками. З метоя їх розрізненнѐ дані звуки та букви 

позначаятьсѐ паличками двох різних кольорів. 

Дану методику доцільно використовувати ѐк на фонемно-буквеному, 

так і на орфографічному рівнѐх. Так, під час вивченнѐ орфограми доцільно 

виділѐти її контрастним кольором з метоя привертаннѐ до неї уваги. Це 

сприѐю вироблення в учнів орфографічної пильності та зорової пам’ѐті, що, 

у своя чергу, допоможе запобігти виникнення орфографічних помилок. 

Корисноя буде дана методика і під час формуваннѐ мовних понѐть 

«наголошений голосний», «ненаголошений голосний», «сумнівний 

приголосний», «м’ѐкий приголосний» тощо. 

Перевагоя методики «ПБЗР» ю можливість розвитку в учнів мовно-

слухової пам’ѐті, ѐка в більшої кількості дітей – дисграфіків порушена або 

недостатньо розвинута, що засвідчили отримані нами результати на 

констатувальному етапі дослідженнѐ. Під час звичайного письма вже 

написана частина слова стаю наочноя опороя, полегшуячи подальший 

аналіз слів. У роботі ж із паличками така «підказка» відсутнѐ: і 

проаналізовану, і ту частину слова, що належить аналізувати, дитина 

повинна утримувати в оперативній пам’ѐті без буквених опор – за уѐвоя. 

Логопед, у своя чергу, ураховую можливості дітей та поступово збільшую 

навантаженнѐ на оперативну пам’ѐті дитини.  
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Під час використаннѐ методики «ПБЗР» ураховувалисѐ індивідуальні 

особливості та розумові здібності учнѐ, ступінь порушеннѐ письма. У дітей із 

грубими порушеннѐми в засвоюнні звуко-буквеного складу слова робота за 

даноя методикоя починаласѐ з викладаннѐ складів (закритих, відкритих, зі 

збігом приголосних). Процес такої корекції відбувавсѐ з опороя на читаннѐ 

(до або післѐ викладеного складу, слова паличками) з рукописного або 

друкованого тексту, використовуячи принцип від простого до складного. 

Робота проводиласѐ послідовно від етапу викладаннѐ складів, коротких слів, 

складних слів до словосполучень, коротких речень. 

Длѐ учнів із тѐжким та середнім ступенем проѐву дисграфії, ѐкі маять 

грубі порушеннѐ в засвоюнні звуко-буквеного аналізу ѐк розумової дії, 

розроблено алгоритм письма за методикоя «ПБЗР». Діти з достатнім рівнем 

сформованості аналізу ѐк розумової дії використовували дану методику без 

опори на попередню читаннѐ друкованого або рукописного зразка.  

ак засвідчив досвід практичної роботи, дана методика забезпечую 

стійкий позитивний ефект під час засвоюннѐ навички звуко-буквеного 

аналізу слів, сприѐю вироблення позитивної мотивації до навчаннѐ.  

З метоя перевірки ефективності розробленої нами комплексної 

системи корекції дисграфічних фонетико-графічних помилок протѐгом 2017-

2018 навчального року було проведено експериментальне навчаннѐ учнів  

2-3 класів із дисграфіюя на базі логопедичних пунктів при загальноосвітніх 

школах І-ІІІ ступенів міста Киюва, міста Боѐрки Київської області, міста 

Полтави, міста Балакліѐ Харківської області. До формувального експерименту 

було залучено 72 школѐра 2-3 класів із порушеннѐми письма, ѐкі склали 

експериментальну групу. Длѐ контрольного вивченнѐ було відібрано 51 учнѐ 

без грубих порушень усного мовленнѐ з діагнозом «Дисграфіѐ». 

Навчаннѐ відбувалосѐ ѐк на фронтальних, так i на підгрупових 

логопедичних занѐттѐх. Школѐрів було поюднано за принципом спільності 

порушень та ступеня проѐву дисграфії. 

Корекційно-формувальна робота проводиласѐ поетапно за 

визначеними нами напрѐмами. Длѐ кожного з трьох етапів було визначено 

тривалість, зміст навчального матеріалу, ѐкий ураховував зміст програми з 

предмету «Українська мова». 

З метоя оцінки ефективності впровадженої системи корекційної лого-

педичної роботи, визначеннѐ стану сформованості навички письма та дина-

міки досѐгнень учнѐм ЕГ та КГ пропонувалосѐ написаннѐ текстового слухо-

вого диктанту та списуваннѐ з рукописного тексту. Аналіз результатів письма 

учнів здійснявавсѐ відповідно до запропонованих у ІІ розділі констату-
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вального дослідженнѐ критеріїв та показників. Достовірність результатів 

вивченнѐ стану сформованості навички письма в учнів ЕГ та КГ доведено 

шлѐхом статистичної обробки даних за розрахунками χ2 – критерія Пірсона. 

Порівнѐннѐ даних показників рівнѐ сформованості навички письма в 

молодших школѐрів експериментальної групи на констатувальному та 

формувальному етапах навчаннѐ надало нам змоги переконатисѐ у 

значному покращенні кількісних і ѐкісних показників стану сформованості 

навички письма учнів ЕГ порівнѐно з даними констатувального експерименту. 

Аналіз письмових робіт учнів експериментальної та контрольної груп 

засвідчив, що в письмових роботах учнів зберігалисѐ специфічні 

дисграфічні помилки, але в учнів ЕГ їхнѐ кількість була суттюво меншоя 

порівнѐно з учнѐми КГ. У 30,5 % учнів ЕГ показники сформованості навичок 

письма досѐгли високого рівнѐ, що в 3,9 разів вище за показники учнів КГ 

(7,84 % – 4 учнѐ). У ціюї групи дітей ми констатували наѐвність 1-2 помилок, 

що не носили дисграфічного характеру. Її склали учні, що на початку 

формувального експерименту мали середній та частково нижче 

середнього рівні сформованості навичок письма (ЕГ). Такі позитивні 

результати поѐсняятьсѐ високим рівнем сформованості в учнів усіх 

механізмів функціональної системи письма післѐ проведеннѐ 

формувального навчаннѐ. Отже, у ціюї групи дітей письмо ѐк мовленнюво-

інтелектуальна та графо-моторна навичка виѐвилосѐ сформованим.  

Середнього рівнѐ сформованості навички письма досѐгли в 19,4 % учнів 

ЕГ (14 учнів), що в 1,4 рази перевищую показники учнів КГ (13,72 % – 7 учнів). 

Ця групу склали учні, ѐкі на початку формувального експерименту мали 

рівень сформованості навички письма нижче середнього. У письмових 

роботах ще простежувались однотипові або двотипові за характером 

помилки (фонетичні одного виду та графічні; фонетичні на пропуск букв та 

синтаксичні на позначеннѐ меж реченнѐ, орфографічні), їхнѐ кількість 

варіяваласѐ від 3 до 5. Переважно діти допустили помилки лише в 

текстовому слуховому диктанті. Письмо ѐк графо-моторна навичка виѐвилосѐ 

сформованим, хоча темп письма залишавсѐ дещо уповільненим. У дітей 

значно покращивсѐ стан сформованості слухових функцій та операції, зорово-

моторних функцій, підвищивсѐ рівень лінгвістичних здібностей, уваги та 

самоконтроля на письмі. 

Рівень сформованості навичок письма нижче середнього засвідчили 

45,8 % (33 учні) ЕГ, що майже в 1,5 рази вище за показники учнів КГ (31,37 % – 

16 учнів). Діти, ѐкі увійшли до ціюї групи, допустили значну кількість різних за 

характером помилок (від 6 до 10 помилок). Разом із тим, відзначимо, що в 
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письмових роботах учнів значно зменшиласѐ кількість фонетичних помилок 

на заміни та пропуски букв. Проте, залишилисѐ дисграфічні помилки 

морфологічного характеру й дизорфографічні помилки, що вказую на 

поліморфоність механізмів виникненнѐ порушень письма в даної групи дітей. 

Особливо позитивні зміни були помітними в роботі на списуваннѐ. Письмо ѐк 

графо-моторна навичка ще залишиласѐ недосконалоя: спостерігалисѐ від-

хиленнѐ в написанні букв, особливо їх поюднань, спостерігалосѐ диспропор-

ційне відтвореннѐ елементів літер, ѐкі виходили за межі рѐдка. Разом із цим, 

діти намагалисѐ дотримуватисѐ гігіюнічних правил самостійно, іноді – під 

контролем логопеда. Темп письма задовільний. Діти виѐвлѐли в діѐх здат-

ність приймати допомогу дорослих, могли поѐснити хід роботи, запитували, 

коли щось було незрозуміло. Значно підвищилисѐ лінгвістичні здібності та 

пізнавальні можливості учнів, з’ѐвиласѐ позитивна мотиваціѐ до навчаннѐ.  

Показовими були результати незначної кількості учнів ЕГ із низьким 

рівнем сформованості навички письма – 4,2 % (3 учнѐ). Це в 11,2 разів менше, 

ніж в учнів КГ (47,05 %). Не дивлѐчись на те, що ступінь проѐву в них дисграфії 

залишивсѐ тѐжким, вони засвідчили покращеннѐ ѐкості письма та 

лінгвістичних знань: покращивсѐ рівень оволодіннѐ звуко-буквеним аналізом 

слів та стан звуко-буквених асоціацій. Не дивлѐчись на значну кількість 

фонетико-графічних помилок (більше 16: переважно пропусків та 

перестановок букв та складів, скороченнѐ та спотвореннѐ складової 

структури складних за будовоя слів, пропуски й додаваннѐ зайвих елементів 

літер, неправильне їх поюднаннѐ), зменшиласѐ кількість морфологічних та 

синтаксичних помилок. Діти під час списуваннѐ майже не розривали частини 

слова, хоча часто писали разом службові слова з іменниками та 

прикметниками, пропускали велику букву та не завжди ставили крапку в 

кінці реченнѐ. Значноя залишиласѐ в їхніх роботах кількість орфографічних та 

пунктуаційних помилок. Кількість помилок під час слухового диктанту значно 

перевищувала кількість помилок під час списуваннѐ. Слід відзначити 

покращеннѐ письма ѐк графо-моторної навички, хоча букви в тексті були 

нерівномірними, часто уподібнявалисѐ між собоя за оптичними та 

кінетичними ознаками, спостерігаласѐ значна кількість відхилень у написанні 

букв та їх поюднань. Гігіюнічних правил письма діти дотримувалисѐ лише за 

нагадуваннѐм логопеда, не завжди дотримувалисѐ більшості правил 

оформленнѐ письмових робіт. Значну складність у них викликало самостійне 

правильне прочитуваннѐ записаного тексту та виправленнѐ помилок. 

Незначне покращеннѐ ѐкості письма в даної групи дітей ми поѐсняюмо 

поліморфністя механізмів дисграфічного порушеннѐ, а саме: низьким рівнем 
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операціональних компонентів писемно-мовленнювої діѐльності (аналізу, 

контроля, мовних узагальнень); несформованістя лінгвістичних здібностей, 

що лежать в основі засвоюннѐ фонетичного принципу правопису, а також 

незрілістя загально-функціональних механізмів писемного мовленнѐ 

(переважно грубим порушеннѐм уваги та низьким рівнем розвитку мовно-

слухової пам’ѐті, недосконалістя оптико-просторових уѐвлень). 

Хочемо відмітити, що діти ЕГ із тѐжким ступенем проѐву дисграфії, на 

відміну від учнів КГ, навчилисѐ краще слухати логопеда, виконувати 

інструкція; у них було відсутню стійке негативне ставленнѐ до самого 

процесу письма, виросла мотиваціѐ та інтерес до навчаннѐ.  

Проіляструюмо отримані нами дані щодо стану сформованості 

навички письма в учнів ЕГ післѐ проведеннѐ формувального експерименту 

та учнів КГ (табл. 1, рис. 1). 

Таблицѐ 1 

Стан сформованості навички письма в учнів ЕГ та КГ (у %) 

Критерії 

 

 

Групи 

Учні 

Високий рівень Середній рівень Нижче середнього 

рівень 

Низький рівень 

3 бали 2 бали 1 бал 0 балів 

Норма Легкий ступінь 

проѐву дисграфії 

Середній ступінь 

проѐву дисграфії 

Тѐжкий ступінь 

проѐву дисграфії 

ЕГ  

72 учнѐ 

30,5% 

 

19,4% 

 

45,8 % 

 

4,2 % 

 

КГ 

51учень 

7,84 % 

 

13,72 % 

 

31,37 % 

 

47,05 % 

 

 

 
Рис. 1. Показники рівнѐ грамотності на письмі молодших школѐрів ЕГ 

та КГ 

 

Достовірність результатів рівнѐ грамотності в учнів ЕГ та КГ доведено 

шлѐхом статистичної обробки даних за розрахунками χ2 – критерія 

Пірсона, що висвітлені в таблиці 2. Отримана сума ѐвлѐютьсѐ  χ2
Емп. 

Було виконано: 
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1) розрахунок теоретичної частоти (ƒT); 

2) підрахована різницѐ між емпіричноя і теоретичноя частотоя по 

кожному розрѐду; 

3) визначено число ступенів свободи. Внесена поправка на 

«безперервність» (ѐкщо v=1); 

4) отримані різниці зведені у квадрат; 

5) отримані квадрати різниць розділені на теоретичну частоту 

(останній стовпець); 

6) отримана сума ю  χ2
Емп. 

Таблицѐ 2 

N 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 
(ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT 

1 30.5 19.16 11.34 128.6 6.712 

2 19.4 16.55 2.85 8.12 0.491 

3 45.8 38.57 7.23 52.27 1.355 

4 4.2 25.61 -21.41 458.39 17.899 

5 7.84 19.18 -11.34 128.6 6.705 

6 13.72 16.57 -2.85 8.12 0.49 

7 31.37 38.6 -7.23 52.27 1.354 

8 47.05 25.64 21.41 458.39 17.878 

Сума 199.88 199.88 - - 52.884 

 

Результат: χ2
Емп = 52.884 

Критичнізначеннѐ χ2 при v=3 

 

 

Відмінності між двома розподілами можуть вважатисѐ 

достовірними, ѐкщо χ2
Емп досѐгаю або перевищую χ

2
0.05, і тим більше 

достовірним, ѐкщо χ2
Емп досѐгаю або перевищую χ2

0.01. 

Відповідь: χ2
Емп дорівняю критичному значення або перебільшую його, 

розбіжність між розподілами ю статистично достовірними (гіпотеза Н1). 

Відзначимо позитивні зміни, ѐкі відбулисѐ в розвиткові всіх 

когнітивних функцій, мовних здібностей учнів ЕГ. 

v 
p 

0.05 0.01 

3 7.815 11.345 
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Проведене нами в кінці навчального року (післѐ завершеннѐ 

формувального експерименту) опитуваннѐ вчителів, ѐкі працявали з 

дітьми, що увійшли в ЕГ, засвідчило значні позитивні зміни в засвоюнні 

ними предмету «Українська мова», а також зростаннѐ мотивації учнів до 

всіюї навчальної діѐльності.  

Найкращі показники були зафіксовані в дітей, ѐкі вийшли на норму, а 

також  із легким ступенем проѐву дисграфії. 

У більшості школѐрів ЕГ у процесі корекційної роботи змінилосѐ 

відношеннѐ до логопедичних занѐть. У них спостерігалосѐ позитивне 

ставленнѐ до навчаннѐ, з’ѐвивсѐ інтерес до виконаннѐ завдань, відбулисѐ 

зміни в мотивації: на більш пізніх етапах діти працявали не заради 

позитивної оцінки, а заради інтересу. Діти не забували про занѐттѐ, 

приходили на них без нагадуваннѐ з боку дорослих, просили важкі 

завданнѐ, отримуячи задоволеннѐ від їх виконаннѐ. 

Діти ЕГ навчилисѐ більш раціонально організовувати своя діѐльність: 

виділѐти мету і завданнѐ діѐльності, утримувати програму діѐльності 

відповідно до поставлених завдань, здійснявати контроль у ході і за 

результатами діѐльності. Длѐ багатьох учнів експериментальної групи було 

потрібно менше часу длѐ виконаннѐ завдань, була характерна велика 

варіабельність тактики в процесі виконаннѐ завданнѐ порівнѐно зі 

школѐрами контрольної групи. 

Учні експериментальної групи ефективно використовували допомогу 

дорослого, рідше зверталисѐ за нея, вважаячи за краще справлѐтисѐ із 

завданнѐм самостійно. У них був зафіксований більший обсѐг уваги, більш 

високий рівень концентрації й розподілу уваги. Діти експериментальної 

групи могли утримувати увагу на необхідний длѐ виконаннѐ завданнѐ час, 

не відволікаячись на сторонні подразники. 

У школѐрів експериментальної групи був відзначений більш високий 

рівень інтеріоризації дій, більшість завдань виконувалисѐ ними в 

розумовому плані, в той час ѐк учні контрольної групи використовували 

зовнішні опори в процесі виконаннѐ завдань. 

Спостереженнѐ за дітьми, ѐкі брали участь в експериментальному 

навчанні, відгуки вчителів і батьків, а також результати контрольного 

обстеженнѐ школѐрів говорѐть про істотне підвищеннѐ в них рівнѐ 

розвитку мовних здібностей, підвищеннѐ інтелектуальної активності, 

зростаннѐ впевненості у власних можливостѐх та подоланні негативного 

ставленнѐ до навчального предмету «Українська мова». Вчителі та батьки 
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дітей відзначили також підвищеннѐ ѐкості оволодіннѐ школѐрами 

знаннѐми з інших навчальних дисциплін. 

Порівнѐльний аналіз стану письма учнів експериментальної та 

контрольної групи переконливо засвідчив ефективність розробленої нами 

системи корекційно-розвивального навчаннѐ, що було підтверджено 

статистично. Ми переконалисѐ, що молодші школѐрі з дисграфіюя в умовах 

спеціального цілеспрѐмованого логопедичного диференційованого навчаннѐ 

маять достатні можливості до оволодіннѐ навичками грамотного письма.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

результатів упровадженого нами експериментального навчаннѐ 

переконливо підтвердив обґрунтованість та ефективність проведеної 

комплексної логопедичної роботи, спрѐмованої на подоланнѐ дисграфії в 

молодших школѐрів масових загальноосвітніх шкіл.  

Доведено, що подоланнѐ дисграфічних фонетико-графічних помилок у 

письмі молодших школѐрів із дисграфіюя значноя міроя забезпечуютьсѐ 

комплексним підходом до організації та змісту корекційно-розвивального 

навчаннѐ, ѐкий ураховую: 

● структуру дисграфічного порушеннѐ та порушених механізмів 

процесу письма; 

● поетапність логопедичної роботи (длѐ кожного з етапів визначено 

завданнѐ, тривалість, зміст і обсѐг навчального матеріалу, методи і прийоми 

роботи); 

● адекватність вибору логопедичних засобів, спрѐмованих на розвиток 

усіх структурних компонентів процесу письма з урахуваннѐм специфіки його 

порушеннѐ в кожної дитини; 

● прийоми та методи навчаннѐ, що порѐд із формуваннѐм навичок 

письма активізуять уся мовленнюву та розумову діѐльність дітей; 

● диференційований підхід у навчанні дітей із дисграфіюя з метоя 

впливу безпосередньо на ушкоджену ланку, ѐка лежать в основі виникненнѐ 

різних за характером та механізмами патологічних помилок. 

Корекціѐ дисграфічних фонетико-графічних помилок маю відбуватисѐ 

системно, ураховувати особливості та стан сформованості кожного з 

компонентів складної функціональної системи процесу письма, 

психологічні особливості та інтелектуальні можливості дитини, юдність 

розвитку мисленнѐ та мовленнѐ та поетапність формуваннѐ розумових дій. 

Важливим ю дотриманнѐ науково-методичних принципів та існуячих 

напрѐмів корекції мовленнювого розвитку дітей із дисграфіюя; правильна 

організаціѐ навчаннѐ, поюднаннѐ зусиль різних фахівців: логопеда, психолога, 
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вчителѐ, лікарѐ; урахуваннѐ програмових вимог щодо знань, умінь та навичок з 

предмету «Українська мова». 

Відзначимо, що корекціѐ порушень письма не повинна обмежуватисѐ 

терміном в 1 рік, а маю тривати протѐгом усіюї молодшої школи, тим самим 

забезпечуячи профілактику виникненнѐ в учнів дизорфографії. Отже, слід 

говорити про логопедичний та психолого-педагогічний супровід таких дітей в 

умовах ѐк спеціального корекційного, так і інклязивного навчаннѐ протѐгом 

середньої школи. Саме цей напрѐм ю перспективним длѐ логопедії та 

корекційної педагогіки, оскільки учні загальноосвітньої школи середнього 

шкільного віку до теперішнього часу не маять такого супроводу. 

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів означеної проблеми. 

Подальшому вивчення підлѐгаять питаннѐ, що стосуятьсѐ розробки змісту 

корекційних програм, підручників, методичних посібників із метоя 

попередженнѐ, а також подоланнѐ труднощів у засвоюнні граматики та 

орфографії рідної мови учнѐми ѐк молодшої, так і середньої школи. 
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РЕЗЮМЕ 
Чередниченко Наталия, Тенцер Леся. Результаты применениѐ комплексной 

системы коррекции фонетико-графических ошибок у младших школьников с дисграфией.  

В статье представлен анализ результатов комплексной коррекции 

нарушений письма у детей 2-3 классов общеобразовательной школы. Обоснованы и 

освещены направлениѐ преодолениѐ дисграфичних фонетико-графических ошибок у 

младших школьников. Раскрыто содержание авторской методики «Письмо без 

тетради и ручки», направленной на реализация коррекционных задач. Подчеркнуто, 

что эффективность коррекционно-развиваящего воздействиѐ зависит от 

пониманиѐ логопедом структуры дисграфичного нарушениѐ, учета сохранившихсѐ и 

нарушенных звеньев речевой системы, обеспечиваящих усвоение фонетического 

принципа письма. Статистически доказано, что система коррекционного обучениѐ, 

разработаннаѐ с учетом речевых и неречевых механизмов дисграфичних ошибок, 

обеспечивает значительное улучшение количественных и качественных 

показателей состоѐниѐ сформированности навыка письма учащихсѐ с дисграфией. 

Ключевые слова: навык письма, дисграфиѐ, фонетико-графические ошибки, 

механизмы ошибок, система коррекционного обучениѐ. 

SUMMARY 
Cherednichenko Nataliia, Tentser Lesia. The results of the application of an 

integrated system of correction of phonetic and graphic errors of junior schoolchildren with 
dysgraphia.  

The article presents an analysis of the results of the comprehensive correction of 
writing disorders of 2-3 grade students of secondary schools. The directions of overcoming 
dysgraphic phonetic and graphic errors of junior schoolchildren are substantiated and 
covered, among which an important place belongs to the development of auditory and 
visual-motor functions and operations; improving the skills of differentiation of opposition 
phonemes on this basis; sound-letter associations; skills of phonemic analysis and synthesis 
at the sound, phoneme-letter and spelling levels; formation and consolidation of language 
concepts and skills of their use in oral and written speech, which contributes to the 
development of children of different types of language generalizations and mastering 
phonetic and graphic rules. It is emphasized that correction of dysgraphic phonetic and 
graphic errors should take place systematically, taking into account the structure of 
dysgraphic disorders and violated mechanisms of the writing process; psychological feature 
sand intellectual abilities of the child. It is emphasized that it is important to adhere to 
scientific and methodological principles; correct organization of training, combination of 
different specialists’ efforts, taking into account the program requirements for knowledge, 
skills and abilities in the subject “Ukrainian language”. The content of the author’s method 
“Writing without a notebook and a pen” aimed at implementation of correctional tasks is 

//zakon2.rada.gov.ua/laws/shov/2053-viii
//zakon2.rada.gov.ua/laws/shov/2053-viii
//zakon2.rada.gov.ua/laws/shov/2053-viii
//zakon2.rada.gov.ua/laws/shov/2053-viii
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revealed. It is emphasized that effectiveness of the correctional and developmental influence 
depends on the speech therapist’s understanding of the structure of dysgraphic disorders, 
taking into account the preserved and disturbed parts of the speech system, ensuring the 
mastery of the phonetic principle of writing. It is statistically proved that the system of 
correctional training, developed taking into account speech and non-speech mechanisms of 
dysgraphic errors, provides not only a significant improvement in quantitative and qualitative 
indicators of students’ writing skills with dysgraphia, but also increases their language skills, 
intellectual activity, confidence in own opportunities and overcoming the negative attitude to 
the subject “Ukrainian language”, as well as improving the quality of students’ mastery of 
knowledge from other disciplines. 

Key words: writing skills, dysgraphia, phonetic and graphic errors, error mechanisms, 
correctional training system. 
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ  

 
У статті окреслено окремі аспекти формуваннѐ медіакомпетентності 

майбутніх учителів історії у процесі навчаннѐ історичних та методичних дисциплін. 
Виокремлено вміннѐ та навички, ѐкі характеризуять медіакомпетентного вчителѐ 
історії. Обґрунтовано освітній потенціал історії  длѐ розвитку медіаграмотності 
учнів. Окреслено дидактичні можливості медіазасобів длѐ підвищеннѐ ефективності 
шкільної історичної освіти. Визначено завданнѐ, напрѐми, умови та методи 
формуваннѐ медіакомпетентності у студентів-істориків. Запропоновано приклади 
практичних вправ з інтеграції медіаосвіти в навчально-виховний процес, ѐкі 
застосовувалисѐ під час проведеннѐ занѐть зі студентами в межах курсу «Історіѐ 
рідного края (на прикладі історії Сумщини)». 

Ключові слова: медіаосвіта, підготовка майбутніх учителів історії, 
медіакомпетентність, медіаграмотність, концепціѐ впровадженнѐ медіаосвіти, 
медіатекст, меседж, медіаконтент, медіаресурси. 

 

Постановка проблеми. Обумовлені нещодавно затвердженим 

Кабінетом міністрів України Державним стандартом базової середньої 

освіти (2020) нові реалії освітнього середовища актуалізуять проблему 

оновленнѐ системи підготовки вчительських кадрів за спеціальністя 

«Середнѐ освіта (Історіѐ)» в контексті сучасних освітніх парадигм, чинників 

професійного становленнѐ, готовності до реалізації Концепції «Нова 

українська школа» в 5-9 класах. 

У Концепції «Нова українська школа», Законі «Про освіту» одніюя з 

клячових компетентностей сучасного школѐра ю інформаційно-цифрова, 

що передбачаю володіннѐ новими технологіѐми пошуку й обробки 

інформації, здатності критичного ставленнѐ до розповсяджуваних по 

https://orcid.org/0000-0001-5134-5621
https://orcid.org/0000-0002-2974-5730
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каналах засобів масової інформації повідомлень, уміннѐ захищатисѐ  від 

негативних впливів. Длѐ реалізації поставлених завдань ефективними 

будуть факультативи, курси за вибором, але часу на них у шкільних 

освітніх програмах відводитьсѐ мало. Тому саме вчителі-предметники 

маять докласти зусиль і організувати своя роботу таким чином, щоб 

навчити школѐрів критично сприймати продукти медіапростору.  

Водночас розробленнѐ стандартів медіаінформаційної грамотності 

педагогів, уведеннѐ медіакомпетентності у професійні стандарти 

підготовки вчителів, психологів, спеціалістів із соціальної роботи та інших 

спеціальностей, відповідне врахуваннѐ вимог медіаінформаційної 

грамотності в освітніх програмах фахової підготовки ю пріоритетними 

напрѐмами розвитку медіаосвіти в Україні.  

Аналіз актуальних досліджень. Із метоя визначеннѐ необхідності 

формуваннѐ медіакомпетентності в майбутніх учителів доцільним ю 

аналіз компетентнісного підходу до професійної освіти (Н. Бібік, 

О. Пометун, І. Тараненко, О. Овчарук, С. Архипова, І. Зѐзян, 

А. Хуторський та ін.). Проблемі професійної компетентності педагога 

присвѐчено наукові праці І. Юрмакова, І. Зѐзяна, Н. Кузьміної, 

М. Лук’ѐнової, А. Маркової, Л. Мітіної, Н. Мойсеяк, О. Овчарука, 

І. Родигіної, В. Сластьоніна, О. Семеног та ін. Проблеми професійної 

підготовки майбутніх учителів історії розроблѐли А.  Булда, К. Баханов, 

Т. Ладиченко, С. Нікітчина, Т. Скрѐбіна, Л. Рѐбовол, І. Колѐда та ін. 

Длѐ розв’ѐзаннѐ поставленої проблеми значний інтерес становлѐть 

праці зарубіжних та вітчизнѐних науковців, у ѐких розглѐдаютьсѐ теоріѐ і 

практика медіаосвіти (С. Шейбе, Ф. Рогоу, Г. Макляен, С. Туоминен, 

С.  Котилайнен, О. Федоров, В. Іванов, О. Волошеняк, Л. Кульчинська, 

Г. Онкович, Л. Найдьонова, М. Коропатник, О. Мокрогуз та ін.). 

Найбільший інтерес становлѐть праці, присвѐчені використання 

медіазасобів та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивченнѐ історії й суспільних дисциплін (О.  Мокрогуз, О. Волошеняк, 

К. Баханов, Т. Бакка, Т. Мелещенко, Р. Ювтушенко, О. Бурім, Д. Десѐтов, 

О. Подобюд та ін.).  

Наразі сьогодні прослідковуютьсѐ тенденціѐ переважаннѐ кількості 

практичних розробок із методики шкільної медіаосвіти над медіаосвітоя 

у вишах. Дослідниками визначено специфіку формуваннѐ 

медіаграмотності в майбутніх соціальних педагогів (М.  Матвійчук), 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови (С. Іць) та вчителів 

української мови та літератури (М. ачменик) до використаннѐ засобів 
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медіаосвіти в професійній діѐльності. Але порѐд із тим існую потреба в 

аналізі проблеми підготовки майбутніх учителів історії до впровадженнѐ 

методів і прийомів медіаосвіти на уроках історії.  

Мета статті полѐгаю у визначенні та обґрунтуванні концептуальних 

засад та методики формуваннѐ в майбутніх учителів історії 

медікомпетентності ѐк необхідної складової професійної 

компетентності. 

Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ мети було використано 

теоретичні та емпіричні методи. До теоретичних відносимо системно -

структурний аналіз, порівнѐннѐ різних поглѐдів на досліджувану 

проблему, узагальненнѐ педагогічного досвіду. До емпіричних – 

педагогічне спостереженнѐ, самоспостереженнѐ, анкетуваннѐ, бесіди, 

тестуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток медіаосвіти в Україні 

обумовлений необхідністя протистоѐннѐ зовнішній інформаційній 

агресії, а також широким розповсядженнѐм засобів медіа, ѐкі відкрили 

громадѐнам доступ і можливість обміну колосальними обсѐгами 

інформації. В оновленій Концепції впровадженнѐ медіаосвіти в Україні 

(2016 р.) медіакомпетентність особистості розглѐдаютьсѐ ѐк рівень її 

медіакультури, що забезпечую розуміннѐ особистістя соціокультурного, 

економічного та політичного контексту функціонуваннѐ медіа, засвідчую 

її здатність бути носіюм і передавачем медіакультурних смаків і 

стандартів, ефективно взаюмодіѐти з медіапростором, створявати нові 

елементи медіакультури сучасного суспільства, реалізувати активну 

громадѐнську позиція.  

Спрѐмована на формуваннѐ медіакультури учнѐ діѐльність 

педагога починаютьсѐ з формуваннѐ його власної медіакомпетентності, 

ѐк такого уміннѐ, що потрібно сучасному вчителя длѐ того, що досѐгти 

таких результатів із дітьми. Медіаосвіченість педагогів Н. В. Змановська 

трактую «ѐк сукупність систематизованих медіазнань, умінь, ціннісного 

ставленнѐ до медіаосвіти в цілому, а також визначаю рівень майстерності 

з реалізації медіаосвіти в педагогічному процесі» (Змановська, 2004).  

Сучасний учитель історії сьогодні повинен мати не тільки уѐвленнѐ 

про медіаосвітній напрѐм у педагогіці, а й володіти вміннѐми  

використовувати дидактичні та виховні можливості медіа, вклячаячи ѐк 

традиційні (друковані виданнѐ, радіо, кіно, телебаченнѐ), так і новітні 

(комп’ятерно опосередковане спілкуваннѐ, Інтернет, мобільна 

телефоніѐ).  
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Медіакомпетентність майбутнього вчителѐ історії передбачаю: 

 усвідомленнѐ важливості формуваннѐ в учнів медіаосвітніх 

компетентностей, необхідних длѐ життѐ в сучасному 

інформаційному суспільстві;  

 потреба у формуванні власної  медіакомпетентності; 

 поінформованість про концепції медіаосвіти, її завданнѐ, принципи, 

напрѐми, форми та основні етапи впровадженнѐ в Україні, 

термінологія, особливості розвитку медіаосвіти в різних країнах;  

 обізнаність про освітній потенціал історії та суспільних дисциплін длѐ 

розвитку медіаграмотності учнів, і, навпаки, розуміннѐ дидактичних 

можливостей медіазасобів длѐ підвищеннѐ ефективності шкільної 

історичної освіти;  

 наѐвність розвинених умінь і навичок пошуку, систематизації, 

перевірки та демонстрації інформації відповідно до поставлених 

завдань; 

 володіннѐ сформованоя системоя цінностей, що дозволить 

ефективно оріюнтуватисѐ в медіапросторі: сприймати, аналізувати, 

критично оцінявати та створявати медіатексти; 

 володіннѐ інформаційно-комунікаційними та медіаосвітніми 

технологіѐми, знаннѐ особливостей їх застосуваннѐ в навчально-

виховному процесі з метоя стимуляваннѐ школѐрів набувати 

знаннѐ, вміннѐ та навички;  

 готовність використовувати різноманітні медіазасоби в майбутній 

професійній діѐльності: технічні, програмні, мережеві (презентації, 

соціальні мережі, блоги, Інтернет-сайти, платформи длѐ 

дистанційного навчаннѐ, YouTube, форуми, відеолекторії, 

вебінари, онлайн-конференції, он-лайн курси); аудіовізуальні 

(теле-, радіопередачі, документальні та художні фільми, новинні 

сяжети, репортажі), візуальні (тексти, фото, плакати, карикатури, 

листівки, піктограми, буклети, постери, символи, меми та інші 

візуальні рѐди). 

Особлива роль історії в сучасному суспільстві полѐгаю в тому, що в 

процесі її вивченнѐ відбуваютьсѐ формуваннѐ основ світоглѐду 

особистості. Історіѐ перестаю бути наукоя минулого та трансформуютьсѐ 

в науку досвіду і прогнозуваннѐ. Серед основних напрѐмів подальшого 

розвитку історичного компоненту базової освіти стаю 

медіакомпетентність. На занѐттѐх з історії та суспільних дисциплін у 

медіакомпетентного педагога з’ѐвлѐютьсѐ  можливість наблизити 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj23_PntfrsAhWC_CoKHU_5AjgQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dru%26gl%3DUA&usg=AOvVaw1R0ZiATTEI1x3Ko78jiAPf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj23_PntfrsAhWC_CoKHU_5AjgQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dru%26gl%3DUA&usg=AOvVaw1R0ZiATTEI1x3Ko78jiAPf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj23_PntfrsAhWC_CoKHU_5AjgQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dru%26gl%3DUA&usg=AOvVaw1R0ZiATTEI1x3Ko78jiAPf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj23_PntfrsAhWC_CoKHU_5AjgQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dru%26gl%3DUA&usg=AOvVaw1R0ZiATTEI1x3Ko78jiAPf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj23_PntfrsAhWC_CoKHU_5AjgQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dru%26gl%3DUA&usg=AOvVaw1R0ZiATTEI1x3Ko78jiAPf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj23_PntfrsAhWC_CoKHU_5AjgQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dru%26gl%3DUA&usg=AOvVaw1R0ZiATTEI1x3Ko78jiAPf


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

62 

освітній процес до реального життѐ в умовах інформаційного суспільства 

та медійних маніпулѐцій. Наприклад, працяячи ѐк із новинноя 

інформаціюя, так і з прикладами історичних фейків, учитель формую 

адекватне сприйнѐттѐ учнѐми дійсності, навчаячи їх ідентифікувати 

різноманітні інструменти маніпулѐцій (зокрема, псевдоекспертів, 

клікбейт-заголовків, маніпулѐтивних фото, відео, текстів, статистики 

тощо).  

І, навпаки, формуваннѐ історичного мисленнѐ не буде здійсняватисѐ 

повноцінно за браком різноманітних джерел. Длѐ засвоюннѐ історичних 

знань вже не достатньо підручника (посібника) з одним лише теоретичним 

текстом, без ілястрацій і без додаткових медіатекстів різних форм і 

жанрів (Мокрогуз, 2016, с. 174). 

Інтегруячи медіаосвіту в навчально-виховний процес, учитель 

історії працяю з медіатекстами. За А. Федоровим, під медіатекстом 

розуміюмо інформація в будь-ѐкій формі, ѐка розміщена в засобах 

масової інформації і медіа (ЗМІ ѐк канали швидкої передачі інформації 

можна вважати частиноя медіа) (Федоров, 2010, с. 27). З розширеннѐм 

ролі соціальних мереж кожна лядина може стати автором медіатекстів і 

наповнявати ними медіапростір. Більшість дослідників користуютьсѐ 

спрощеноя класифікаціюя медіатекстів, поділѐячи їх на візуальні, 

аудіявальні й аудіовізуальні. У процесі роботи вчитель історії маю змогу 

розвивати в учнів здатність критично «читати» медіатексти, розуміти 

їхній соціокультурний, економічний та політичний контекст, а також 

уміннѐ аналізувати, оцінявати й передавати повідомленнѐ (меседж) у 

різних формах, приймаячи зважені рішеннѐ. Дані вміннѐ передбачено й 

навчальноя програмоя з історії длѐ учнів 5-9 класів і учнів старших 

класів, зокрема вміннѐ «використовувати цифрові технології длѐ пошуку 

потрібної історичної та соціальної інформації, її нагромадженнѐ, 

перевірки і впорѐдкуваннѐ; створявати вербальні та візуальні (графіки, 

діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації й поширявати їх; 

виѐвлѐти маніпулѐції інформаціюя соціального та історичного змісту під 

час аналізу повідомлень електронних медіа; виѐвлѐти джерела і авторів 

інформації, робити коректні посиланнѐ».  

Формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх учителів історії в 

умовах вищої школи розглѐдаютьсѐ авторами ѐк спеціально 

організований процес, завданнѐми ѐкого ю підготовка студентів до 

професійної діѐльності в умовах перенасиченого інформаціюя 

суспільства, підвищеннѐ ѐкості, доступності й ефективності історичної 
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освіти засобами ІКТ та медіа. Основними напрѐмами реалізації завдань 

визначаюмо впровадженнѐ навичок критичного сприйнѐттѐ інформації в 

робочі навчальні програми длѐ підготовки вчителів історії, використаннѐ 

медіазасобів під час викладаннѐ історичних та методичних дисциплін, 

розробка та впровадженнѐ спецкурсу з формуваннѐ медіаграмотності 

длѐ студентів-істориків. 

Ефективність процесу формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх 

учителів історії потребую дотриманнѐ необхідних умов: 

 наѐвності матеріально-технічного й науково-методичного 

забезпеченнѐ; 

 розробки викладачами модернізованих навчальних програм 

(спецкурсу, дисципліни за вибором, навчального модуля), що 

містѐть елементи медіаосвіти; 

 достатнього й високого рівнів володіннѐ викладачами 

медіаосвітніми технологіѐми; 

 системності та доцільності застосуваннѐ засобів медіаосвіти в 

навчальній та позанавчальній діѐльності студентів; 

 моніторингу та самоаналізу досѐгнень і прогалин в освітній 

діѐльності; 

 забезпеченнѐ доступу всіх викладачів та студентів структурного 

підрозділу до розроблених навчально-методичних матеріалів із 

упровадженнѐ медіаосвіти через онлайн-платформу длѐ вільного 

використаннѐ на занѐттѐх та під час проходженнѐ студентами 

виробничих практик. 

Перевантаженнѐ академічних навчальних планів дисциплінами не 

завжди одразу дозволѐю запровадити необхідний спецкурс, тому 

оволодіти  базовими навичками медіаосвіти ѐк студентам, так і 

викладачам дозволить проходженнѐ безкоштовних онлайн-курсів із 

отриманнѐм сертифікатів. Наприклад, українська освітнѐ платформа edEra 

пропоную наступні онлайн-курси: «курс з медіаграмотності длѐ учнів та 

вчителів Very Verrified», «новинна грамотність», «критичне мисленнѐ длѐ 

освітѐн», «інтерактивне навчаннѐ», «дистанційне навчаннѐ» та ін. Така 

домашнѐ освіта буде актуальноя і в умовах вимушеного дистанційного 

навчаннѐ, так і в межах вивченнѐ студентами окремих блоків навчальних 

дисциплін «Теоріѐ та методика навчаннѐ історії», «Шкільний курс історії 

України та методика його навчаннѐ», «Шкільний курс всесвітньої історії та 

методика його навчаннѐ». 
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Хоча проблема інтеграції медіаосвіти в шкільні предмети 

розглѐдаютьсѐ ще з 2010 р., коли була прийнѐта Концепціѐ 

впровадженнѐ, практичних порад длѐ шкільних учителів історії існую 

небагато, натомість щодо порад викладачам, то вони майже відсутні в 

науково-педагогічній літературі. Практичноя допомогоя в цьому 

напрѐмі став освітній проект IREX «Вивчай та розрізнѐй: інфо-медійна 

грамотність», що виконуютьсѐ Радоя міжнародних наукових досліджень 

та обмінів за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії 

в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 

Академіюя української преси. У межах проюкту в 2019 р. по 2020 р. було 

надано освітѐнам методичну підтримку щодо модернізації навчальних 

програм і модулів підготовки майбутніх педагогів у виглѐді тренінгів, 

майстер-класів, воркшопів, дискусійних майданчиків (зокрема з 

академічної доброчесності), присвѐчених інтеграції медіаграмотності в 

навчальний процес ЗВО. За методологіюя авторів проюкту, інтеграціѐ 

медіаосвіти в навчальні програми закладів вищої освіти полѐгаю в тому, 

щоб знаходити ѐкомога більше точок дотику навчальної інформації та 

інформаційних потоків, із ѐкими щоднѐ стикаютьсѐ студент поза межами 

закладу освіти. 

Під час вивченнѐ студентами спеціальності «Середнѐ освіта (Історіѐ)»  

оновленої в межах вищезгаданого проюкту навчальної дисципліни «Історіѐ 

рідного края (на прикладі історії Сумщини)» було застосовано такі групи  

методів: словесні (лекціѐ, розповідь, бесіда, поѐсненнѐ, дискусіѐ); наочні 

(ілястраціѐ і демонстраціѐ медіатекстів); практичні (виконаннѐ різного 

роду завдань та вправ практичного характеру на матеріалі медіа). Також 

ураховувалисѐ методи, що класифікуятьсѐ за рівнем пізнавальної 

діѐльності студентів: репродуктивні (розробка й застосуваннѐ викладачем 

різних вправ і завдань на матеріалі медіа длѐ того, щоб студенти оволоділи 

прийомами їх вирішеннѐ), проблемні (проблемний аналіз певних ситуацій 

або медіатексту з метоя розвитку критичного мисленнѐ); частково-

пошукові або евристичні, дослідницькі (організаціѐ пошуково-творчої 

діѐльності та створеннѐ власних медіапродуктів). 

Надалі пропонуюмо опис практичних вправ із інтеграції медіаосвіти в 

навчально-виховний процес, ѐкі використовувалисѐ під час проведеннѐ 

занѐть зі студентами-істориками в межах навчальної дисципліни «Історіѐ 

рідного края (на прикладі історії Сумщини)». 

Окремоя групоя медіатекстів ю друковані – це книги, газети та 

журнали, тобто нанесені методом друку на папір та розмножені твори з 
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текстами, графікоя та фотографіѐми. Серед прийомів роботи з 

медіатекстами зі старих газет, ѐкі пропонуятьсѐ студентам длѐ 

опрацяваннѐ, – це «створеннѐ образу ворога на кшталтах газет», «аналіз 

контенту газети/журналу», «газета ѐк засіб пропаганди в період будь-

ѐкого конфлікту» тощо. Історія Сумщини останньої чверті ХХ – на 

початку ХХІ ст. можна вивчати з місцевих видань більш сучасного 

періоду. Метоя роботи з медіатекстами газет ѐк різновидом історичних 

джерел ю формуваннѐ у студентів уміннѐ інтерпретувати зміст джерела, 

визначати його надійність, виѐвлѐти і критично аналізувати розбіжності в 

позиціѐх авторів джерел. Використаннѐ друкованих медіатекстів 

місцевої преси розширяю методологія вивченнѐ історії рідного края, 

оскільки місцеві виданнѐ  віддзеркаляять специфіку ставленнѐ регіону 

до тіюї чи іншої події в країні, дозволѐять з’ѐсувати, ѐк трактувались 

історичні події на місцевому рівні в порівнѐнні із загальноукраїнським 

контекстом.  

З оглѐду на зростаячу роль екранних засобів масової комунікації, 

перш за все телебаченнѐ і кінематографа, у формуванні історичних 

уѐвлень ѐк одного зі способів осѐгненнѐ часу в його історичній 

реалізації, навчаннѐ елементам аналізу аудіовізуальних медіатекстів ю 

особливо важливим длѐ студентів-істориків. Зверненнѐ до українських 

кінотекстів дозволить популѐризувати кінематографічну грамотність та 

через призму мистецьких творів подискутувати про конфліктні ситуації і 

складні соціальні процеси в Україні. Це й переглѐд історичного кіно 

вихідного днѐ з подальшим обговореннѐм на занѐтті або в межах 

студентського кіноклубу за визначеноя схемоя аналізу; переглѐд 

телепередач за жанром документального розслідуваннѐ історичних 

прикладів пропаганди (наприклад «Теоріѐ змови») їх із подальшим 

обговореннѐм; переглѐд документальної відеопродукції з історії рідного 

края (зокрема, «Чернѐхівська культура в с. Сад на теренах Сумщини», 

«Виникненнѐ та розвиток Слобідської України» та ін.).  

ак доводить досвід, серед студентської аудиторії особливо 

популѐрністя користуятьсѐ вправи з візуальними медіа тексами, 

наприклад, підібрати/проаналізувати зображеннѐ (карикатури, меми, 

плакати, фото) до певної теми та описати його за схемоя (схеми аналізу 

даних медіатекстів подано в посібнику «Медіаграмотність на уроках 

суспільних дисциплін» / за ред. В. Іванова, О. Волошеняк, О. Мокрогуза). У 

процесі використаннѐ даної групи медіазасобів  персоналії, події, процеси 
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набуваять зримих обрисів, що дозволѐю створити візуальний образ 

минулого ѐк необхідної умови длѐ розвитку історичної емпатії.  

Сьогодні важко переоцінити вплив соціальних мереж на 

повсѐкденне життѐ студентів, цей медіаресурс нині став одним із 

найважливіших засобів розвитку, вихованнѐ й соціалізації особистості. 

Наведемо кілька прикладів його використаннѐ: студенти отримуять 

завданнѐ створити замітку на власній сторінці в соцмережі, присвѐчену 

річниці історичної події/персонажу, найкращу замітку буде виставлено на 

офіційному сайті підрозділу університету; викладач організовую флешмоб у 

соціальній мережі за хештегом #Сумщинаісторична, завданнѐм студентів ю 

підготувати власне фото або відеоролик на фоні найстаріших пам’ѐток 

історії та культури Сумщини, залучившись до флешмобу. 

З метоя дослідженнѐ та популѐризації культурного та історичного 

минулого рідного края студенти-історики можуть створявати 

різноманітні медіапродукти, наприклад, підготувати 

фото/відеорепортаж, присвѐчений одному з музеїв Сумського регіону; 

здійснити підбірку сайтів віртуальних екскурсій і турів, зокрема, під 

назвоя «Глухівщина туристична» або створити власний рекламний 

туристичний буклет; підготувати відеопрезентація, присвѐчену 

маловідомим або дискусійним сяжетам із регіональної історії, написати 

історичну стаття до вікіпедії тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, ѐкісне оновленнѐ системи професійної підготовки майбутніх 

учителів історії та суспільних дисциплін передбачаю пошук оптимальної 

відповідності між сформованими традиціѐми в вітчизнѐній вищій школі 

та нововведеннѐми. Незважаячи на той факт, що медіаресурси сьогодні 

маять потужний вплив на формуваннѐ інтересів та вподобань своїх 

споживачів, використаннѐ дидактичних та виховних можливостей 

сучасних медіа не набуло пріоритетного значеннѐ в навчально -

виховному процесі закладів вищої освіти. Аналіз підсумкових документів 

багатьох міжнародних форумів, де обговорявалисѐ проблеми 

медіаосвіти, засвідчую, що медіапроцес у світі зоріюнтований на 

громадѐнську відповідальність, гуманізм і демократія, отже, 

медіакомпетентність маю допомогти вчителя історії формувати ѐк 

загальнолядські цінності, так і цінності патріотичного спрѐмуваннѐ.  

Особливостѐми підготовки майбутніх педагогів до впровадженнѐ 

медіаосвітніх технологій ю їх обізнаність у сфері медіаосвіти, уміннѐ 

ефективно шукати та використовувати в навчанні існуячі та власні 
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медіаресурси, розвиток критичного мисленнѐ та творчого потенціалу, 

володіннѐ онлайн-інструментами, готовність учитисѐ протѐгом життѐ 

тощо. 

Подальші дослідженнѐ будуть спрѐмовані на діагностику 

сформованості медіакомпетентності майбутніх учителів історії. 
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РЕЗЮМЕ 

Авхутская Светлана, Турков Владимир. Формирование 
медиакомпетентности у будущих учителей истории. 

В статье обозначены отдельные аспекты формированиѐ 
медиакомпетентности будущих учителей истории в процессе обучениѐ 
исторических и методических дисциплин. Определены умениѐ и навыки, которые 
характеризуят медиакомпетентного учителѐ истории. Обоснован 
образовательный потенциал истории длѐ развитиѐ медиаграмотности 
учащихсѐ. Выѐвлены дидактические возможности медиасредств длѐ повышениѐ 
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эффективности школьного исторического образованиѐ. Определены задачи, 
пути реализации, условиѐ и методы формированиѐ медиакомпетентности у 
будущих учителей истории. Предложены практические упражнениѐ по 
интеграции медиаобразованиѐ в учебно-воспитательный процесс, 
применѐвшихсѐ при проведении занѐтий со студентами в рамках учебной 
дисциплины «Историѐ родного краѐ (на примере истории Сумщины)». 

Ключевые слова: медиаобразование, подготовка будущих учителей 
истории, медиакомпетентность, медиаграмотность, концепциѐ внедрениѐ 
медиаобразованиѐ, медиатекст, месседж, медиаконтент, медиаресурсы. 

SUMMARY 

Avkhutska Svitlana, Turkov Volodymyr. Formation of media competence in 

future history teachers. 

The article outlines some aspects of media competence formation in future 

history teachers in the process of teaching historical and methodological disciplines. 

Theoretical and empirical methods were used to achieve the goal of the study. 

The educational potential of history for the development of students’ media 

literacy is substantiated. The didactic possibilities of media for increasing the 

efficiency of school historical education are outlined. 

The abilities and skills that characterize a media-competent history teacher are 

highlighted: awareness of the importance of forming in students the media 

educational competences necessary for life in the modern information society; 

availability of skills and abilities to search, systematize, check and demonstrate 

information in accordance with the tasks; possession of the formed system of values, 

which will allow to orient effectively in the media space: to perceive, analyze, critically 

evaluate, and create media texts; possession of information and communication and 

media educational technologies; willingness to use media in future professional 

activities. 

Formation of media competence in future history teachers in higher education 

institutions is seen as a specially organized process, the tasks of which are to prepare 

students for professional activities in an information-saturated society, improve the 

quality, accessibility and effectiveness of historical education through ICT and media. 

The main directions of the tasks are introduction of skills of critical perception of 

information in working curricula for training history teachers, the use of media in 

teaching historical and methodological disciplines, development and implementation 

of a special course on media literacy for students majoring in history. 

Examples of practical exercises on the integration of media education into the 

educational process, which were used during classes with students within the course 

“History of the native land (on the example of the history of Sumy region)” are 

offered. 

It is proved that training of highly qualified media-competent teachers is one of 

the most important tasks of updating the national higher education taking into 

account European standards. 
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Further research will be aimed at diagnosing the formation of media 

competence in future history teachers. 

Key words: media education, training of future history teachers, media 

competence, media literacy, concept of media education implementation, media text, 

message, media content, media resources. 

 

UDC 81’25-057.875 

Oksana Babiuk 

Viacheslav Chornovil Halytskyi College 

ORCID ID 0000-0003-4088-9935 

DOI 10.24139/2312-5993/2020.08/069-081 

 

TRANSLATOR’S PROFESSIONAL COMPETENCE: A MODEL AND ITS 

IMPLEMENTATION IN UNIVERSITY TRAINING 

 
The article identifies the structure of translator’s professional competence, grounds its 
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Introduction. Nowadays there is an increased need for professional 

translation, which is the response to the modern globalized world. Since 

ancient times translation has been an important part of communication 

between people of different nationalities, linguo-cultural communities. 

In almost all the approaches to language teaching, translation is seen 

as a process of negotiation to fit the needs of comprehensibility, 

acceptability, and tolerance (Kramsch, 2020, p. 30). Thus, in the grammar-

translation approach was used to practice in the field of linguistic 

equivalence, expand the knowledge of the two systems. The 

communicative approach implies the idea of negotiating meaning between 

partners. The intercultural approach focuses on the equivalence in two 

cultures, understanding and a willingness to accept different values 

(Kramsch, 2020, p. 30). 
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Translator’s training is of utmost importance nowadays. It can take many 

forms. First of all, much is learnt at work, from colleagues, through trial and 

mistakes. Many professional translators have not had any specialized training 

in translation beyond such experience, which is nevertheless very precious. 

However, many universities offer bachelors’ and masters’ programs which 

began to appear mostly in the second half of the twentieth century and rose 

greatly in the 1990s (Pym, 2012).  

There is a widespread view that university training does not fully meet 

the requirements of the market (Pym, 2012). The product of translation is 

analyzed by the teacher, and it is positively assessed only when it 

corresponds to the teacher’s ideas about the effective translation. If the 

teacher has little or no experience in translation, the students’ skills will be 

also limited. Another problem is the programs of training, which often 

correspond first of all to internal needs of the education institutions, do not 

take into account market developments and are too theoretical (Pym, 2012). 

The two above mentioned problems may be solved by: 1) involving more 

professional translators in the classroom; 2) continuous professional 

development of teachers; 3) involving stakeholders in the development of 

the curriculum and programs; 4) updating programs on the basis of more 

recent translation theories; 5) incorporating effective teaching methods and 

practices. 

Effective programs usually take into account the objectives of training, in 

other words, competences which graduates should acquire to perform 

professional duties efficiently.  

Analysis of relevant research. The problem of developing translation 

competence has been widely discussed in the scientific literature. Thus, it has 

been studied by a range of Ukrainian (L. Chernovatyi, T. Kavytska, 

A. Monashnenko, T. Vasylenko etc.) as well as foreign scholars (D. Gile, 

C. Kramsch, A. Neubert, A. Pym etc.). However, programs of training are still far 

from perfect. In order to understand what professional qualities a graduate 

should possess it is necessary to analyze translation competence and 

determine the ways it can be developed. 

Aim of the study is to identify the structure of translator’s 

professional competence, develop its model and suggest the ways of its 

implementation. 

Research methods. The research is based on the following methods: 

analysis, synthesis, generalization, classification in order to study the 
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literature on the problem, modelling with the aim of the translation 

competence model development.  

Results. There are different approaches to the definition of translator’s 

competence, but scholars agree on its compositional nature and regard it as a 

set of sub-competences (Quinci, 2015, p. 182).  

There is the view that translation competence consists of: 1) language 

competence; 2) textual competence; 3) subject competence; 4) cultural 

competence; 5) transfer competence. All the competences are of equal 

importance (Neubert, 2000, p. 6).  

PACTE determines five sub-competences: 1) bilingual, 2) extra-

linguistic, 3) instrumental, 4) translation knowledge, 5) strategic sub-

competence. The latter is considered to be a key one in the translation 

process. Besides, PACTE identifies a psycho-physiological component, which 

influences the translation process, but is not regarded as a specific sub-

competence. PACTE’s model represents the interrelation between the 

components with the strategic sub-competence as a core component 

(PACTE, 2003, p. 60). 

C. Quinci considers translation competence to be a combination of the 

following sub-competences: 1) communicative and textual competence; 

2) cultural competence; 3) thematic competence; 4) instrumental-

professional competence; 5) psychophysiological competence; 

6) interpersonal competence; 7) strategic competence; 8) self-reflection 

competence (Quinci, 2015, p. 182). 

Taking into account the abovementioned views, we identify the following 

sub-competences necessary to be acquired by future translators: 

1) linguistic competence; 

2) intercultural competence;  

3) subject (thematic) competence;  

4) instrumental competence;  

5) psychophysiological competence;  

6) interpersonal competence;  

7) strategic competence;  

8) self-reflection competence. 

Figure 1 illustrates the model of translation competence with 

interrelated components. 
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Figure 1. Model of translator’s professional competence. 

 

Linguistic (bilingual competence) is actually a good mastery of two 

languages, high level of speaking, reading, writing, listening, vocabulary, 

grammar and pronunciation skills. However, as G. S. Koby and G. Champe state, 

to provide a professional translation it is not enough to comprehend a text. 

Though it is the key component of the translation process, a set of other 

constituents are necessary to complete translation successfully (Koby & 

Champe, 2013, p. 157). 

Intercultural competence is also an important component of translation 

competence. Even specialized texts reflect national cultural peculiarities, for 

example, specific institutions of a particular country. Thus, with regard to legal 

texts Р. Sandrini states that legal language is always culture-bound, which is 
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important not only for the content, but also for the expressions used in legal 

texts (Sandrini, 1999, p. 10). As a conclusion, to produce an efficient translation 

it is necessary to understand such peculiarities, differences of legal institutions, 

processes in the countries.  

Five components were identified within the translation intercultural 

competence: 1) intercultural communication process awareness; 2) cultural 

awareness; 3) ability to compare cultures; 4) learning dimension; 5) ability to 

learn autonomously (Yarosh, 2015, p. 164). 

The intercultural competence aims at demonstrating interculturally 

competent translation behavior. Such behavior is achieved if intercultural 

features are taken into consideration at all stages of the translation process 

(Yarosh, 2015, p. 165). Interculturally competent translation behavior is the 

result of purposeful intercultural competence development.  

Intercultural communication process awareness implies awareness of 

how culture affects intercultural communication (Yarosh, 2015, p. 165) (for 

example, peculiarities of behavior in cultural contexts, the necessity to take 

into account the cultural features of different types of texts). 

Cultural awareness implies understanding that different cultures see the 

world in their own way, demonstrate different attitudes and behavior 

considering them correct (Yarosh, 2015, p. 165). 

Comparative cultural knowledge implies the knowledge of differences 

and similarities between cultures on the national, global, local levels 

depending on the situation and with reference to the target audience 

(Yarosh, 2015, p. 165). 

The learning dimension is aimed at developing 1) students’ awareness of 

the translator’s role in the intercultural mediation process; 2) understanding 

how they can build translation intercultural competence; 3) the habit of 

comparative cultural learning (Yarosh, 2015, p. 165). 

Subject (thematic competence). Subject knowledge is an important 

factor in successful translation, a cornerstone in specialized translation 

(Peсalver, 2015, p. 109) as it focuses on the knowledge in the field. It is not 

always possible within bachelor’s programs to provide students with training 

in translation in a specific field. However, there is the view that training in 

specialized translation can be provided at master’s levels to acquire 

“linguistic, textual and communicative” aspects (Peсalver, 2015, p. 108). 

The debate as to whether it is necessary to have subject knowledge to 

translate in a specific field is still on the agenda.  
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Studying the peculiarities of financial translation F. Heras, for example, 

thinks that a translator should be an expert in the field and in translation, and 

undergo a double training in both disciplines (Peсalver, 2015, p. 104). 

E. A. Peсalver, on the contrary, suggests understanding of economic affairs but not 

the deep knowledge of all the subfields since it is hardly possible to 

achieve (Peсalver, 2015).  

The American Translators Association conducted a survey (2009) which 

showed that translators consider thematic knowledge to be vital for efficient 

translation (Koby & Melby, 2013, p. 184). The conclusion was made about 

the necessity to have a sufficient subject-matter expertise (Koby & Melby, 

2013, p. 184).  

Studying the requirements to legal translators C. Valderrey made the 

conclusion that novice translators should develop thematic competence by 

acquiring two types of knowledge: 1) declarative knowledge, which helps to 

understand how legal systems function and to get acquainted with the main 

terms and concepts; 2) procedural knowledge, which implies the use of research 

techniques to get the necessary information in a specific subject area (Peсalver, 

2015, p. 103).  

There is a view expressed in publications that thematic knowledge of the 

translator is used to understand the text, but not to produce new texts or 

participate actively in the field (Peсalver, 2015, p. 103). Such claim can be 

argued as translation implies the creation of a text, so the translator uses the 

subject knowledge not only passively, but actively as well.  

Thus, subject area expertise may come during studying at a master’s 

program or during professional career (Gile, 2009). Specialization is 

necessary for the translator to be a strong competitor in the job market 

(Peсalver, 2015). In order to develop good professional skills it is necessary 

to continuously specialize in some subject area, work with experts who will 

assist in bridging the gap in the knowledge, find out the updates in the field, 

read specialized literature, attend specialized conferences, workshops in the 

field, have knowledge of the terminology and phraseology, try to be 

acquainted with the new terminology and expressions that reflect the new 

reality of the field (Peсalver, 2015, p. 109-110). 

Each subject field has specialized language – language for special 

purposes with its own lexicon, specific rules of syntax. There are different views 

on the percentage of terms in specialized texts (Źrałka, 2007, p. 75). Thus, 

P. Newmark claims that terms constitute about 5 % of the vocabulary of the 
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text (Newmark, 2004, p. 12), but E. Arsentyev states that this figure is 20-30 % 

of the whole vocabulary of such texts (Arsentyeva, 2003, p. 170-171).  

Specialized texts are characterized by a number of features which 

translator should be aware of. For example, a typical feature of such texts is 

nominalization (predominance of nouns and adjectives over verbs and adverbs 

and prepositions over conjunctions, impersonal style, frequent use of some 

grammatical structures (for example, passive voice with the verbs assume, 

suppose, claim etc., participle structures, modal verbs to express obligations, 

rights and prohibitions (Źrałka, 2007, p. 76).  

Though specialization is usually obtained during the postgraduade 

studies and in professional translation career, students should be acquainted 

with and trained to deal with the specialized translation at the bachelor’s 

levels. The first thing they should be suggested is to analyze the source text, 

compare it with translation and identify elements which are significant for 

translation. Comparison of parallel texts gives an opportunity to produce the 

best translation, avoid pitfalls. To give students the idea of a specialized text 

in some field the teacher should encourage students to look for elements, 

characteristic of this particular type of text in this particular field. As a result, 

students will make the conclusion that parallel text analysis should include 

comparison of structure, content, vocabulary, grammar (typical structures, 

syntax), register (stylistic features). Besides, they will learn to imitate from 

the model text everything that can be imitated with the use of the patterns 

of the target language (Źrałka, 2007, p. 78). 

E. Źrałka suggests the following steps for the academics to follow in 

teaching students specialized translation: 1) source text analysis with the aim 

of determining its characteristics; 2) parallel texts analysis to make conclusions 

about the common features of both texts; 3) analysis of the terms used in the 

translation; 4) considerations on grammar used; 5) style analysis; 6) teacher’s 

feedback on the results of students’ analysis (Źrałka, 2007, p. 85). 

All in all, subject (thematic) competence should be continuously 

developed through lifelong learning. 

Instrumental competence is defined as the ability to acquire the 

necessary knowledge of resources (terminological, phraseological etc.) that the 

translator has to complete the translation (dictionaries, textbooks, official 

documents, parallel texts, etc.), appropriate use of new technologies, 

understanding of the labor market. The competence helps to find, organize and 

apply information. In fact instrumental competence assists in eliminating the 

subject matter gap (Peсalver, 2015, p. 109-110). 
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Psychophysiological competence is the ability to use psychomotor skills for 

“reading and writing, cognitive skills (e.g. memory, attention span, creativity and 

logical reasoning); psychological attitudes (e.g. intellectual curiosity, perseverance, 

rigour, a critical spirit, and self-confidence)” (PACTE, 2003, p. 59). It implies 

understanding of the profession, peculiarities of being a translator, professional 

responsibility. Psychophysiological competence is developed at the 

undergraduate level and established during the specific training in the field and 

performing professional duties (Peсalver, 2015, p. 109-110). 

Interpersonal competence is another component necessary for future 

translators to acquire to produce effective translation. Professional translators 

work both independently and in teams (together with researchers, revisers, 

experts in the subject field, other translators, clients, agencies). Interdisciplinary 

work is always a part of the translator’s profession mainly through collaboration 

with experts and other translators in large translation projects, which can be 

fulfilled both face-to-face and online. The virtual-team cooperation includes: 

1) learning aptitude (having skills and will to learn in a particular social context); 

2) trust building; 3) problem-solving and conflict-handling; 4) learning (Peсalver, 

2015, p. 110-111; Vandepitte et al, 2015, p. 142-143). 

Strategic competence covers the organization of work, identification of 

the problem and its solution, revision etc. Strategic competence should be 

focused on at the undergraduate level since it is in general not specific to 

the field (Peсalver, 2015, p. 111). Strategic competence should be 

purposefully developed by getting students acquainted with different 

strategies and practicing their usage. Future translators should learn to use: 

1) learning strategies; 2) communicative strategies; 3) translation strategies. 

Students should master all scope of learning strategies – memorizing, 

metacognitive etc. to be able to succeed in learning. Communicative 

strategies are necessary to communicate effectively in intercultural context. 

For example, compensation strategies help to avoid difficulties, paraphrase 

the expression if necessary and possible. Translation strategies (e.g. use of 

reference literature, models, previous acquaintance with the thematic area 

etc.) improve the process of translation and the end product.  

Self-reflection is an integral part of translation competence. Reflection 

is a mental process which implies students’ concentration on the analysis of 

experience, motivation, objectives in order to understand them better and 

means change of behavior (Zadorozhna et al., 2018, p. 65). Self-reflection 

skills are developed through self-observation, think-aloud techniques during 

which translators express orally what they do when translating (Zadorozhna 
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et al., 2018, p. 149). Self-reflection is vital for developing autonomy which is 

the ability and willingness to set goals, tasks and plan ways to attain them, 

analyze the results. It can be best achieved through self-directed learning 

which focuses more attention on the process of learning than on the process 

of teaching (Zhong, 2008, p. 205). It is widely used in foreign language 

methodology within a student-centred curriculum. Self-directed learning 

means that the learner with or without the help of a teacher determines 

learning needs, sets objectives, chooses content, strategies and methods, 

identifies resources, assesses the results (Knowles, 1975, p.  18).  

Self-directed learning requires a lot of preparatory work. To be successful 

in self-directed learning students should demonstrate: 

1. Awareness and appreciation of professional requirements (e.g. ethics, 

standards and real practice). 

2. A good self knowledge (e.g. knowledge of own needs, competences, 

strengths and weaknesses, gaps, etc.). 

3. Awareness of the resources and tools available (e.g. modern 

information technologies). 

4. Awareness of the outcome, which is not perfect but optimal in the 

particular situation, challenging but realistic (Zhong, 2008, p. 209). 

5. Understanding of the task, situation and analysis of the possible 

difficulties (e.g. problems with terminology). 

6. Positive attitude, willingness to study with the aim of achieving best 

results. 

7. Self-responsibility. 

The implementation of the model of translator’s competence may 

involve a range of activities to be used in classroom. Literature analysis 

(Gouadec, 2007; Nord, 1988; Nord, 1996; Pym, 2012) and observation of the 

teaching process prove the feasibility of using the following steps. 

1. Bringing training closer to the market by inviting professionals into the 

classroom, evaluating students’ performance on the basis of portfolios which 

include their completed translations, using authentic materials and authentic 

translation tasks with instructions from a client, involving stakeholders in 

training (Pym, 2012).  

2. Employing different classroom activities, for example, combinations of 

the translation instructions, group work, guided translation, “gist” translation, 

reviewing (Kiraly, 2000, p. 55-57).  

3. Analyzing the communicative purpose of the task. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

78 

4. Involving students into large translation projects in which students 

should play different roles (translator, reviewer etc.) (Gouadec, 2007).  

5. Pedagogical progression which means that simpler and declarative 

tasks precede more complex translation projects (Nord, 1998; Nord, 1996). 

6. Employing activities from language classes, for example, bilingual 

crossword puzzles, terminology searches (Pym, 2012). 

7. Analysis of individual author’s style in literary translation. 

8. Comparison of translations done by different groups of students, 

further discussion, inviting experts to assess the translations. 

Conclusions. The rising demands for the professional qualities and 

qualifications of translators require special attention to their education. The 

following sub-competences necessary to be acquired by future translators have 

been identified and analyzed with the aim of providing best training: linguistic 

competence, intercultural competence, subject (thematic) competence, 

instrumental competence, psychophysiological competence, interpersonal 

competence, strategic competence, self-reflection competence. 

The study does not cover all aspects of translation competence 

development. Further research on the problem of subject (thematic) 

competence development is of utmost importance. 
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АНОТАЦІЯ 

Баб’юк Оксана. Професійна компетентність перекладача: модель та шлѐхи 

її реалізації в процесі підготовки в ЗВО. 

У статті визначено структуру перекладацької компетентності, 
обґрунтовано її модель та запропоновано шлѐхи реалізації моделі. У процесі 
дослідженнѐ використано методи аналізу, синтезу, узагальненнѐ, класифікації з 
метоя вивченнѐ літератури з проблеми, моделяваннѐ з метоя розвитку 
моделі перекладацької компетентності. На основі вивченнѐ наукових публікацій 
визначено та проаналізовано компоненти перекладацької компетентності, 
необхідні длѐ оволодіннѐ майбутніми перекладачами: лінгвістичну 
(білінгвальну) компетентність (володіннѐ лексичними, граматичними, 
фонетичними навичками, а також уміннѐми в аудіяванні, читанні, говорінні та 
письмі в двох мовах), міжкультурну компетентність (спрѐмовану на 
формуваннѐ міжкультурно коректної поведінки, ѐка базуютьсѐ на усвідомленні 
процесу міжкультурного спілкуваннѐ, розуміннѐ культури, здатності 
порівнявати різні культури, можливості оволодіннѐ іншомовноя культуроя 
та порівнѐннѐ її з рідноя, здатності до самостійного навчаннѐ в галузі 
міжкультурної комунікації), предметну (тематичну) компетентність 
(спрѐмовану на оволодіннѐ знаннѐми в галузі, необхідними длѐ коректного 
розуміннѐ спеціалізованого тексту та його перекладу), інструментальну 
компетентність (здатність використовувати ресурси, у тому числі 
інформаційні технології, розуміннѐ ринку праці), психофізіологічну 
компетентність (здатність курувати когнітивними процесами, 
психологічними установками тощо), міжособистісну компетентність 
(здатність до міжособистісної комунікації в процесі виконаннѐ перекладацьких 
проюктів, спілкуваннѐ з кліюнтами тощо), стратегічну компетентність 
(здатність використовувати навчальні, комунікативні, перекладацькі 
стратегії), рефлексивну компетентність (здатність до аналізу цілей, шлѐхів їх 
досѐгненнѐ, досвіду, мотивації, ресурсів, результатів з метоя зміни поведінки 
та досѐгненнѐ максимальних результатів). Проаналізовано роль предметної 
(тематичної) компетентності длѐ спеціалізованого перекладу. Запропоновано 
шлѐхи впровадженнѐ моделі перекладацької компетентності (залученнѐ 
професіоналів, стейкхолдерів до процесу підготовки, оцінка успішності 
студентів на основі перекладацьких портфоліо тощо). 

Ключові слова: перекладацька компетентність, модель, лінгвістична 
компетентність, міжкультурна компетентність, предметна (тематична) 
компетентність, інструментальна компетентність, психофізіологічна 
компетентність, міжособистісна компетентність, стратегічна 
компетентність, рефлексивна компетентність. 
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РЕЗЮМЕ 
Бабьюк Оксана. Профессиональнаѐ компетентность переводчика: модель 

и пути еë реализации в процессе подготовки в вузе.  
Статьѐ посвѐщена анализу структуры переводческой 

компетентности, обоснования ее модели и изучения путей ее реализации. 
Определены и проанализированы следуящие компоненты, которыми 
необходимо овладеть будущим переводчикам с целья достижениѐ 
эффективной подготовки: лингвистическаѐ компетентность, 
межкультурнаѐ компетентность, предметнаѐ (тематическаѐ) 
компетентность, инструментальнаѐ компетентность, 
психофизиологическаѐ компетентность, межличностнаѐ компетентность, 
стратегическаѐ компетентность, саморефлексивнаѐ компетентность. 
Определены возможности реализации предложенной модели.  

Ключевые слова: переводческаѐ компетентность, модель, 
лингвистическаѐ компетентность, межкультурнаѐ компетентность, 
предметнаѐ (тематическаѐ) компетентность, инструментальнаѐ 
компетентность, психофизиологическаѐ компетентность, межличностнаѐ 
компетентность, стратегическаѐ компетентность, рефлексивнаѐ 
компетентность. 
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РІВНЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Метоя статті ю розробленнѐ факторно-критеріальної моделі оціняваннѐ рівнѐ 

підприюмницької культури майбутніх бакалаврів з фізичної культури і спорту на основі 
відбору та структуруваннѐ її складових. Длѐ досѐгненнѐ мети застосовувалисѐ такі 
методи дослідженнѐ: аналіз і синтез, системний підхід, кваліметричний підхід, метод 
експертних оцінок. Розроблено факторно-критеріальну модель підприюмницької 
культури, ѐка вклячаю сім компонентів, кожен із ѐких складаютьсѐ з п’ѐти елементів. 
Застосуваннѐ моделі дозволѐю визначити рівень підприюмницької культури з 
урахуваннѐм вагомості кожного з її компонентів та елементів. Практична цінність 
запропонованого діагностичного інструменту полѐгаю в можливості виѐвленнѐ 
найбільш проблемних параметрів підприюмницької культури здобувачів вищої освіти та 
коригуваннѐ форм і методів організації освітнього процесу.  

Ключові слова: підприюмницька культура, факторно-критеріальна модель, 
компонент, елемент, кваліметричний підхід, коефіціюнт вагомості, бальна оцінка, 
зважена оцінка. 
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Постановка проблеми. Від особистих ѐкостей підприюмцѐ, його 

ділової культури, професіоналізму, уміннѐ гідно представлѐти свій бізнес 

значноя міроя залежить успіх підприюмницької діѐльності. Практична 

цінність відбору та структуруваннѐ складових підприюмницької культури 

здобувачів вищої освіти полѐгаю, передусім, у розробленні діювого 

інструменту її оціняваннѐ з метоя подальшого використаннѐ результатів 

такої оцінки длѐ обґрунтуваннѐ та науково-методичного забезпеченнѐ 

системи формуваннѐ підприюмницької культури студентів. Суттювим 

аспектом цього процесу вважаюмо побудову іюрархічного взаюмозв’ѐзку 

між окремими елементами підприюмницької культури, ѐкий повинен мати 

відповідний вимірявальний інструментарій. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемним питаннѐм розробки 

діагностичного інструментарія на основі кваліметричного підходу 

присвѐчено чисельні праці вітчизнѐних науковців. Серед таких питань слід 

зазначити: розробленнѐ методики діагностики рівнѐ професійної готовності 

майбутніх фахівців фізичного вихованнѐ і спорту до організації діѐльності 

ДЯСШ (Перепльотчиков, 2010), обґрунтуваннѐ розробки моделей фахової 

компетентності керівника закладу вищої освіти й визначеннѐ можливості її 

розвитку із застосуваннѐм кваліметричного інструментарія (Юльникова, 

2010), визначеннѐ шлѐхів оптимізації контрольно-аналітичної діѐльності 

керівника навчального закладу за умови використаннѐ кваліметричного 

підходу до оціняваннѐ навчально-виховної діѐльності та її результатів 

(Григораш, 2014), розкриттѐ ролі факторно-критеріальних моделей ѐк 

цілісного уѐвленнѐ процесу управліннѐ через системи взаюмопов’ѐзаних 

складників (Мартинець, 2019). Однак, з оглѐду на незадовільну готовність 

випускників вишів до здійсненнѐ підприюмницької діѐльності, вважаюмо, що 

існую певна потреба в розробленні інструменту оціняваннѐ рівнѐ 

підприюмницької культури здобувачів вищої освіти з метоя подальшого 

використаннѐ результатів ціюї оцінки длѐ вдосконаленнѐ науково-

методичного забезпеченнѐ освітнього процесу.  

Мета статті – розробити факторно-критеріальну модель оціняваннѐ 

рівнѐ підприюмницької культури майбутніх бакалаврів із фізичної культури і 

спорту на основі відбору та структуруваннѐ її складових. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ визначеної мети 

застосовувалисѐ такі загальнонаукові та специфічні методи дослідженнѐ: 

аналіз і синтез – длѐ визначеннѐ складових компонентів 

підприюмницької культури; системний підхід – длѐ об’юднаннѐ 

визначених компонентів підприюмницької культури в юдину теоретичну 
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картину, що даю змогу виѐвити її сутність ѐк цілісної системи; 

кваліметричний підхід – длѐ кількісного опису кожного елементу 

підприюмницької культури з урахуваннѐм внеску кожного з них у 

загальну оцінку її рівнѐ; метод експертних оцінок – длѐ визначеннѐ 

структурних елементів кожного з компонентів підприюмницької культури 

та їх вагових коефіціюнтів. 

Виклад основного матеріалу. Длѐ математичного виміряваннѐ 

рівнѐ підприюмницької культури достатньо зручним ю кваліметричний 

підхід, ѐкий дозволѐю розглѐдати об’юкт ѐк систему, оціняячи його в 

цілому та ѐк сукупність взаюмопов’ѐзаних складових. У факторно -

критеріальній моделі виокремляятьсѐ фактори (компоненти), що 

описуять основні ѐкості об’юкта, та критерії (елементи), що 

конкретизуять та деталізуять кожен із факторів.  

Важливим етапом використаннѐ кваліметричного підходу ю визначеннѐ 

вагомості (значущості) кожного компоненту та елементу розробленої 

факторно-критеріальної моделі з метоя урахуваннѐ різного внеску кожного з 

них у загальну оцінку підприюмницької культури. Длѐ цього може бути 

створена експертна група (експертами вважаятьсѐ спеціалісти, ѐкі визнані 

професіоналами в певній галузі). У нашому дослідженні в ѐкості думок 

експертів використано результати наукових пошуків вітчизнѐних та іноземних 

учених у сферах психології, соціології, економіки, управліннѐ, педагогіки, а 

також думки фахівців, ѐкі працяять у галузі фізичної культури і спорту. 

Коефіціюнти вагомості визначалисѐ в межах 0-1, що дозволѐю оріюнтуватисѐ 

на класичну (в системі ECTS) шкалу оціняваннѐ.  

Найбільш раціональним підходом до структуризації 

підприюмницької культури, на нашу думку, ю модель Х.  Магомедової, ѐка 

виокремляю економічний, соціальний, психологічний етичний та 

педагогічний її компоненти (Магамедова, 2007, с.  95). При цьому ми 

доповнили цей перелік управлінськоя та інформаційно-комунікаційноя 

складовими (рис. 1).  

Основоположними складовими підприюмницької культури, на наш 

поглѐд, ю психологічний та етичний компоненти, оскільки застосуваннѐ 

знань та навичок залежить від психічних властивостей особистості та 

системи норм її моральної поведінки. Використовуячи напрацяваннѐ 

вітчизнѐних і іноземних науковців у галузі психології (Казміренко та ін., 

2015, с. 59; Каляжний, 2004, с. 31; Сорокотѐгін та Сорокотѐгіна, 2015, с. 

101; Грищенко, 2013, с. 47), у ѐкості складових психологічного компоненту 

підприюмницької культури майбутніх бакалаврів із фізичної культури і 
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спорту можна зазначити: потреби й мотиви, силу волі та наполегливість, 

рішучість і сміливість, діловитість та ініціативність, а також організованість.  

Найбільш поширеними мотивами до здійсненнѐ підприюмницької 

діѐльності ю бажаннѐ: мати свободу у вирішенні життювих питань, бути 

незалежноя лядиноя, створявати щось нове, отримати визнаннѐ в 

суспільстві, реалізувати свої можливості. Вольове регуляваннѐ поведінки 

виѐвлѐютьсѐ в оптимальній мобілізації особистості, певному режимі 

активності та її реалізації в чітко визначеному напрѐмі. 

 

 
Примітка: складено автором на основі (Магамедова, 2007) 

 

Рис. 1. Основні складові підприюмницької культури 

 

Базовими або первинними вольовими ѐкостѐми особистості, що 

визначаять більшість поведінкових актів, ю: сила волі – ступінь необхідного 

вольового зусиллѐ длѐ досѐгненнѐ мети, наполегливість – уміннѐ лядини 

мобілізувати свої можливості длѐ тривалого подоланнѐ труднощів, 

витримка – уміннѐ гальмувати дії та відчуттѐ, що заважаять здійснення 

ухваленого рішеннѐ (Грищенко, 2013, с. 47). Рішучість і сміливість належать 

до вторинних вольових ѐкостей та передбачаять уміннѐ приймати й 

Підприюмницька 
культура 

Економічна складова: 
знаннѐ законів ринку, 

професіоналізм, 
оріюнтаціѐ на 
перспективу 

Соціальна складова: 
відносини з державними й 
приватними структурами, 
конкурентами, володіннѐ 
різними соціальними 

ролѐми 

Психологічна складова: 
креативне мисленнѐ, 
наѐвність виражених 

підприюмницьких намірів, 
мотиваціѐ успіху, 

психологічна стійкість, 
рішучість 

Етична складова: 
лядська гідність, 

сумлінність, чесність, 
готовність до добродійної 

діѐльності 

Педагогічна (андрагогічна) 
складова: 

пошана до лядей, 
розуміннѐ абсолятної 

цінності лядського життѐ, 
створеннѐ умов длѐ 
реалізації творчого 

потенціалу співробітників 

Управлінська складова: наѐвність 
конкретної мети діѐльності або її 

ідеалізованого стану, спроможність 
обирати найбільш вигідні альтернативи 
дій, уміннѐ визначати ефективність 

результатів поведінки 

Інформаційно-комунікаційна складова: 
поінформованість стосовно можливих 
шлѐхів задоволеннѐ своїх потреб, 
використаннѐ ділових і особистих 

контактів длѐ отриманнѐ інформації та 
досѐгненнѐ цілей, комунікабельність 
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запроваджувати в життѐ швидкі та обґрунтовані рішеннѐ, уміннѐ подолати 

страх і йти на виправданий ризик задлѐ досѐгненнѐ мети. 

Сучасні вітчизнѐні та іноземні вчені в галузі психології (Блоштейн та 

ін., 2000; Возняк, 2014; Карамушка та Філь, 2004; Столѐренко та 

Амаглобелі, 2015) розглѐдаять феномен діловитості з точки зору 

професіоналізму й фахової майстерності суб’юкта в будь-ѐкій сфері 

діѐльності. Діловитість, на їхня думку, поюдную професійні компетенції 

та психохарактерологічні особливості суб’юкта праці, такі ѐк здатність до 

самовладаннѐ, стресостійкість та вольові зусиллѐ. Характерними рисами 

ділової лядини ю здатність аналізувати причини, наслідки та результати 

своїх дій, висока інформаційна культура, володіннѐ комп’ятерними 

технологіѐми, самостійність у прийнѐтті рішень або ініціативність.  

Відповідно до тлумачного словника сучасної мови, організованість 

інтерпретуютьсѐ ѐк належне впорѐдкуваннѐ, планомірне спрѐмуваннѐ на 

що-небудь, уміннѐ діѐти чітко, злагоджено, дисципліновано. 

Організованість індивіда передбачаю дотриманнѐ ним певного порѐдку, що 

сприѐю успіху діѐльності, плануваннѐ й розумне чергуваннѐ певних дій, 

раціональний розподіл часу, уміннѐ вносити в своя діѐльність певну 

організація при зміні обставин. 

Етичний компонент підприюмницької культури особистості ю 

результатом впливу на неї загальноприйнѐтої системи норм моральної 

поведінки, усталених обов’ѐзків по відношення до інших лядей та 

суспільства в цілому. Підприюмницька етика передбачаю дотриманнѐ 

зобов’ѐзань, моральну відповідальність за невиконаннѐ чинних правових 

норм, дотриманнѐ правил ділового партнерства та етикету (переговори, 

зовнішній виглѐд, мова). Серед складових етичного компоненту 

підприюмницької культури майбутніх бакалаврів з фізичної культури і 

спорту нами виокремлено: правдивість, принциповість, обов’ѐзковість, 

дотриманнѐ прав інших лядей та сумліннѐ.  

Уміннѐ добровільно брати на себе обов’ѐзки й виконувати їх ю, на 

наш поглѐд, найбільш вагомоя складовоя етичного компоненту 

підприюмницької культури, оскільки підприюмницька діѐльність, 

спрѐмована на задоволеннѐ потреб ринку, конкретних споживачів, 

суспільства і держави, супроводжуютьсѐ вкладаннѐм значної кількості 

договорів, контрактів, угод, невиконаннѐ положень ѐких призводить до 

матеріальних і репутаційних втрат. Позитивна репутаціѐ підприюмцѐ ю 

основоя створеннѐ його бренду, що наразі ю вельми актуальним 

завданнѐм будь-ѐкого успішного бізнесу. 
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Кожен із наступних п’ѐти компонентів підприюмницької культури 

здобувачів вищої освіти, а саме: економічний, управлінський, 

інформаційно-комунікаційний, соціальний і андрагогічний, передбачаять 

наѐвність контекстних знань, умінь та навичок здійсненнѐ підприюмницької 

діѐльності, тобто складаять групу когнітивних складових підприюмницької 

культури, формуваннѐ ѐких, на відміну від емоційних та інтенціональних 

складових, повинно бути в центрі уваги підприюмницької освіти.  

Опрацяваннѐ наукових робіт фахівців у галузі економіки 

дозволило виокремити такі складові економічного компоненту 

підприюмницької культури: розуміннѐ сутності законів ринку, обізнаність 

щодо моделей оподаткуваннѐ, розуміннѐ сутності ефективності 

підприюмницької діѐльності, необхідності застосуваннѐ маркетингових 

технологій та критеріїв високого рівнѐ професіоналізму. Зазначені 

складові маять різний вплив на формуваннѐ культури підприюмницької 

діѐльності в галузі наданнѐ фізично-оздоровчих послуг. Так, на думку 

підприюмців-практиків, найбільш впливовим чинником ю володіннѐ 

виробничими технологіѐми, що передбачаю використаннѐ та 

пропагуваннѐ різних видів та форм рухової активності длѐ веденнѐ 

здорового способу життѐ; здатність оперувати професійноя 

термінологіюя, використовувати комунікативні засоби рідної та 

іноземної мов; здатність нести відповідальність за життѐ та здоров’ѐ 

лядини, розраховувати фізичне навантаженнѐ; здатність 

використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнаннѐ та інвентар; 

здатність використовувати базові знаннѐ з теорії і методики фізичного 

вихованнѐ та спортивної підготовки. 

Управлінські знаннѐ й навички, ѐкими повинен володіти підприюмець, 

що здійсняю господарську діѐльність у будь-ѐкій галузі, доволі численні й 

різноманітні. акщо зосередити увагу на тих із них, що потрібні підприюмця-

початківця, ѐкий започатковую свій бізнес у формі самозайнѐтості або 

фізичної особи-підприюмцѐ, то серед елементів управлінського компоненту 

підприюмницької культури доцільно виокремити: оріюнтуваннѐ у процесах 

започаткуваннѐ бізнесу, розуміннѐ сутності процесів організаційного 

проюктуваннѐ, розуміннѐ місцѐ і ролі стратегічного плануваннѐ в 

підприюмницькій діѐльності, розуміннѐ доцільності застосуваннѐ певних 

технологій прийнѐттѐ рішень та самоменедженту.  

Аналіз наукових публікацій щодо формуваннѐ інформаційно-

комунікаційних навичок підприюмців, ѐкі здійсняять господарську 

діѐльність у галузі наданнѐ послуг, дозволив виокремити  серед 
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інформаційно-комунікаційного компоненту підприюмницької культури 

такі складові: медіа та інформаційну грамотність (уміннѐ швидко й 

ефективно знаходити інформація, критично, творчо та компетентно її 

оцінявати й використовувати длѐ виконаннѐ певних завдань діѐльності; 

розуміннѐ принципів побудови медіа повідомлень, доцільного 

застосуваннѐ інструментів та характеристик медіа повідомлень з оглѐду 

на умови й цілі їх створеннѐ), володіннѐ інформаційними технологіѐми 

(прикладними додатками загального призначеннѐ та функціональними 

інформаційними технологіѐми), інформаційне забезпеченнѐ брендінгу 

(поширеннѐ бренду через засоби масової комунікації), обізнаність щодо 

основних засобів маркетингових комунікацій у спортивно-оздоровчій 

діѐльності (пропаганда, агітаціѐ, реклама, зв’ѐзки з громадськістя, 

пабліситі, спонсорство, лобіяваннѐ, особистий продаж, стимуляваннѐ 

збуту) та розуміннѐ необхідності захисту інформації.  

Серед найбільш вагомих складових елементів соціального компоненту 

підприюмницької культури ми обрали: розуміннѐ сутності соціальної 

відповідальності (свідома й добровільна участь підприюмств у вирішенні 

соціальних проблем суспільства), поводженнѐ в конфліктних ситуаціѐх 

(суперництво, пристосуваннѐ, компроміс, уникненнѐ, співпрацѐ (Томас, 

1974)), розвиток комунікативних навичок (здатність швидко знаходити 

найсприѐтливіший тон і потрібну форму спілкуваннѐ), переконаннѐ щодо 

соціальної ролі підприюмцѐ (сукупності соціальних властивостей, очікувань, 

зобов’ѐзань та конкретної соціальної позиції) та рівень нормативної 

саморегулѐції (упорѐдкуваннѐ підприюмницької діѐльності відповідно до 

загальновстановлених правил та еталонів поведінки).  

Відповідно до моделі участі бізнесу у вирішенні соціально -

економічних проблем, розроблену В. Сперанським (Сперанський, 2009, 

с. 243), усі підприюмства, незалежно від масштабу діѐльності, повинні 

нести свідому соціальну відповідальність базового та нормативного 

рівнів, тобто використовувати свої ресурси длѐ отриманнѐ прибутку, 

брати участь у відкритій та вільній конкуренції, забезпечувати 

виробництво ѐкісних товарів і послуг, дотримуватисѐ вимог 

податкового законодавства, продукувати новітні технології, створявати 

робочі місцѐ, забезпечувати гідні умови праці та її оплати, 

дотримуватись екологічних норм та брати участь у вирішенні значущих 

соціально-економічних проблем суспільства відповідно до напрѐмів 

своюї діѐльності. Розуміннѐ сутності соціальної відповідальності малого 

бізнесу майбутніми бакалаврами з фізичної культури і спорту вважаюмо 
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достатнім длѐ оціняваннѐ цього елементу соціальної складової 

підприюмницької культури. 

На думку І. Кона, соціальна роль – це нормативно схвалений спосіб 

поведінки, очікуваний від кожного, хто маю певну позиція (Кон, 1967). 

Сутність соціальної ролі Б. Ананьюв розкриваю ѐк деѐкі стереотипні вимоги 

до особистості з боку групи, ѐкі не залежать від її свідомості й поведінки 

(Ананьюв, 2001). Отже, головноя функціюя соціальної ролі ю передбаченнѐ 

реакції оточеннѐ на свої дії. 

Соціальна роль ѐк соціальна функціѐ особистості формуютьсѐ 

залежно від її статусу в суспільстві відповідно до певних уѐвлень лядей. 

Роль окресляю сукупність цінностей, майстерності (здібностей, знань, 

умінь, навичок), повноважень (прав і обов’ѐзків) під час здійсненнѐ певної 

соціальної діѐльності. Роль стаю особистісноя характеристикоя, коли 

лядина відчуваю рольову ідентичність. Тому визначеннѐ уѐвлень майбутніх 

бакалаврів із фізичної культури і спорту стосовно соціальної ролі 

підприюмцѐ вважаюмо найбільш вагомим чинником формуваннѐ їх 

підприюмницької культури. 

Нормативне регуляваннѐ, у першу чергу, стосуютьсѐ сфери суспільної 

свідомості та ґрунтуютьсѐ на чинній у суспільстві системі цінностей. 

Сприйнѐттѐ системи правових норм ю індивідуальним длѐ кожної 

особистості, що обумовляю формуваннѐ образу системи права, 

відповідного життювому досвіду лядини, набутим знаннѐм та характеру її 

взаюмовідносин із системоя правових норм. При цьому власний досвід 

взаюмодії із системоя права може викликати та закріплявати різні емоції, 

що згодом надаю образу права позитивне, негативне чи нейтральне  

емоційне забарвленнѐ. Саме сформоване у правовій психіці особистості 

емоційне сприйнѐттѐ системи права впливаю певним чином на поведінку 

лядини в нормативних ситуаціѐх. Проѐвом високої підприюмницької 

культури майбутніх бакалаврів із фізичної культури і спорту вважаюмо 

дотриманнѐ норм права в будь-ѐких ситуаціѐх. 

Узагальненнѐ думок фахівців-практиків дозволило виокремити такі 

складові андрагогічного компоненту підприюмницької культури: 

дидактично-організаторські здібності (уміннѐ забезпечувати ефективне 

проведеннѐ тренувальних занѐть, організовувати й контролявати 

навчально-тренувальний процес, відпочинок, відновленнѐ та спортивне 

зростаннѐ споживачів фізкультурно-оздоровчих послуг); педагогічну 

техніку (сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей 

поведінки тренера, спрѐмованих на ефективну реалізація обраних ним 
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методів і прийомів навчально-тренувальної діѐльності відповідно до 

мети, об’юктивних та суб’юктивних передумов); педагогічний оптимізм 

(гуманізмі, толерантність, творче мисленнѐ, співчуттѐ, радісне 

сприйнѐттѐ успіхів кожного кліюнта); зацікавленість в успіхах кліюнтів 

(урахуваннѐ індивідуальних особливостей і побажань кліюнтів) та 

креативність (прагненнѐ вийти за межі усталених стереотипів, норм, 

установок, створити нові продукти і способи діѐльності, застосовувати 

інноваційні спортивні технології). 

Отже, факторно-критеріальна модель уклячаю сім компонентів, 

кожен із ѐких складаютьсѐ з п’ѐти елементів (табл. 1). Найбільш вагомими 

компонентами підприюмницької культури на основі експертних оцінок 

визначено психологічний та етичний (вагові коефіціюнти дорівняять 0,2). 

Інші п’ѐть компонентів, на нашу думку, маять однаковий вплив на 

формуваннѐ рівнѐ підприюмницької культури (вагові коефіціюнти 

дорівняять 0,12). 

Таблицѐ 1 

Розподіл вагових коефіцієнтів між компонентами та елементами 

підприємницької культури 

 

Компоненти 
Ваговий 
коефіціюнт 

Складові елементи  
Ваговий 
коефіціюнт 

Психологічний 0,20 

Потреби та мотиви 0,30 

Сила волі та наполегливість 0,20 

Рішучість і сміливість 0,10 

Діловитість, ініціативність 0,25 

Організованість 0,15 

  Разом 1,00 

Етичний 0,20 

Принциповість 0,10 

Обов’ѐзковість 0,30 

Дотриманнѐ прав інших лядей 0,25 

Сумліннѐ  0,15  

Правдивість  0,20 

  Разом 1,00 

Економічний 0,12 

Розуміннѐ сутності законів ринку 0,10 

Обізнаність щодо моделей оподаткуваннѐ 0,15 

Розуміннѐ сутності ефективності 
підприюмницької діѐльності 

0,25 

Розуміннѐ необхідності застосуваннѐ 
маркетингових технологій 

0,20 

Розуміннѐ критеріїв високого рівнѐ 
професіоналізму 

0,30 

  Разом 1,00 
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Управлінський 0,12 

Оріюнтуваннѐ у процесах започаткуваннѐ 
бізнесу 

0,15 

Розуміннѐ сутності процесів 
організаційного проюктуваннѐ 

0,25 

Розуміннѐ місцѐ і ролі стратегічного 
плануваннѐ в підприюмницькій діѐльності 

0,30 

Розуміннѐ умов застосуваннѐ різних 
технологій прийнѐттѐ управлінських 
рішень 

0,20 

Розуміннѐ доцільності застосуваннѐ тайм-
менеджменту 

0,10 

  Разом 1,00 

Інформаційно-
комунікаційний 

0,12 

Медіа та інформаційна грамотність 0,20 

Володіннѐ інформаційними технологіѐми 0,15 

Інформаційне забезпеченнѐ брендінгу 0,30 

Обізнаність щодо основних засобів 
маркетингових комунікацій у спортивно-
оздоровчій діѐльності 

0,25 

Розуміннѐ необхідності захисту інформації 0,10 

  Разом 1,00 

Соціальний 0,12 

Розуміннѐ сутності соціальної 
відповідальності 

0,10 

Поводженнѐ в конфліктних ситуаціѐх 0,20 

Розвиток комунікативних навичок 0,15 

Переконаннѐ щодо соціальної ролі 
підприюмцѐ 

0,30 

Рівень нормативної саморегулѐції 0,25 

  Разом 1,00 

Андрагогічний  0,12 

Дидактично-організаторські здібності 0,30 

Педагогічна техніка 0,25 

Педагогічний оптимізм 0,20 

Перцептивні здібності 0,15 

Креативність 0,10 

  Разом 1,00 

Разом 1,0   

Примітка: розроблено автором 

 

Длѐ оціняваннѐ рівнѐ підприюмницької культури майбутніх 

бакалаврів з фізичної культури і спорту нами розроблено текст 

опитувальника, ѐкий складаютьсѐ з 35 питань – по одному питання на 

кожен елемент факторно-критеріальної моделі. Усі тестові питаннѐ 

складено в закритій формі, тобто респонденту необхідно обрати один 

із наведених варіантів відповідей. Кожному варіанту відповіді 

присвоюно бальну оцінку в інтервалі від одного до п’ѐти балів, що 

відповідаю певному рівня підприюмницької культури: 1 бал – 
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незадовільний рівень; 2 бали – низький; 3 бали – задовільний; 4 бали – 

достатній; 5 балів – високий.  

Зважена оцінка кожного компонента визначаютьсѐ ѐк сума добутків 

оцінок по кожному елементу й відповідних коефіціюнтів вагомості: 





N

n

евагnn KЕК
1

, , 

де Кn – зважена оцінка n-ого компоненту, бали; Еn – бальна оцінка n-

ого елементу відповідно до обраної відповіді, бали; Кваг,е – ваговий 

коефіціюнт n-ого елементу, ч. од. 

Оцінка рівнѐ підприюмницької культури може бути визначена ѐк сума 

добутків зважених оцінок компонентів та їх коефіціюнтів вагомості: 





N

n

квагn KКПК
1

, , 

де ПК – оцінка рівнѐ підприюмницької культури, бали; Кn – зважена 

оцінка n-ого компоненту, бали; Кваг,к – ваговий коефіціюнт n-ого 

компоненту, ч. од. 

Опитувальник валідизований в умовах ЗВО. Зокрема, длѐ 

встановленнѐ його валідності проведено такі процедури: оціняваннѐ 

ефективності використаннѐ окремих пунктів кожної зі шкал; оціняваннѐ 

внутрішньої узгодженості кожної окремої шкали; оціняваннѐ 

дискримінативності шкал; встановленнѐ тест-ретестової надійності шкал.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, у процесі відбору й структуруваннѐ підприюмницької культури 

майбутніх бакалаврів із фізичної культури та спорту виокремлено сім 

основних її компонентів (психологічний, етичний, економічний, 

управлінський, інформаційно-комунікаційний, соціальний та 

педагогічний). Длѐ конкретизації кожного компоненту обрану по п’ѐть 

елементів (складових), що маять різний за вагоя вплив на формуваннѐ 

рівнѐ підприюмницької культури. На основі кваліметричного підходу 

розроблено факторно-критеріальну модель, застосуваннѐ ѐкої дозволѐю 

визначити рівень підприюмницької культури з урахуваннѐм вагомості 

кожного з семи компонентів та елементів, що складаять певний 

компонент. З метоя здійсненнѐ аналізу стану сформованості 

підприюмницької культури випускників факультетів фізичного вихованнѐ 

та спорту на основі факторно-критеріальної моделі розроблено текст 

опитувальника, відповіді на питаннѐ ѐкого відповідаять певному рівня 

підприюмницької культури за п’ѐтибальноя шкалоя. Запропонований 
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діагностичний інструмент дозволить не тільки оцінити загальний рівень 

підприюмницької культури респондентів, а й виѐвити найбільш 

проблемні її параметри, що в подальшому може бути використано длѐ 

розробленнѐ структурно-функціональної моделі формуваннѐ 

підприюмницької культури та змісту науково-методичного забезпеченнѐ 

її формуваннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 

Веритов Александр. Конструирование диагностического инструментариѐ 
длѐ оценки уровнѐ предпринимательской культуры студентов. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ разработка факторно-критериальной модели 
длѐ оценки уровнѐ предпринимательской культуры будущих бакалавров 
физической культуры и спорта на основе отбора и структурированиѐ ее 
составлѐящих. Длѐ достижениѐ цели применѐлись следуящие методы 
исследованиѐ: анализ и синтез, системный подход, квалиметрический поход, 
метод экспертных оценок. Предложеннаѐ факторно-критериальнаѐ модель 
предпринимательской культуры вклячает семь компонентов, каждый из 
которых состоит из пѐти элементов. Применение модели позволѐет 
определить уровень предпринимательской культуры с учетом весомости 
каждого из ее компонентов и элементов. Практическаѐ ценность 
предложенного диагностического инструмента состоит в возможности 
выѐвлениѐ наиболее проблемных параметров предпринимательской культуры 
студентов и корректировки на этой основе форм и методов организации 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: предпринимательскаѐ культура, факторно-
критериальнаѐ модель, компонент, элемент, квалиметрический подход, 
весовой коэффициент, балльнаѐ оценка, взвешеннаѐ оценка. 

SUMMARY 

Veritov Alexander. Designing diagnostic tools for assessing the level of 
entrepreneurial culture of higher education applicants. 

The aim of the article is to develop a factor-criterion model for assessing the level 
of entrepreneurial culture of future bachelors in physical culture and sports based on the 
selection and structuring of its components. To achieve this goal, the following research 
methods were used: analysis and synthesis – to determine the components of 
entrepreneurial culture; systems approach – to combine certain components of 
entrepreneurial culture into a single theoretical picture, which allows to identify its 
essence as a holistic system; qualimetric approach – for a quantitative description of each 
element of business culture, taking into account the contribution of each of them in the 
overall assessment of its level; method of expert evaluation – to determine the weights of 
each of the components and elements of business culture. In the process of selection and 
structuring of entrepreneurial culture of future bachelors in physical culture and sports, 
seven main components are identified (psychological, ethical, economic, managerial, 
information and communication, social and pedagogical). To specify each component, 
five elements are selected, which have different weights on the formation of the level of 
entrepreneurial culture. Based on the qualimetric approach, a factor-criterion model has 
been developed, the application of which allows to determine the level of business culture 
taking into account the importance of each of the seven components and elements that 
make up a particular component. The degree of influence of components and elements 
on the general level of entrepreneurial culture was determined on the basis of expert 
opinions, the source of which was the results of scientific research of domestic and 
foreign scientists in psychology, sociology, economics, management, pedagogy, and 
experts working in physical culture and sports. In order to analyze the state of formation 
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of entrepreneurial culture of graduates of the faculties of physical education and sports 
on the basis of the factor-criterion model developed a textbook, the answers to which 
correspond to a certain level of entrepreneurial culture on a five-point scale. The 
proposed diagnostic tool will not only assess the general level of entrepreneurial culture 
of respondents, but also identify the most problematic parameters, which can be further 
used to develop a structural and functional model of entrepreneurial culture and the 
content of scientific and methodological support of the educational process. 

Key words: business culture, factor-criterion model, component, element, 
qualimetric approach, weighting factor, point evaluation, weighted evaluation. 
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ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
У статті здійснено теоретичний аналіз, узагальнено результати 

дослідженнѐ проблеми організації підготовки фахівців управліннѐ інцидентами 
інформаційної та кібербезпеки. Длѐ забезпеченнѐ ѐкісного освітнього процесу 
формуваннѐ професійної компетентності з управліннѐ інцидентами інформаційної 
та кібернетичної безпеки здійснено обґрунтуваннѐ, проюктуваннѐ й розробку 
навчально-методичного комплексу «Управліннѐ інцидентами інформаційної і 
кібернетичної безпеки». Длѐ педагогічного супроводу формуваннѐ компетентності 
управліннѐ інцидентами ѐк складові НМК розроблено методичні рекомендації до 
виконаннѐ задач кейсів модельних ситуацій із моніторингу інцидентів інформаційної 
та кібернетичної безпеки; навчально-інформаційну платформу длѐ віддаленого 
доступу длѐ проведеннѐ семінарських занѐть у режимі вебінарів, онлайн-конференцій 
за розділами навчального модуля; методичні рекомендації до виконаннѐ 
лабораторних та самостійних робіт і виконаннѐ індивідуальних творчих завдань, 
проюктуваннѐ, моделяваннѐ тощо. 

Ключові слова: інформаційна безпека, кібербезпека, освітній процес, 
формуваннѐ компетентності управліннѐ інцидентами інформаційної та 
кібернетичної безпеки, навчально-методичний комплекс. 

 

Постановка проблеми. В умовах інформаційного суспільства 

реалізаціѐ будь-ѐких процесів неможлива без інформаційного 
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забезпеченнѐ, зокрема інформаційних систем і мереж. Вимоги 

інформаційної безпеки відображаятьсѐ в угодах про забезпеченнѐ 

належного рівнѐ сервісу (Service Level Agreement, SAL), будь-ѐкий інцидент, 

що перешкоджаю забезпечення відповідності вимогам SAL, кваліфікуютьсѐ 

ѐк інцидент інформаційної безпеки, що несе загрозу інформаційній 

системі, може призвести до несанкціонованого доступу до інформації, 

втраті інформації, економічним втратам тощо. 

Саме тому формуваннѐ компетентності з управліннѐ інцидентами 

інформаційної та кібернетичної безпеки ю важливоя складовоя 

формуваннѐ професійної компетентності майбутніх фахівців із 

кібербезпеки в сучасних умовах.  

Аналіз актуальних досліджень. Інциденти ІБ спричинені багатьма 

зовнішніми чинниками (загрозами) та внутрішніми вразливостѐми 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (обробки, 

зберіганнѐ, передачі інформації). Складний розподілений характер, 

багатомодульність, помилки й недоліки в програмно-апаратній 

архітектурі автоматизованих (інформаційних) систем обробки та 

зберіганнѐ даних, ѐкі длѐ інформаційного обміну використовуять 

транспортні послуги вразливих і не завжди достатньо захищених ІКМ, 

наприклад Internet, – створяять додаткові вразливості та можливості 

длѐ реалізації загроз ІБ у виглѐді інцидентів. Крім того, розвиток таких 

високих технологій (Hi-Tech), ѐк нанотехнології, робототехніка, сенсорні 

мережі, радіочастотна ідентифікаціѐ, телебіометріѐ, штучний інтелект, 

інформаційна зброѐ, нові засоби впливу тощо, – все це несе за собоя 

нові проблеми, ризики, побічні негативні ѐвища. Тому, незважаячи на 

свою вирішальне значеннѐ, доходѐть висновку науковці, длѐ розвитку 

інформаційного суспільства в найближчому майбутньому 

інформаційно-комунікаційні мережі виѐвлѐтьсѐ слабо захищеними від 

зловживань, вторгнень, зовнішніх і внутрішніх впливів, стаячи ареноя 

інформаційних війн, діѐльності кіберзлочинців і Hi-Tech-хакерів. Длѐ 

інформаційної та національної безпеки України це ю особливо 

актуальним у зв’ѐзку з відставаннѐм нашої держави в критичних 

напрѐмах Hi-Tech (Гладиш, 2007).  

Першим кроком у прийнѐтті рішень щодо керуваннѐ інцидентами 

ІБ повинна бути систематизаціѐ та вкляченнѐ до SLA визначень класів 

інцидентів. Пропонуютьсѐ постійно осучаснявати ѐк закони, методики, 

так і відповідні інститути в галузі керуваннѐ інформаційними 

технологіѐми та ІБ. Науковці пропонуять функціональні схеми щодо 
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керуваннѐ інцидентами ІБ в ОТС, відповідні моделі PDCA та процесний 

підхід, визначений у відповідних міжнародних стандартах ISO/IEC 

(Гладиш та ін., 2007; Гладиш, 2008).  

Узагальненоя метоя забезпеченнѐ інформаційної безпеки (ІБ) 

організації ю зниженнѐ ризиків, діячих відносно інформаційних ресурсів, 

і ѐк наслідок –запобіганнѐ або мінімізаціѐ збитку від можливих 

інцидентів ІБ. Основноя задачея процесу управліннѐ інцидентами 

інформаційної безпеки ю усуненнѐ інцидентів у гранично стислі терміни. 

У ході процесу управліннѐ інцидентами ІБ проводитьсѐ виѐвленнѐ, 

реюстраціѐ, класифікаціѐ й початкова підтримка запитів, а також пошук 

рішеннѐ, його застосуваннѐ, контроль, інформуваннѐ і підготовка 

звітності. Оскільки, ѐк ми вже визначили, інцидентом, у першу чергу, ю 

певна недозволена подіѐ, вона маю бути неприпустимоя, забороненоя. 

Отже, існую необхідність розробки та затвердженнѐ документів, що чітко 

описуять усі дії, ѐкі можна виконувати в ІКС і ѐкі виконувати заборонено 

(Гнатяк та ін., 2012). 

Процес управліннѐ інцидентами інформаційної безпеки, ѐк 

правило, покладаютьсѐ на службу ІТ-підтримки, ѐка оброблѐю інциденти 

ІБ (у випадку, ѐкщо така служба існую в організації). Це ще раз доводить 

факт доцільності розробки юдиної системи управліннѐ всіма процесами в 

компанії, оскільки управліннѐ подібними процесами в різних галузѐх її 

діѐльності часто виконуютьсѐ за одніюя схемоя. Варто також розуміти, 

що управліннѐ інцидентами інформаційної безпеки не попереджую 

нанесеннѐ збитку компанії, проте розслідуваннѐ інциденту ІБ та 

своючасне впровадженнѐ превентивних і коригувальних заходів знижую 

ймовірність його рецидиву. Робота організації без системи управліннѐ 

інцидентами інформаційної безпеки може обернутисѐ низкоя 

неприюмностей. У результаті впровадженнѐ процесу управліннѐ 

проблемами організаціѐ отримую такі важливі й корисні властивості, ѐк 

ѐкість сервісів, скороченнѐ числа інцидентів та безперервне 

функціонуваннѐ. В умовах зростаннѐ впливу ІТ на діѐльність сучасних 

організацій, значна увага приділѐютьсѐ організації підтримки та 

супроводу ІТ-систем (Гнатяк та ін., 2012). 

Одним із клячових процесів на етапі експлуатації ю розслідуваннѐ 

інцидентів. Перш ніж перейти до розкриттѐ процесу розслідуваннѐ інцидентів 

безпеки, проаналізуюмо сутність понѐттѐ інцидент інформаційної безпеки. 

Основним елементом моделі інциденту інформаційної безпеки ю 

інформаційні активи організації, оскільки саме проти них спрѐмовуютьсѐ 
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негативна подіѐ або низка небажаних і непередбачених подій інформаційної 

безпеки, у результаті їх впливу відбуваютьсѐ порушеннѐ політики 

інформаційної безпеки (ПІБ) (Копитін, 2010). 

Длѐ зменшеннѐ ризику нанесеннѐ збитків, пов’ѐзаних із порушеннѐм 

ІБ, використовуятьсѐ заходи (організаційні, інженерно-технічні) й засоби 

(міжмережеві екрани, віртуальні приватні мережі (VPN), системи виѐвленнѐ 

вторгнень/системи запобіганнѐ вторгненнѐм (IDS/IPS), системи замкнутого 

телебаченнѐ (CCTV) та ін. системи безпеки. Але ѐкоя би потужноя не була 

система ІБ, все одно в ній можуть бути уразливості, пов’ѐзані, наприклад, із 

поѐвоя раніше невідомого вірусу (Копитін, 2010). Відомості щодо останніх 

уразливостей можна отримати на он-лайн службах 

(http://www.cert.org/vuls/), у стандарті назв уразливостей Common 

Vulnerabilities and Exposures (CVE), із ѐким можна ознайомитисѐ на сайті 

http://cve.mitre.org/cve/. 

Формуваннѐ групи длѐ проведеннѐ розслідуваннѐ, реагуваннѐ на 

інциденти ІБ вклячаю визначеннѐ осіб, відповідальних за розслідуваннѐ. 

У організацій існую три варіанти вирішеннѐ даного питаннѐ: провести 

внутрішню розслідуваннѐ; звернутисѐ до правоохоронних органів; 

звернутисѐ до спеціалізованих груп реагуваннѐ на інциденти ІБ. Під час 

проведеннѐ внутрішнього розслідуваннѐ організації стикаятьсѐ з такими 

проблемами: низька кваліфікаціѐ співробітників у питаннѐх реагуваннѐ 

на інциденти ІБ; недостатнѐ кількість співробітників і часу; неможливість 

отримати необхідну інформація під час розслідуваннѐ та ін. Під час 

вибору другого та третього варіантів слід розуміти, що конфіденційна 

інформаціѐ може стати відомоя стороннім організаціѐм. На підставі 

необхідності комплексного вирішеннѐ завдань захисту державних 

інформаційних ресурсів у інформаційних та телекомунікаційних 

системах було вирішено створити в Україні юдину інфраструктуру 

безпеки. Основними її елементами маять стати: Державний центр 

безпеки (ДЦБ) інформаційно-телекомунікаційних систем; Центр безпеки 

українського сегменту мережі Інтернет; Центр антивірусного захисту 

інформації; Центр сертифікації клячів із забезпеченнѐм чіткої іюрархії 

управліннѐ та юдиними технологічними принципами створеннѐ й 

функціонуваннѐ. Юдина інфраструктура безпеки забезпечую взаюмодія з 

адміністраторами безпеки інформаційних систем органів державної 

влади (Копитін, 2010). 

Гарантіюя безпечної роботи з інформаційної системи ю виконаннѐ 

необхідних заходів, ѐкі зводѐть до мінімуму всі існуячі ризики з 

http://cve.mitre.org/cve/
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урахуваннѐм їх ступенѐ впливу на безпеку. Ці вимоги визначаятьсѐ 

необхідністя врахуваннѐ всіх ризиків і інтересів, що виникаять у процесі 

впровадженнѐ нових інформаційних технологій. Одним зі шлѐхів 

вирішеннѐ ю побудова моделей створеннѐ й оцінки ефективності систем 

безпеки, що забезпечуять безпеку на основі системного підходу до 

врахуваннѐ впливу ризиків. Длѐ визначеннѐ необхідного комплексу 

заходів проюктуять і розроблѐять модель системи безпеки. Компанії, 

що маять стратегії кібербезпеки, повинні гарантувати, що кожна з 

підкатегорій кібербезпеки буде врахована (Стефурак та ін., 2020).  

Сьогодні кіберзахист не може обмежуватисѐ технічними заходами, 

а маю бути інтегрований у такі традиційні види діѐльності з безпеки, ѐк 

забезпеченнѐ фізичної безпеки та безпеки персоналу, бути частиноя 

загально-організаційних зусиль із метоя захисту всіх бізнес-операцій ѐк 

від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз. Активності з кібербезпеки 

маять бути в числі пріоритетних та узгоджуватисѐ зі стратегічноя 

діѐльністя бізнесу. Зростання ефективності забезпеченнѐ кібербезпеки 

сприѐять технології геоінформаційних систем (ГІС), ѐкі формуять основу 

длѐ створеннѐ спільної ситуаційної обізнаності фахівців із 

міждисциплінарних видів діѐльності в межах організації. ГІС – це 

автоматизована система, що забезпечую збираннѐ, зберіганнѐ, 

інтеграція та графічне представленнѐ просторової інформації у виглѐді 

схем або карт. Більшість сучасних ГІС здійсняять комплексну обробку 

інформації, з використаннѐм функцій: уведеннѐ й редагуваннѐ даних, 

підтримка моделей просторових даних, зберіганнѐ інформації, 

перетвореннѐ систем координат і трансформаціѐ картографічних 

проюкцій, растрово-векторні операції, вимірявальні операції, 

полігональні операції, операції просторового аналізу, різні види 

просторового й цифрового моделяваннѐ (Мужанова, 2020).  

Узагальняячи результати теоретичного аналізу проблеми, 

визначаюмо, що длѐ ѐкісної професійної підготовки майбутніх фахівців 

важливими ю всі розглѐнуті положенні та їх вивченнѐ й аналіз у 

проюктуванні навчально-методичного забезпеченнѐ длѐ теоретико-

методичного супроводу процесу формуваннѐ компетентності управліннѐ 

інцидентами інформаційної і кібернетичної безпеки. 

Мета полѐгаю у здійсненні аналізу наукових джерел, обґрунтуванні, 

проюктуванні й розробці навчально-методичного комплексу длѐ забезпе-

ченнѐ ѐкісного освітнього процесу формуваннѐ професійної компетентності з 

управліннѐ інцидентами інформаційної та кібернетичної безпеки. 
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Відповідно до мети визначено завданнѐ дослідженнѐ: 1) здійснити 

теоретичний оглѐд наукових джерел із управліннѐ інцидентами 

інформаційної та кібернетичної безпеки; 2) здійснити проюктуваннѐ й 

розробку навчально-методичного комплексу з управліннѐ інцидентами 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Методи дослідження: базовим стало інтегроване застосуваннѐ 

системного, компетентнісного й діѐльнісного підходів, використаннѐ 

загальнонаукових та спеціальних методів: системного аналізу та 

синтезу, термінологічного аналіз, узагальненнѐ. У ході проюктуваннѐ, 

розробки й упровадженнѐ НМК в освітній процес використано методи 

навчаннѐ: індуктивний, дедуктивний, продуктивний та метод 

стимуляваннѐ; інтерактивні методи: проблемної дискусії; мозкового 

штурму; проюктуваннѐ: моделяваннѐ; дерева рішень; експертних груп, 

case-study. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до вимог освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми та результатів навчаннѐ студенти 

повинні володіти такими компетентностѐми: здатність управлѐти 

інцидентами інформаційної та кібернетичної безпеки відповідно до  

міжнародних стандартів ISO/AEC 27 серії; здійснявати процедури 

управліннѐ інцидентами, проводити розслідуваннѐ, надавати їм оцінку; 

виконувати моніторинг процесів функціонуваннѐ інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем відповідно до 

встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки; аналізувати, 

виѐвлѐти й оцінявати можливі загрози, уразливості та дестабілізуячі 

чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з 

установленоя політикоя інформаційної та/або кібербезпеки; застосувати 

методи розслідуваннѐ і аналізу длѐ збору, використаннѐ та збереженнѐ 

доказів злочину в кіберпросторі. 

Длѐ забезпеченнѐ ѐкісного освітнього процесу формуваннѐ 

професійної компетентності майбутніх фахівців із кібербезпеки й 

означених компетентностей, що ю її складовими, розроблено навчально-

методичний комплекс «Управліннѐ інцидентами інформаційної і 

кібернетичної безпеки». 

Теоретична частина вклячаю авторську розробку навчально-

методичного комплексу – інформаційний контент лекційних занѐть за 

підрозділами: основні понѐттѐ, терміни й нормативно-правова база 

управліннѐ інцидентами інформаційної та кібернетичної безпеки; 

міжнародні стандарти щодо управліннѐ інцидентами інформаційної та 
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кібернетичної безпеки, управліннѐ комп’ятерними інцидентами на 

основі стандартів ISO/AEC 27 серії; основні методи та засоби управліннѐ 

інцидентами інформаційної та кібернетичної безпеки; обробка 

інцидентів комп’ятерної безпеки на основі керівництва NIST SP 800-61; 

процеси, процедури, методи управліннѐ інцидентами інформаційної 

безпеки захищених автоматизованих систем управліннѐ; види, 

класифікаціѐ, функціонуваннѐ та принципи реалізації інцидентів 

інформаційної та кібернетичної безпеки; моніторинг загроз, захист і 

реагуваннѐ на інциденти комп’ятерної безпеки в ICS; регламент 

інформуваннѐ персоналу автоматизованої системи про виѐвлені 

інциденти; регламент усуненнѐ й обліку виѐвлених інцидентів; методи 

розслідуваннѐ інцидентів у комп’ятерних системах; основи 

комп’ятерної криміналістики; моніторинг активів та мережевої безпеки, 

правила розмежовуваннѐ доступу; моніторинг мережевої безпеки ICS; 

етапи розслідуваннѐ інцидентів у комп’ятерних системах, придбаннѐ 

цифрових доказів (артефактів); методологіѐ аналізу векторів атаки й 

цифрових доказів у ході вивченнѐ та розслідуваннѐ інцидентів 

комп’ятерної безпеки; стратегіѐ стримуваннѐ інцидента комп’ятерної 

безпеки, усуненнѐ наслідків, відновленнѐ й удосконаленнѐ системи 

захисту та менеджменту. 

Методичні рекомендації до виконаннѐ задач кейсів модельних 

ситуацій: із моніторингу інцидентів інформаційної та кібернетичної 

безпеки; використаннѐ прикладного програмного забезпеченнѐ длѐ 

виѐвленнѐ та дослідженнѐ інцидентів у комп’ятерних системах і 

мережах; класифікаціѐ та визначеннѐ принципів функціонуваннѐ та 

принципів реалізації інцидентів інформаційної та кібернетичної безпеки; 

оцінка наслідків виѐвлених інцидентів; визначеннѐ джерел і причини 

виникненнѐ інцидентів; організаціѐ і проведеннѐ розслідуваннѐ 

інцидентів інформаційної безпеки та виѐвлених порушень заходів 

захисту інформації; прогнозуваннѐ можливих шлѐхів розвитку дій 

порушників інформаційної безпеки; визначеннѐ й обґрунтуваннѐ активів, 

ресурсів, ролі, діѐльності длѐ процесів і процедур управліннѐ 

інцидентами інформаційної безпеки захищених автоматизованих систем 

управліннѐ та організації; застосовуваннѐ програмних засобів 

резервуваннѐ й відновленнѐ інформації в автоматизованих системах; 

створеннѐ альтернативних місць зберіганнѐ і обробки інформації на 

випадок виникненнѐ позаштатних ситуацій; ефективної роботи з 

основним та допоміжним програмним забезпеченнѐм; визначеннѐ 
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оптимальних програмних засобів длѐ оперативного реагуваннѐ та 

ѐкісного управліннѐ інцидентами інформаційної безпеки; визначеннѐ 

необхідних правил і процедур виѐвленнѐ інцидентів та процедур 

реагуваннѐ на інциденти; виѐвленнѐ й ідентифікаціѐ інцидентів у процесі 

експлуатації автоматизованої системи; усуненнѐ інцидентів, що виникли 

в процесі експлуатації автоматизованої системи; резервуваннѐ 

програмного забезпеченнѐ, технічних засобів, каналів передачі даних 

автоматизованої системи управліннѐ. 

Розроблено навчально-інформаційну платформу длѐ віддаленого 

доступу проведеннѐ семінарських занѐть у режимі вебінарів, онлайн-

конференцій за розділами: понѐттювий апарат управліннѐ комп’ятерними 

інцидентами; аналіз основних положень стандартів ISO/AEC 27 серії з 

управліннѐ комп’ятерними інцидентами (ISO/IEC 27001:2005; ISO/IEC 

20000:2005; ISO/IEC TR 18044:2004); реагуваннѐ на інциденти комп’ятерної 

безпеки на основі рекомендацій NIST SP 800-61 та національних стандартів; 

реагуваннѐ на інциденти комп’ятерної безпеки на основі рекомендацій NIST 

SP 800-61 та національних стандартів; аналіз потенційного ландшафту загроз, 

виѐвленнѐ та зменшеннѐ впливу інцидентів комп’ятерної безпеки; етапи 

проведеннѐ аудиту мережевої безпеки, моніторинг активів; призначеннѐ й 

функціональні можливості інструментів Wireshark, TCPdump, Cyber Lens, ELSA, 

Bro та Snort; групи реагуваннѐ на інциденти комп’ятерної безпеки, структури; 

аналіз векторів атаки. 

До складу навчально-методичного комплексу входѐть розроблені 

методичні рекомендації до виконаннѐ самостійних робіт за розділами: 

термінологіѐ в галузі захисту інформації в комп’ятерних системах від 

несанкціонованого доступу НД ТЗІ 1.1-003-99; аналіз системи управліннѐ 

інцидентами інформаційної безпеки NAU-CERT; інформаціѐ управліннѐ 

інцидентами безпеки – Ч.1, принципи управліннѐ інцидентами; «Критерії 

оцінки захищеності інформації в комп’ятерних системах від 

несанкціонованого доступу» НД ТЗІ 2.5-004-99», ISO/IEC 15408 «Загальні 

критерії оцінки безпеки інформаційних технологій»; ISO/IEC 27033-1, 

ISO/IEC 27033-2, ISO/IEC 27033-3 «Мережева безпека»; аналіз 

функціональних можливостей мережевих аналізаторів; аналіз сучасних 

програмних продуктів систем моніторингу мережевої безпеки ICS/SCADA; 

принципи роботи сучасних програмних продуктів систем моніторингу 

середовища та виѐвленнѐ аномалій; аналіз розвитку сучасних систем 

виѐвленнѐ вторгнень; ISO/IEC 27033 «Керівництво по ідентифікації, збору, 
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придбання і збереження цифрових доказів»; оглѐд сучасних методик 

аналізу шкідливих програмних засобів. 

Окремим контентом навчально методичного комплексу розроблено 

методичні рекомендації до виконаннѐ лабораторних робіт із можливістя 

дистанційного доступу длѐ підготовки. Методичні розробки до виконаннѐ 

лабораторних робіт вклячаять рекомендації: використаннѐ інструментів 

Wireshark, TCPdump, CyberLens, ELSA, Bro, Snort та ін., длѐ збору даних про 

мережу, виѐвленнѐ й аналізу загроз; здійсненнѐ моніторингу мережевого 

середовища та виѐвленнѐ аномалій; системи виѐвленнѐ інцидентів 

комп’ятерної безпеки; збір цифрових доказів про інцидент комп’ятерної 

безпеки; дослідженнѐ, класифікаціѐ та використаннѐ програмних засобів; 

використаннѐ YARA правил. 

У процесі проюктуваннѐ, розробки й упровадженнѐ НМК в освітній 

процес використано методи навчаннѐ: індуктивний, дедуктивний, 

продуктивний та метод стимуляваннѐ; інтерактивні методи: проблемної 

дискусії; мозкового штурму; проюктуваннѐ: моделяваннѐ; дерева рішень; 

експертних груп, case-study. 

Індуктивний метод полѐгаю в тому, що викладач насамперед 

викладаю факти, проводить досліди, поступово підводить слухачів до 

узагальнень, визначеннѐ понѐть. Дедуктивний метод полѐгаю в тому, що 

викладач повідомлѐю загальне положеннѐ, закон, а потім, роблѐчи 

висновки, поступово підводить до конкретних висновків, ставить конкретні 

завданнѐ. Продуктивний метод пов’ѐзаний із опануваннѐм нових знань у 

процесі творчої роботи. Дослідницький метод застосовуютьсѐ длѐ 

засвоюннѐ досвіду творчої діѐльності, застосуваннѐ наукових і практичних 

знань. Методи стимуляваннѐ спеціально спрѐмовані на формуваннѐ 

позитивних мотивів навчаннѐ, стимуляять пізнавальну активність, 

водночас сприѐять збагачення слухачів новоя інформаціюя. 

Інтерактивні методи: проблемної дискусії; мозкового штурму; 

проюктуваннѐ: моделяваннѐ; дерева рішень; експертних груп застосовано 

у процесі лекційного курсу та семінарських занѐть, метод case-study 

застосовано у процесі підготовки до модульних контрольних робіт на 

платформі длѐ дистанційного доступу. 

Розроблено тестові пакети длѐ проведеннѐ модульних контрольних 

робіт та підсумкового модульного контроля.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. За 

результатами системного аналізу досѐгнень у галузі інформаційної безпеки 

здійснено обґрунтуваннѐ, проюктуваннѐ й розробку навчально-
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методичного комплексу длѐ забезпеченнѐ ѐкісного освітнього процесу 

формуваннѐ професійної компетентності з управліннѐ інцидентами 

інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Навчально-методичний комплекс «Управліннѐ інцидентами 

інформаційної і кібернетичної безпеки» вклячаю  теоретичну частину, 

авторську розробку навчально-методичного комплексу – інформаційний 

контент лекційних занѐть. Длѐ педагогічного супроводу формуваннѐ 

компетентності управліннѐ інцидентами, ѐк складові НМК, розроблено 

методичні рекомендації до виконаннѐ задач кейсів модельних ситуацій: 

із моніторингу інцидентів інформаційної та кібернетичної безпеки 

інформаційної і кібернетичної безпеки; навчально-інформаційну 

платформу длѐ віддаленого доступу проведеннѐ семінарських занѐть у 

режимі вебінарів, онлайн-конференції за розділами навчального 

модуля; методичні рекомендації до виконаннѐ лабораторних робіт, 

самостійних робіт та виконаннѐ індивідуальних творчих завдань, 

проюктуваннѐ, моделяваннѐ тощо. 

Длѐ досѐгненнѐ ефективності подальшого впровадженнѐ НМК в 

освітній процес перспективами подальших наукових розвідок ю розробка 

диференційної рівневої шкали оцінки навчальних досѐгнень слухачів та 

здійсненнѐ моніторингу ѐкості процесу формуваннѐ компетентності 

управліннѐ інцидентами інформаційної та кібернетичної безпеки. 
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РЕЗЮМЕ 

Воскобойников Сергей, Решетников Олег. Проектирование 

образовательного процесса профессиональной подготовки специалистов к 

управлениѐ инцидентами информационной и кибербезопасности. 

В статье осуществлен теоретический анализ, обобщены 
результаты исследованиѐ проблемы организации подготовки 
специалистов по управления инцидентами информационной и 
кибербезопасности. Длѐ обеспечениѐ качественного образовательного 
процесса формированиѐ профессиональной компетентности по 
управления инцидентами информационной и кибернетической 
безопасности осуществлены обоснование, проектирование и разработка 
учебно-методического комплекса «Управление инцидентами 
информационной и кибернетической безопасности». Длѐ педагогического 
сопровождениѐ формированиѐ компетентности управлениѐ инцидентами, 

http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/2423
http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/2423
http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/2423


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

106 

как составлѐящие УМК, разработаны методические рекомендации к 
выполнения задач кейсов модельных ситуаций: по мониторингу 
инцидентов информационной и кибернетической безопасности; учебно -
информационнаѐ платформа длѐ удаленного доступа длѐ проведениѐ 
семинарских занѐтий в режиме вебинаров, онлайн-конференций по 
разделам учебного модулѐ; методические рекомендации к выполнения 
лабораторных и самостоѐтельных работ и индивидуальных творческих 
задач, проектирования, моделирования и др. 

Ключевые слова: информационнаѐ безопасность, кибербезопасность, 
образовательный процесс, формирование компетентности управлениѐ 
инцидентами информационной и кибернетической безопасности, учебно-
методический комплекс. 

SUMMARY 

Voskoboinikov Serhii, Reshetnilov Oleh. Design of the educational process of 

professional training of future specialists of information and cyber security incident 

management. 

The article provides a theoretical analysis, summarizes the results of a study of 
the problem of organizing the training of information and cyber security incident 
management specialists. It is determined that for high-quality professional training of 
future specialists it is important to consider all the provisions and their study and 
analysis in the design of educational and methodological support of the process of 
forming information and cyber security incident management competence. 

Based on the results of a systematic analysis of achievements in the field of 
information security, substantiation, design and development of an educational and 
methodological complex to ensure a quality educational process of professional 
competence in information and cyber security incident management. 

The basic was the integrated application of systems, competence and activity 
approaches, the use of general scientific and special methods: systematic analysis and 
synthesis, terminological analysis, generalization. In the course of design, 
development and implementation of EMC in the educational process, teaching 
methods were used: inductive, deductive, productive and stimulation method; 
interactive methods: problem discussion; brainstorming; design: modeling; decision 
trees; expert groups, case-study. 

The educational and methodological complex “Information and Cyber 
Security Incident Management” includes a theoretical part, the author’s 
development – information content of lectures. For pedagogical support of forming 
the incident management competence, as components of EMC, methodological 
recommendations were developed: on monitoring of incidents of information and 
cyber security; training and information platform for remote access to seminars 
and webinars, online conferences by sections of the training module; 
methodological recommendations for laboratory work, independent work and 
individual creative tasks, design, modeling, etc. 

Key words: information security, cybersecurity, educational process, formation 
of information and cyber security incident management competence, educational and 
methodological complex. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПСИХОЛОГА (СПЕЦІАЛЬНОГО, КЛІНІЧНОГО) 
 

У статті розглѐнуто сучасні підходи до формуваннѐ професійної 
компетентнтності майбутнього психолога (спеціального, клінічного). Визначено 
компоненти, що складаять особливе середовище, в умовах ѐкого в системі 
підготовки у студентів виникаю нова професійно значуща ѐкість, ѐка актуалізую 
необхідність всебічного вивченнѐ такого феномена – професійна компетентність. 

Мета статті – охарактеризувати підходи професійної компетентності 
психологів (спеціальних, клінічних). 

Проведено аналіз психолого-педагогічної літератури, що дозволило зробити 
висновок про те, що професійна компетентність – це сукупність знань, умінь і 
навичок, що визначаю результат праці, поюднаннѐ теоретичної та практичної 
підготовки студентів, а також знань із професійно-особистісними ѐкостѐми, на 
основі ѐких формуютьсѐ творчий потенціал, ініціативність, співробітництво, 
здатність працявати в групі, комунікативні здатності, уміннѐ вчитисѐ, оцінявати, 
логічно мислити, відбирати та будувати його діѐльність.  

Ключові слова: компетентнiснть, професійна компетентність, підхід, 
компоненти, положеннѐ, аутопсихологічна компетентність. 

 

Постановка проблеми. Перед державноя освітоя України 

постаять нові виклики, пов’ѐзані з глобалізаційними процесами, длѐ 

подоланнѐ ѐких ю необхідноя підготовка професіоналів у різних галузѐх, 

зокрема, психологів (спеціальних, клінічних), ѐкі супроводжуять 

практично всі види суспільної діѐльності. Саме сформовані 

компетентностi ю тими показниками, що уможливляять визначеннѐ 

готовності випускника до самостійного життѐ, його подальшого 

розвитку, активної суспільної позиції тощо. Оріюнтуячись на сучасний 

ринок праці, до пріоритетів сучасної освіти можна віднести вміннѐ 

оперувати технологіѐми та знаннѐми, що задовольнѐять потреби 

інформаційного суспільства, формуять у молоді здатність до втіленнѐ 

різноманіттѐ нових ролей у суспільстві.  

Одним із напрѐмів модернізації освіти ю запровадженнѐ та 

реалізаціѐ компетентнісного підходу в навчанні. Концепціѐ модернізації 

освіти оріюнтуютьсѐ на формуваннѐ професійної компетентності 
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психолога (спеціального, клінічного), визначаю необхідність вищої школи 

на реалізація випереджальної професійної освіти, в основі ѐкої лежить 

принцип розвитку студентів-психологів у процесі формуваннѐ 

професійної компетентності. 

Особливу значимість професійна компетентність набуваю у зв’ѐзку з 

тим, що система освіти в даний час характеризуютьсѐ значними 

інноваційними перетвореннѐми. У сучасних умовах психолог (спеціальний, 

клінічний), щоб бути успішним і затребуваним, повинен бути готовим до 

будь-ѐких змін, уміти швидко й ефективно адаптуватисѐ до нових умов, 

проѐвлѐти прагненнѐ бути професіоналом своюї справи, постійно оновлявати 

свої знаннѐ та вміннѐ, прагнути до саморозвитку, проѐвлѐти толерантність. 

Відтак, вища психологічна освіта України потребую суттювої науково 

обґрунтованої модернізації. Рівень підготовленості психолога (спеціального, 

клінічного) повинен відповідати міжнародним стандартам, що дозволить 

ефективно співпрацявати в глобальному життювому просторі. Зазначені 

стандарти не запроваджуятьсѐ без належної професійної підготовки, ѐка маю 

забезпечуватисѐ провідними вишами країни.  

Аналіз актуальних досліджень. Розвиток досліджень про 

професійну компетентність маю кілька напрѐмів: від аналізу психологічних 

основ професійної діѐльності (Л. Виготський, А. Леонтьюв, Д. Ельконін), до 

розробки основ формуваннѐ розвитку професійно важливих ѐкостей 

особистості в цілому (А. Орлов, І. Лернер, М. Скаткін та ін). Аналіз сутності 

компетентності, характеристику його складових знаходимо в дослідженнѐх 

вітчизнѐних науковців – Е. Зеюр, С. Іванова, Л. Карпова, Н. Кузьміна, 

А. Маркова, Л. Мітіна, А. Хуторський, В. Синьов, М. Шеремет, О. Ситник, 

Т. Смагіна, Г. Терещук, С. Трубачева, М. Фоменко, Л. Фомічова, Л. Руденко, 

Д. Супрун, А. Шевцов, І. Бех, Д. Гришин, Н. Чепелюва, Т. аценко, І. Зѐзян, 

В. Кузьмiна, А. Маркова, В. Сластьонiн (Григоренко, 2019). 

Мета статті – охарактеризувати підходи до професійної 

компетентності психологів (спеціальних, клінічних). 

Методи дослідження: теоретичний аналіз, компаративний аналіз, 

порівнѐннѐ опрацьованої психолого-педагогічної літератури професійної 

компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Актуальноя ю проблема теоретичного 

осмисленнѐ формуваннѐ професійної компетентності психолога (спеціаль-

ного, клінічного), рішеннѐ ѐкої дозволѐю підготувати фахівцѐ конкуренто-

спроможного на ринку праці, ѐкий може ефективно вирішувати проблеми. 
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В умовах соціально-економічного та інформаційного прогресу 

формуваннѐ професійної компетентності вимагаю професійної мобільності, 

гнучкості, готовності до здійсненнѐ професійної діѐльності, до постійного 

підвищеннѐ її рівнѐ. 

У межах професійної стратифікації суспільства професійна 

компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк професійне покликаннѐ, професійний 

обов’ѐзок, що формуютьсѐ в юдності стиля життѐ, професії та освіти. 

Зокрема, визначаять зміст професійної компетентності, 

застосовуячи такі основні положеннѐ: сукупність професійних 

здібностей; складна система внутрішніх психічних станів і властивостей 

особистості фахівцѐ, що проѐвлѐютьсѐ в його готовності та здатності до 

здійсненнѐ професійної діѐльності; сукупність професійних знань, умінь, 

а також способи виконаннѐ професійної діѐльності; здатність фахівцѐ від 

моменту початку своюї професійної діѐльності на рівні визначеного 

державоя певного стандарту відповідати суспільним вимогам професії 

шлѐхом ефективної професійної діѐльності та демонструвати належні 

особистісні ѐкості; характеристика, що відображаю ділові та особистісні 

ѐкості фахівцѐ, рівень знань, умінь, досвіду, достатні длѐ того, щоб 

досѐгти мети в певному виді професійної діѐльності, а також моральну 

позиція фахівцѐ та здатність до актуального виконаннѐ діѐльності.  

Аналіз різних підходів даю змогу стверджувати, що формуваннѐ 

професійної компетентності психолога (спеціального, клінічного)  – це 

складний комплекс, ѐкий вклячаю професійні знаннѐ, уміннѐ, навички, 

готовність до діѐльності, а також цілий низку професійно важливих 

особистісних ѐкостей: креативність, мобільність, комунікабельність, 

толерантність, урівноваженість, чуйність, доброзичливість, прагненнѐ до 

самопізнаннѐ, саморозвитку й самореалізації, саморефлексії. 

О. Пометун визначаю компетентність ѐк спеціальним шлѐхом 

структуровані набори знань, умінь, навичок, можливостей і ставлень, що 

даять змогу майбутньому фахівця визначити, тобто ідентифікувати, і 

вирішувати незалежно від контексту проблеми, що ю характерними длѐ 

певного напрѐму професійної діѐльності. О.  Сироватко розумію під 

компетентністя сукупність фізичних та інтелектуальних ѐкостей лядини і 

властивостей, що необхідні лядині длѐ самостійного та ефективного 

розв’ѐзаннѐ різних життювих ситуацій длѐ того, щоб створити кращі 

умови длѐ себе в конструктивній взаюмодії з іншими (Супрун, 2017).  

Г. Селевко трактую професійну компетентність ѐк інтегральну 

здатність особистості, ѐка виѐвлѐютьсѐ в її загальній здатності та готовності 
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до діѐльності, що ґрунтуютьсѐ на знаннѐх і досвіді, ѐкі набуті в процесі 

навчаннѐ й соціалізації та оріюнтовані на самостійну і успішну участь у 

діѐльності.  

А. Хуторський наголошую, що професійна компетентність вклячаю 

сукупність взаюмопов’ѐзаних ѐкостей особистості, що задаятьсѐ стосовно 

певного кола предметів і процесів, а компетентність співвідноситьсѐ з 

володіннѐм відповідноя компетенціюя разом із її особистісним 

відношеннѐм до неї і предмета діѐльності (Супрун, 2018).   

На думку Д. Супрун, професійна компетентнiсть ю 

взaюмодоповнявальними та взaюмозумовлявальними понѐттѐми. 

Компетентнiсть ю інтегральними характеристиками особистості, здобутими 

нея ѐкостѐми, де узагальнявальноя категоріюя двох понѐть виступаю 

діѐльність (Супрун, 2018).   

На думку О. Крисана, компетентності ю своюрідними комплексами 

знань, умінь та ставлень, що набуваятьсѐ в навчанні й дозволѐять 

лядині розуміти, тобто ідентифікувати та оцінявати в різних контекстах 

проблеми, що ю характерними длѐ різних видів діѐльності. Дж.  Равен 

визначаю категорія компетентності ѐк здатність лядини, ѐка необхідна 

длѐ виконаннѐ конкретної дії в певній галузі діѐльності, ѐка поюдную в 

собі знаннѐ, навички, способи мисленнѐ й готовність нести 

відповідальність за свої вчинки. Головноя метоя підготовки майбутніх 

психологів (спеціальних, клінічних) у соціально-економічних умовах 

суспільства стаю не здобуттѐ ними кваліфікації у вибраній 

вузькоспеціальній сфері, а набуттѐ та розвиток певних компетентностей, 

ѐкі маять забезпечити можливість адаптуватисѐ в умовах динамічного 

розвитку сучасного світу. Це потребую впровадженнѐ відповідних змін у 

зміст професійної підготовки майбутніх фахівців. На думку М.  Фіцули, 

професійну компетентність фахівцѐ визначаять ціннісні оріюнтації, 

мотиви його діѐльності, розуміннѐ себе та навколишнього світу, сталі 

взаюмини з лядьми, здатність до розвитку свого творчого потенціалу. На 

думку Л. Дибкової та М. Ювтуха, компетентності особистості складаять 

два блоки: особистісний розвиток і професійні знаннѐ та вміннѐ. ак 

підкресляять науковці, набуттѐ таких компетенцій, ѐк самоефективність, 

упевненість у собі, толерантність, відповідальність, самоконтроль, 

професійна самооцінка залежать від розвиненості особистісної сфери 

майбутнього фахівцѐ. Дещо ширше виділѐять професійну 

компетентність Т. Браже, І. Зѐзян, А. Маркова. Так, Т. Браже вказую на те, 

що професійна компетентність психолога (спеціального, клінічного), що 
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працяю в системі взаюмодії між лядьми, визначаютьсѐ не тільки 

базовими знаннѐми та вміннѐми, а й ціннісними оріюнтаціѐми фахівцѐ, 

мотивами його діѐльності, усвідомленнѐм самого себе у світі та світу 

навколо себе, стилем взаюмодії з лядьми, загальноя культуроя, 

здатністя до розвитку свого творчого потенціалу (Григоренко, 2019).  

Н. Кузьміна вважаю, що професійна компетентність вклячаю п’ѐть 

елементів або видів компетентності : 

1. Спеціальна компетентність вклячаю глибокі знаннѐ, кваліфікація і 

досвід діѐльності в галузі предмета, з ѐкого реалізуютьсѐ навчаннѐ; знаннѐ 

способів рішеннѐ технічних творчих завдань. 

2. Методична компетентність вклячаю володіннѐ різними методами 

навчаннѐ, знаннѐ дидактичних методів, прийомів і вміннѐ застосовувати їх 

у процесі навчаннѐ, знаннѐ психологічних механізмів засвоюннѐ знань і 

вмінь у процесі навчаннѐ. 

3. Соціально-психологічна компетентність передбачаю вміннѐ 

будувати педагогічно доцільні відносини з учнѐми, знаннѐ психології 

міжособистісного та педагогічного спілкуваннѐ. 

4. Диференційно-психологічна компетентність вклячаю вміннѐ 

виѐвлѐти особистісні особливості, установки і спрѐмованість учнів, 

визначати провідні мотиви діѐльності. 

5. Аутопсихологічна компетентність передбачаю вміннѐ усвідомлявати 

рівень власної діѐльності, своїх здібностей; уміннѐ бачити причини недоліків 

у своїй роботі, у собі; бажаннѐ самовдосконаленнѐ (Супрун, 2018). 

На думку В. Сластьоніна, професійна компетентність може бути 

розкрита через його вміннѐ, ѐкі визначаять теоретичну і практичну 

готовність до здійсненнѐ діѐльності. 

Складові професійної компетентності, запропоновані О. Білѐковськоя, 

формуять професіонала, що уособляю суспільні запити й потреби, 

відображаю сучасні вимоги. Вона виділѐю такі види компетентностей: 

Когнітивно-технологічна (спеціальна компетентність із фахового 

предмета) охопляю глибокі знаннѐ, кваліфікація й досвід практичної 

діѐльності в галузі предмета; знаннѐ способів розв’ѐзаннѐ технічних, творчих 

завдань; гармонізаціѐ науково-предметних і світоглѐдно методологічних, 

дидактичних, психологічних знань; оволодіннѐ сучасним інструментаріюм 

вивченнѐ особистості учнѐ; використаннѐ прийомів педагогічного 

менеджменту; уміннѐ організовувати суб’юкт-суб’юктний навчальний процес, 

спрѐмований на всебічний розвиток особистості школѐра.  
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Методична компетентність вклячаю засвоюннѐ педагогом нових 

методичних і педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного процесу 

в сучасних особистісно оріюнтованих, розвивальних, креативних 

технологіѐх, володіннѐ різними методами, прийомами і формами 

організації навчаннѐ. 

Комунікативно-ситуативна компетентність охопляю знаннѐ, уміннѐ, 

навички та способи здійсненнѐ партнерської взаюмодії між учасниками 

навчально-виховного процесу; поважати думку; поюднувати вимогливість 

із повагоя до кожного учнѐ, тактовність і толерантність у стосунках.  

Соціальна компетентність досѐгаю високого рівнѐ усвідомленнѐ 

соціальних проблем та запитів, способів взаюмодії з суспільством; уміннѐ 

знаходити інформація і впевнено конструявати поведінку длѐ досѐгненнѐ 

балансу між своїми потребами, очікуваннѐми, сенсом життѐ й вимогами 

соціальної дійсності; уміннѐ робити вибір, брати на себе відповідальність, 

формуваннѐ засобами предмета патріотичних почуттів, поваги до історії, 

традицій українського народу тощо. 

Психолого-педагогічна компетентність охопляю володіннѐ 

психолого-педагогічноя діагностикоя; уміннѐ здійснявати 

індивідуальну роботу на основі результатів педагогічної діагностики, 

виѐвлѐти особистісні особливості, визначати й ураховувати емоційний 

стан лядини, вибудовувати взаюмовідносини з колегами, студентами, 

батьками. 

Прогнозувально-рефлексивна компетентність вклячаю вміннѐ 

конструявати траюкторія розвитку студента, здійснявати індивідуальний 

розвиток; уміннѐ технологічно прогнозувати, конструявати, планувати хід 

навчально-виховного процесу.  

Аутопсихологічна компетентність передбачаю вміннѐ 

усвідомлявати рівень власної професійної діѐльності, своїх спеціальних, 

методичних і комунікативних спроможностей, потенціалу; уміннѐ бачити 

недоліки у професійній діѐльності; бажаннѐ самовдосконаляватисѐ; 

визначати завданнѐ та траюкторія длѐ власної самоосвіти й 

самовдосконаленнѐ.  

Інформаційно-технологічна компетентність передбачаю вміннѐ і 

навички; застосовувати раціональні прийоми пошуку, аналізу, адекватного 

відбору, систематизації, використаннѐ інформації; самостійно створявати 

різноманітні тестові завданнѐ; ураховувати дидактичні принципи, 

закономірності, способи.  
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Управлінська компетентність вклячаю володіннѐ методами, 

прийомами організації власної діѐльності та ефективної діѐльності 

студента. 

Кооперативна компетентність (компетентність у спільній творчості) 

передбачаю здатність фахівцѐ продуктивно й гармонійно організовувати 

взаюмодія длѐ досѐгненнѐ спільної мети.  

Полікультурна компетентність містить знаннѐ фахівцѐ культурних, 

національних надбань, менталітету представників різних 

національностей; толерантне ставленнѐ до культури і традицій 

представників інших народів. 

Валеологічна компетентність забезпечую організація здорового 

способу життѐ у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах, 

організація власної праці й упровадженнѐ, реалізація 

здоров’ѐзбережувальної функції розвитку.  

Загальнокультурна компетентність передбачаю досѐгненнѐ високого 

рівнѐ розвитку в суспільному, професійному й духовному житті; 

освіченість, високу ерудиція та культуру поведінки.  

Отже, професійна компетентність – це інтегрована властивість 

особистості, що володію комплексом професійно значущих ѐкостей, маю 

високий рівень науково-теоретичної й практичної підготовки та ефективної 

взаюмодії у процесі співпраці на основі впровадженнѐ сучасних технологій 

длѐ досѐгненнѐ високих результатів (Григоренко, 2019). 

Набуттѐ фахівцем професійної компетентності полѐгаю в тому, що 

професійне знаннѐ маю формуватисѐ водночас на всіх рівнѐх: 

методологічному, теоретичному, методичному, технологічному. Це 

потребую розвиненого професійного мисленнѐ, здатності добирати, 

аналізувати й синтезувати здобуті знаннѐ в досѐгненні мети, цілісно 

уѐвлѐти технологія їх застосуваннѐ.  

Інтегральна структура компетентності особистості фахівцѐ -

професіонала, ѐк випливаю з визначеннѐ компетентності, даного 

Я. Татур, представлена когнітивним, мотиваційно-ціннісним, 

операційно-діѐльнісним та соціально-психологічним компонентами 

(Кокошко, 2016). 

Когнітивний компонент професійної компетентності в основному 

формуютьсѐ в процесі професійної освіти та самоосвіти і ѐвлѐю собоя 

розвинені до певного рівнѐ знаннѐ. 

Мотиваційний компонент компетентності визначаю виборчу 

спрѐмованість на діѐльність. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

114 

Операціонально-діѐльнісний компонент містить у собі, крім 

антиципації, саморегулѐції та вміннѐ приймати рішеннѐ, професійну 

творчість, комунікативну компетентність і адекватну професійну 

самооцінку. 

Рефлексивний компонент вклячаю в себе рефлексія, емпатія, 

спілкуваннѐ, розуміннѐ та ін., визначаю соціалізація особистості в 

спілкуванні ѐк одному з видів діѐльності і ѐвлѐю собоя процес і результат 

засвоюннѐ й відтвореннѐ індивідом соціального досвіду в результаті впливу 

на розвиваютьсѐ особистість різних спрѐмованих факторів суспільного 

буттѐ, а також вихованнѐ (Супрун, 2017).   

Л. Карпова вважаю, що компонентами професійної компетентності 

ю три сфери: мотиваційна (мотиви, настанови, оріюнтації, спрѐмованість), 

ѐка забезпечую сформованість загальнокультурної, особистісно-

мотиваційної та соціальної компетентності; предметно-практична 

(операційно-технологічна), що сприѐю розвиткові певних підвидів 

професійної компетентності: методологічної, практично-діѐльнісної, 

дидактико-методичної, спеціально-наукової, економіко-правової, 

екологічної, інформаційної, управлінської, комунікативної; сферу 

саморегулѐції, що розвиваю психологічну компетентність та 

аутокомпетентність (Супрун, 2017).   

Е. Зеюр вважаю, що професійна компетентність визначаютьсѐ 

«..сукупністя професійних знань, умінь, а також способами виконаннѐ 

професійної діѐльності». У її структурі вчений виокремляю такі основні 

компоненти: соціально-правову компетентність – знаннѐ та вміннѐ у 

сфері взаюмодії з громадськими інститутами та лядьми, а також 

володіннѐ прийомами професійного спілкуваннѐ й поведінки; 

спеціальну компетентність – підготовленість до самостійного виконаннѐ 

конкретних видів діѐльності, уміннѐ вирішувати типові професійні 

завданнѐ і оцінявати результати своюї праці, здатність самостійно 

здобувати нові знаннѐ та вміннѐ за фахом; персональну компетентність – 

здатність до постійного професійного зростаннѐ й підвищеннѐ 

кваліфікації, а також реалізаціѐ особистості в професії; 

аутокомпетентність – адекватне уѐвленнѐ про власні соціально-

професійні характеристики і володіннѐ технологіѐми подоланнѐ 

професійних деструкцій (Григоренко, 2019).  

Л. Дибкова визначила структуру професійної компетентності, ѐка маю 

такі компоненти:  
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а) компетентності у сфері економічної діѐльності (економічне 

мисленнѐ, володіннѐ методами економічного аналізу та проюктуваннѐ 

економічної діѐльності, наѐвність системного уѐвленнѐ про структури і 

тенденції розвитку української і світової економіки, знаннѐ принципів 

прийнѐттѐ й реалізації економічних та управлінських рішень на мікро- і 

макрорівнѐх, створеннѐ і розвиток власної економічної позиції тощо);  

б) компетентності в інших сферах професійної діѐльності (система 

знань з фінансів, маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, 

менеджменту тощо);  

в) інформаційна компетентність (ефективне застосуваннѐ 

інформаційних технологій та  відповідних програм);  

г) комунікативна компетентність (знаннѐ ділового етикету та основ 

конфліктології, толерантність до існуваннѐ інших поглѐдів, ефективна 

групова взаюмодіѐ, позитивна установка щодо себе й оточуячих та ін.);  

ґ) компетентність у сфері самовизначеннѐ й саморегулѐції 

особистісних ѐкостей (адекватна самооцінка, упевненість у собі, 

самоконтроль, самоефективність, високий рівень мотивації до досѐгнень, 

визнаннѐ необхідності неперервної освіти протѐгом життѐ тощо) (Руденко 

та Григоренко, 2019). 

А. Бабенко розробленим переліком функцій педагогічної діѐльності: 

1) практико-операційна (технологічна) – трансформаціѐ отриманих 

знань у практичній предметній діѐльності у виглѐді вмінь і навичок 

володіннѐ, а також проюктуваннѐ й організації професійної діѐльності; 

2) мотиваційно-спонукальна – розвиток і знаходженнѐ зрілої форми 

думок, мотивів, цінностей, усіюї спрѐмованості особистості, самоствердженнѐ 

у власній професійній діѐльності, реалізаціѐ творчого потенціалу, унікальних 

здібностей, набуттѐ авторитету серед колег і длѐ самого себе; 

3) гностична – активізаціѐ пізнавальної, інтелектуальної діѐльності 

особистості, засвоюннѐ накопичених лядством знань, фактів, інформації 

освітнього характеру, підвищеннѐ особистої поінформованості, кругозору, 

ерудиції, націлених на перспективний розвиток; 

4) контрольно-оцінна (рефлексивна) – усвідомленнѐ лядиноя своїх 

знань, поведінки, моральності й інтересів, ідеалів і мотивів; цілісна оцінка 

самого себе ѐк професіонала; 

5) комунікативна функціѐ виѐвлѐютьсѐ у відкритості до спілкуваннѐ, 

збагаченнѐ в процесі міжособистісної взаюмодії (Руденко та Григоренко, 

2019). 
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Професійна компетентність у сучасних дослідженнѐх розглѐдаютьсѐ ѐк 

інтегральна характеристика професіоналізму, що поюдную в собі багато 

особистісно-діѐльнісних ѐкостей. Структура і зміст професійної компетент-

ності в багатьох випадках визначаютьсѐ специфікоя професійної діѐльності, 

що виконуютьсѐ, та її приналежністя до визначених типів професій. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. ак 

бачимо, професійна компетентність сучасного фахівцѐ ю складним 

багатокомпонентним понѐттѐм, ѐке в сучасній науковій літературі 

характеризуютьсѐ з точки зору кількох наукових підходів: 

соціокультурного, діѐльнісного, комунікативного, професійного, 

контекстно-інформаційного та психологічного. Кожен із названих 

підходів не вичерпую наукового аналізу проблеми професійної 

компетентності повністя; всі ці підходи знаходѐтьсѐ у взаюмозв’ѐзку 

один із одним і взаюмодоповняять один одного. 

У своїй роботі ми розглѐдаюмо професійну компетентність ѐк ѐкість 

особистості, її певне надбаннѐ, що ґрунтуютьсѐ на знаннѐх, досвіді, 

моральних засадах і проѐвлѐютьсѐ в критичний момент за рахунок уміннѐ 

знаходити зв’ѐзок між ситуаціюя та знаннѐми, у прийнѐтті адекватних 

рішень нагальної проблеми; сукупність знань, умінь, навичок, досвіду, 

професійно значущих ѐкостей, що визначаять успішне (результативне, 

продуктивне, ефективне) здійсненнѐ професійної діѐльності (виконаннѐ 

професійних/функціональних обов’ѐзків). 

Перспективоя подальших досліджень ю проблема моніторингу цих 

новоутворень на різних етапах підготовки майбутнього психолога шлѐхом 

комплексного та пролонгованого вивченнѐ складових підходів професійної 

компетентності. 
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РЕЗЮМЕ 

Григоренко Татьяна. Современные подходы к формирования 
профессиональной компетентности психолога (специального, клинического). 

В статье рассмотрены современные подходы к формирования 
профессиональной компетентности будущего психолога (специального, 
клинического). Определены компоненты, составлѐящие особуя среду, в 
условиѐх которой в системе подготовки студентов возникает новаѐ 
профессионально значимое качество котораѐ актуализирует необходимость 
всестороннего изучениѐ такого феномена – профессиональнаѐ 
компетентность.   

Цель статьи – охарактеризовать подходы профессиональной 
компетентности психологов (специальных, клинических). 

Проведен анализ психолого-педагогической литературы, что позволило 
сделать вывод о том, что профессиональнаѐ компетентность – это 
совокупность знаний, умений и навыков, определѐет результат труда, 
сочетание теоретической и практической подготовки студентов, а также 
знаний по профессионально-личностными качествами, на основе которых 
формируетсѐ творческий потенциал, инициативность, сотрудничество, 
способность работать в группе, коммуникативные способности, умение 
учитьсѐ, оценивать, логически мыслить, отбирать и строить его 
деѐтельность. 

Ключевые слова: компетентнiснть, профессиональнаѐ 
компетентность, подход, компоненты, положениѐ, аутопсихологическаѐ 
компетентность. 

SUMMARY 
Hryhorenko Tetiana. The modern approaches to the formation of professional 

competence of a psychologist (special, clinical). 
The main approaches to the future psychologists’ (special, clinical) professional 

competence formation are considered. The components that make up a special 
environment in the conditions of the system of students’ training have a new 
professionally significant quality that actualizes the need for a comprehensive study 
of professional competence phenomenon are determined. An analysis of the 
psychological and pedagogical literature led to the conclusion that professional 
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competence is a set of knowledge, skills and abilities that determine the outcome of 
work, a combination of theoretical and practical students’ training, as well as 
knowledge with professional and personal qualities that formed creative potential, 
initiative, cooperation, ability to work in a group, communication skills, ability to 
learn, evaluate, think logically, select and build activities. 

In the conditions of socio-economic and informational progress, formation of 
professional competence requires professional mobility, flexibility, readiness to carry 
out professional activity, to constantly improve its level. Within the framework of the 
professional stratification of society, professional competence is seen as a 
professional vocation, a professional duty that is formed in the unity of lifestyle, 
profession and education. 

The purpose of the article is to characterize the approaches of professional 
competence of psychologists (special, clinical). 

The analysis of different approaches allows to state that formation of 
professional competence of the psychologist (special, clinical) is a complex entity 
which includes professional knowledge, abilities, skills, readiness for activity, and also 
a number of professionally important personal qualities such as: creativity, mobility, 
sociability, tolerance, balance, sensitivity, friendliness, desire for self-knowledge, self-
development and self-realization, self-reflection, cognitive and technological (special 
competence in the professional subject) covers deep knowledge, qualification and 
practical experience in the field of the subject; knowledge of ways to solve technical, 
creative tasks; harmonization of scientific and subject and ideological methodological, 
didactic, psychological knowledge; mastering modern tools for studying the student’s 
personality; use of methods of pedagogical management; ability to organize a 
subject-subject educational process aimed at the comprehensive development of the 
student’s personality. 

In our research we consider professional competence as a quality of the 
personality, its certain acquisition, based on knowledge, experience, moral principles and 
manifested in the critical moment due to the ability to find the connection between the 
situation and knowledge, in making adequate problem solutions; a set of knowledge, 
skills, abilities, experience, professionally significant qualities that determine the 
successful (effective, productive) implementation of professional activities 
(professional/functional responsibilities). 

Key words: competence, professional competence, approach, components, 
position, autopsychological competence. 
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-

СЛОВЕСНИКА В КУРСІ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» 
 

У статті акцентовано увагу на актуальності проблеми формуваннѐ 
медіакомпетентності ѐк складової професійно-методичної компетентності 
вчителів-словесників. Автор здійснив оглѐд наукових праць щодо понѐттѐ 
«медіакомпетентність». На прикладі дисципліни «Методика навчаннѐ української 
мови» окреслено окремі аспекти формуваннѐ медіакомпетентності вчителѐ-
словесника. Зроблено спробу показати доцільність використаннѐ системи завданнѐ 
з метоя формуваннѐ медіакомпетентності під час вивченнѐ дисципліни «Методика 
навчаннѐ української мови». 

Ключові слова: медіакомпетентність, професійно-методична 
компетентність, професійно-методична компетентність учителѐ-словесника, 
медіакомпетентність учителѐ-словесника, методика навчаннѐ української мови, 
медіатекст, система завдань. 

 
Постановка проблеми. Сучасна особистість щосекунди знаходитьсѐ в 

інформаційному полі, проте зазвичай не завжди осмисляю, усвідомляю та 

опрацьовую потоки інформації. Зважаячи на це, у сьогочасному суспільстві 

з’ѐвлѐютьсѐ шалений попит на формуваннѐ професіонала з високим рівнем 

медіакомпетентності.  

Безперечно, формуваннѐ медіакомпетентності ю одним із провідних 

завдань освітѐнської громади. Серед компетентностей здобувачів освіти 

відзначимо, зокрема, необхідність формуваннѐ медіаосвітньої компетент-

ності, уміннѐ сприймати, усвідомлявати, систематизувати, використовувати 

інформація з різних джерел (освітньо-довідкової літератури паперового та 

онлайн-формату, електронної пошти, мережі Інтернет загалом).  

Формуваннѐ медіакомпетентності здобувачів освіти значноя міроя 

залежить від підготовки майбутніх учителів української мови та літератури 

в педагогічних закладах вищої освіти, що націлена на формуваннѐ вмінь 

висловлявати свої поглѐди з приводу тих або інших ѐвищ і подій, 

передавати інформація іншим лядѐм, роботи з текстом із метоя 

засвоюннѐ мовних засобів, роботи з інформаціюя, необхідноя длѐ життѐ, 

cаморозвитку, професійної діѐльності, збагаченнѐ себе знаннѐми через 

самоосвіту з використаннѐм медіаосвітніх технологій.  
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Отже, посиляютьсѐ потреба формуваннѐ медіакомпетентності 

майбутніх учителів української мови і літератури в процесі фахової 

підготовки у вищій школі. 

Аналіз актуальних досліджень. У 1984 році ЯНЕСКО окресляю 

сутність медіаосвіти: «Навчаннѐ теорії і практичних умінь длѐ оволодіннѐ 

сучасними засобами масової комунікації, що розглѐдаютьсѐ ѐк частина 

специфічної й автономної галузі знань у педагогічній теорії і практиці. Її 

слід відрізнѐти від використаннѐ ЗМІ ѐк допоміжних засобів у викладанні 

інших галузей знань» (Media Education, 1984).  

Важливе значеннѐ длѐ імплементації в освітній процес маю 

Концепціѐ впровадженнѐ медіаосвіти в Україні. У  документі наголошено, 

що «…медіа потужно й суперечливо впливаять на освіту молодого 

поколіннѐ, часто перетворяячись на провідний чинник його соціалізації, 

стихійного соціального навчаннѐ…» (Концепціѐ впровадженнѐ 

медіаосвіти в Україні). 

Різні аспекти медіаосвіти досліджували: Я. Доброгосова, О. Зізенко, 

Я. Казак, М. Коропатник, І. Ладика, Г. Старкова, О. Федорович, 

Я. арославцева (засади медіаосвіти); І. Бюлан, І. Заворотняк, І. Земелько, 

О. Ігнатенко, Г. Сенкевичем (медіаграмотність ѐк наскрізна компетентність); 

Л. Дух, А. Кожевников, О. Кравченко, С. Луценко, О. Мокрогуз, Г. Онкович, 

Л. Остапенко, О. Соловйова, І. Шепеняк (медіаосвіта ѐк педагогічна 

компетенціѐ); О. Зими, С. Стерденко, Т. Шроль (особливості впровадженнѐ 

засад медіаосвіти). 

Натепер ю значна кількість наукових розвідок, предметом 

дослідженнѐ ѐких ю різні аспекти аналізу медіакомпетентності. Водночас 

недостатньо висвітленим ю питаннѐ інтеграції медіакомпоненту в 

підготовку вчителів-словесників. 

Мета статті – продемонструвати особливості формуваннѐ 

медіакомпетентності здобувачів освіти закладів педагогічної вищої освіти 

на прикладі дисципліни «Методика навчаннѐ української мови». 

Методи дослідження. Досѐгненнѐ мети передбачало застосуваннѐ 

низки методів: теоретичних – загальнонаукових (аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ) та конкретно наукових (метод 

термінологічного аналізу, за допомогоя ѐкого розкрито сутність клячових 

понѐть наукового дослідженнѐ; метод структурно-логічного аналізу). 

Виклад основного матеріалу. Студіяваннѐ широкого кола наукових 

досліджень підтверджую, що сучасний фахівець у будь-ѐкій галузі 

зобов’ѐзаний бути медіакомпетентним. На нашу думку, 
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медіакомпетентність фахівцѐ – це інтегральна характеристика особистості, 

ѐка складаютьсѐ з окремих часткових медіакомпетенцій і ю ознакоя 

медіакультури. Понѐттѐ медіаосвіта, медіаграмотність та 

медіакомпетентність нині – важливі категорії не тільки в науках про 

соціальні комунікації, а й у педагогічних.  

Медіаосвітні знаннѐ сьогодні відіграять важливу роль не лише в 

підготовці майбутніх фахівців у сфері медіа, а й у процесі здійсненнѐ будь-

ѐкої професійної діѐльності. За допомогоя засобів масової комунікації 

(медіа) та через уміннѐ правильно користуватисѐ їхніми матеріалами 

можна значно спростити й підвищити ефективність виконаннѐ тих чи інших 

аспектів роботи будь-ѐкого фахівцѐ (Онкович, 2013).  

Медіаосвіта (media education) – діѐльнісний процес розвитку і 

саморозвитку особистості за допомогоя та на матеріалах засобів 

масової комунікації (медіа). Сьогодні в цьому новому науковому 

відгалуженні виділѐять кілька основних напрѐмів, що оріюнтую на 

розвиток відповідних медіатехнологій, котрі використовуватимутьсѐ в 

освітній діѐльності і сприѐять розвиткові медіадидактики. Це 

поѐсняютьсѐ тим, що розрізнѐять: 1) медіаосвіту майбутніх 

професіоналів – журналістів, кінематографістів, редакторів, продясерів 

та інших «медійників»; 2) медіаосвіту майбутніх педагогів в 

університетах, педагогічних інститутах, у системі підвищеннѐ кваліфікації 

викладачів вишів і шкіл; 3) медіаосвіту ѐк складову частину загальної 

освіти школѐрів і студентів, що може бути інтегрованоя з традиційними 

дисциплінами або автономноя (спеціальноя, факультативноя, 

гуртковоя тощо); 4) медіаосвіту в установах додаткової освіти і 

дозвіллювих центрах; 5) дистанційну медіаосвіту школѐрів, студентів і 

дорослих за допомогоя телебаченнѐ, радіо, системи Інтернет; 

6) самостійну/безперервну медіаосвіту; 7) медіаосвіту майбутніх 

фахівців різних напрѐмів підготовки (Онкович, 2015, с. 25).  

Аналіз наукових джерел даю підстави окреслити клячові понѐттѐ 

галузі «медіаосвіта»: «медіаграмотність» (media literacy), «інформаційна 

грамотність» (information litaracy), медіакомпетентність (media 

competence), «медіакультура» (media culture).  

Охарактеризуюмо компетентності, ѐкі формуятьсѐ у процесі вивченнѐ 

означеної дисципліни, у розрізі розроблених складових авторами 

міднародного проюкту «Вивчай та розрізнѐй: інфомедійна грамотність»:  

- медіаграмотність: розуміннѐ, ѐк працяять медіа, уміннѐ 

визначати жанри журналістських повідомлень, розуміннѐ понѐть цензури, 
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самоцензури, уміннѐ аналізувати твори кіномистецтва, уміннѐ аналізувати 

рекламу, розрізнѐти її типи; 

- критичне мисленнѐ: уміннѐ ставити запитаннѐ, обґрунтовувати 

власну думку, оцінявати й інтерпретувати події, проводити паралелі з 

сучасністя, аналізувати передумови та причини події; 

- інфомедійна грамотність: уміннѐ ефективно шукати інформація, 

працявати з джерелами й першоджерелами; уміннѐ відрізнѐти факти від 

суджень; уміннѐ систематизувати інформація, висувати гіпотезу та 

оцінявати альтернативи; 

- соціальна толерантність: уміннѐ ідентифікувати та протидіѐти мові 

ворожнечі, стереотипам і дискримінації; формувати навички етичного 

спілкуваннѐ; 

- цифрова безпека: розуміннѐ цифрового сліду; 

- візуальна грамотність: уміннѐ аналізувати фото, символи, 

інфографіку тощо: 

- стійкість до впливів: уміннѐ ідентифікувати проѐви пропаганди, 

фейки й маніпулѐція, вплив медіа на емоції; 

- інноваційність: уміннѐ втілявати ідеї завдѐки онлайн-інструментам 

(Навчально-методичні матеріали проюкту «Вивчай та розрізнѐй: інфо-

медійна грамотність»).  

Науковець Дж. Берен виокремляю такі складові 

медіакомпетентності:  

- хист і бажаннѐ сприймати, розуміти зміст медіатексту і фільтрувати 

«шум»; 

- розуміннѐ інтенсивності впливу медіатекстів; 

- уміннѐ відрізнѐти емоційну й обґрунтовану реакція на 

інформація, щоб діѐти адекватно; 

- розвиток компетентнісного сприйнѐттѐ значеннѐ медіатексту; 

- знаннѐ особливостей жанрів і змога з’ѐсовувати їх поюднаннѐ; 

- критичне сприйнѐттѐ медіатексту, незалежно від джерела; 

- здатність розуміннѐ специфіки мови різних медіа і їх впливу (Baran, 

2002, р. 24). 

У Концепції впровадженнѐ медіаосвіти в Україні визначено принципи 

формуваннѐ медіакомпетентності педагога: 

- індивідуального соціально-психологічного підходу (урахуваннѐ 

вікових, соціально-психологічних особливостей особистості, її медіа 

уподобаннѐ); 
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- патріотизму (формуваннѐ і зміцненнѐ національної ідентичності, 

консолідації суспільства, свідомої громадѐнської позиції);  

- перманентного оновленнѐ змісту (урахуваннѐ постійного розвитку 

інформаційних технологій, поточних педагогічних новин, змін у системі 

мас-медіа тощо);  

- пріоритету морально-етичних цінностей (захист суспільної моралі 

й лядської гідності, протистоѐннѐ жорстокості та різним формам 

насильства, агресії, ціннісне ставленнѐ особистості до держави, до 

суспільства, природи, мистецтва та самої себе);  

- продуктивної мотивації (поюднаннѐ творчого сприйманнѐ медіа та 

здатності створявати власну медіапродукція з метоя її подальшого 

використаннѐ в педагогічній діѐльності); 

- пошануваннѐ національних традицій (урахуваннѐ національної та 

етнолінгвістичної специфіки медіапотреб, розвиток національної культури, 

зростаннѐ престижності українськомовного спілкуваннѐ);  

- формуваннѐ громадѐнської спрѐмованості особистості; 

- цілісності та системності (Концепціѐ впровадженнѐ медіаосвіти в 

Україні). 

Поділѐюмо думку В. Різуна про те, що формуваннѐ 

медіакомпетентності маю особливу значущість длѐ системи вищої мовної 

освіти, адже тексти ЗМІ інтенсивно використовуятьсѐ в процесі 

підготовки фахівців словесності (учителів, викладачів, перекладачів, 

фахівців з міжкультурної комунікації). Очевидно, що медіаграмотність ѐк 

результат формуваннѐ медіакомпетентності ю необхідноя умовоя 

критичного осмисленнѐ й інтерпретації феноменів мовної культури. 

Отже, медіакомпетентність ю надзвичайно важливоя длѐ студентів 

мовних факультетів і в аспекті безперервної освіти (Різун, 2012).  

Зазначимо, що формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх учителів-

словесників передбачаю послуговуваннѐ в освітньому процесі ѐк 

традиційними видами масмедіа (періодичні виданнѐ, радіо, телебаченнѐ, 

кіно тощо), так і засобами новітніх інформаційних технологій (програмно-

апаратними засобами і пристроѐми, сучасні способи та системи 

інформаційного обміну).  

У дослідженні ми спираюмосѐ на позиції, що рівень розвиненості 

медіакомпетентності проѐвлѐютьсѐ в процесі активного сприйнѐттѐ, 

різнобічного опрацяваннѐ, аналізу, інтерпретації та продукуваннѐ 

медіатекстів. Це означаю, що становленнѐ означеної компетентності 
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відбуваютьсѐ у предметній діѐльності, ѐку може забезпечити багатоцільова 

й дидактично виважена система завдань. 

Розглѐнемо особливості формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх 

учителів-словесників на прикладі дисципліни «Методика навчаннѐ 

української мови». Зважаячи на окреслену мету, оновляюмо навчальну 

програму дисципліни темоя «Медіакультура сучасного вчителѐ-

словесника». Практичне занѐттѐ з теми проводимо за таким планом:  

1. Понѐттѐ про медіакультуру. 

2. Принципи та функції медіакультури. 

3. Медіаграмотність ѐк загальна мета сучасної освіти та важлива 

компетентність учителѐ Нової української школи. 

4. Критичне мисленнѐ – клячовий компонент медіаграмотності. 

5. Концепціѐ медійної грамотності вчителѐ-словесника. 

6. Професійно-особистісний розвиток учителѐ-словесника в контексті 

медійної грамотності. 

7. Освітню медіасередовище школи: пошуки ідей та інновацій. 

8. Роль медіаграмотності у формуванні довіри до освіти. 

З метоя підготовки до обговореннѐ теоретичного матеріалу 

пропонуюмо випереджувальне завданнѐ – пройти сертифікований курс з 

медіаграмотності «Very Verified» (за покликаннѐм: https://verified.ed-

era.com/ua). Авторами та розробниками цього курсу ю міжнародна 

організаціѐ IREX у партнерстві зі студіюя онлайн-освіти EdEra. Метоя 

цього онлайн-курсу ю навчити оріюнтуватисѐ в інформації, розпізнавати 

дезінформація. Курс з медіаграмотності «Very Verified» передбачаю 

вивченнѐ таких тем: медіапростір, соціальні медіа, традиційні медіа, 

дезінформаціѐ та маніпулѐціѐ. Онлайн-курс базувавсѐ на новітніх 

розробках онлайн-навчаннѐ: мобільне навчаннѐ, мікронавчаннѐ та 

змішане навчаннѐ. Слухачі, ѐкі опановуять курс, самостійно обираять, 

ѐк хочуть отримувати навчальний матеріал: за допомогоя відео, статей, 

анімацій та коротких текстів. Кожне занѐттѐ розраховане на тридцѐть 

хвилин. Розробники передбачили поточний контроль (виконаннѐ 

завдань до кожної теми) та підсумковий (виконаннѐ фінального тесту).  

Післѐ проходженнѐ курсу з медіаграмотності «Very Verified» 

вважаюмо за необхідне провести рефлексія: обговорити базові терміни 

курсу, основні факти розвитку медіа, охарактеризувати процес масової 

комунікації та медійних алгоритмів, їхніх впливів у контексті реального 

світу тощо. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

125 

Зважаячи на багатогранність медіакомпетентності, завданнѐ курсу 

«Методика навчаннѐ української мови» повинно охоплявати сукупність 

необхідних типів, видів і різновидів вправ, ѐкі враховуять закономірності 

формованих навичок, умінь і здатностей та забезпечуять високий рівень 

опануваннѐ медіаматеріалу. 

Зміст завдань, метоя ѐких ю формуваннѐ медіакомпетентності, 

повинен бути наповненим різноя медіаінформаціюя, а алгоритм 

виконаннѐ цього завданнѐ повинен формувати вміннѐ, навички та 

здатності, ѐкі ю складовими медіакомпетентності. 

Пропонуюмо систему завдань, ѐкі переважно у своїй основі маять 

комунікативну проблему (наприклад, віднайти, заперечити, аргументувати 

інформація тощо). Наведемо приклад. До практичного занѐттѐ з теми 

«Медіакультура сучасного вчителѐ-словесника» пропонуюмо підготуватисѐ 

до полеміки за низкоя питань:  

Чому медіаграмотність займаю чільне місце в сучасному освітньому 

процесі?  

ак убезпечити себе від неѐкісного, негативного впливу медіа?  

ак отримувати з медіа лише корисну інформація, адже ми живемо в 

інформаційному світі та просто виклячити медіа зі свого життѐ не 

можемо?  

Від чого залежить медіа культура вчителів і учнів? 

Перевагоя такого завданнѐ вважаюмо те, що у викладача ю 

можливість надати слово кожному, проаналізувати ѐкість засвоюннѐ знань 

з теми. У той же час зазначимо, що перед початком полеміки варто 

налаштувати майбутніх учителів-словесників до спілкуваннѐ, поваги до 

думки інших. У ході виконаннѐ такого типу завдань формуютьсѐ критичне 

мисленнѐ й соціальна толерантність. Вважаюмо вдалим також у такому 

форматі застосовувати такі прийоми, ѐк «Снігова кулѐ», «Мозковий 

штурм», «Шість капеляхів» тощо.  

Проіляструюмо формуваннѐ критичного мисленнѐ в контексті 

формуваннѐ медіакомпетентності прикладом інтерактивного завданнѐ-гри 

«Інформаційний дощ». Учасники гри повинні проаналізувати 

запропоновану думку з трьох незалежних одна від одної точок зору: 

підтримуя, не підтримуя, утримавсѐ. Це дозволить змоделявати уѐвленнѐ 

про порушене питаннѐ, з’ѐсувати позитивні та негативні його сторони. 

Викладач може запропонувати таке запитаннѐ: «Жінки – це 50 % успіху 

України. Що потрібно знати про фемінітиви та їх твореннѐ?» 
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Важливим уміннѐм у контексті формуваннѐ медіакомпетентності ю 

вміннѐ висловлявати власну точку зору, уміннѐ слухати думку інших. 

Розглѐнемо завданнѐ «Доповідач», націлене на вивченнѐ особливостей 

функціонуваннѐ мас-медіа, зокрема, що таке «редакційна політика», ѐк 

особисті поглѐди журналістів впливаять на контент. Зміст цього 

завданнѐ полѐгаю в тому, що здобувачі освіти повинні розказати одну й 

ту саму історія залежно від того, ѐку роль вони за умовами завданнѐ 

граять. Наприклад, пропонуюмо такі: 1) телеканал «Освіта-ТБ», що 

спрѐмований на захист наукових робіт; 2) офіційна газета політичної 

партії, що прославлѐю її учасника; 3) радіопередача, де гість − лядина, 

ѐка написала роботу, копіяячи чужі думки та видаячи їх за власні, без 

покликаннѐ на справжнього автора. Пропонуюмо новину: «Сергій Бабак, 

голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради, став 

плагіатором 2019 року за версіюя групи науковців «Дисергейт» 

(Джерело новини: https://life.pravda.com.ua/society/2019/12/18/239373/; 

пошук інформації про лядину у блогах: http://www.blogsearchengine.org; 

пошук у відкритих світових базах даних: 

http://publicrecords.searchsystems.net). 

Формуваннѐ медіакомпетентності майбутніх учителів української 

мови і літератури нерозривно пов’ѐзано з роботоя з медіатекстом. 

Медіатексти, ѐкі ю основоя завдань, повинні бути змістовними, 

інформативними та проблемними. Наведемо приклад завданнѐ, що 

передбачаю рецепція й адекватне розуміннѐ інформації. Метоя такого 

завданнѐ ю оволодіннѐ навичками перевірки інформації в інтернеті; 

знайомство з критеріѐми надійності сайтів. Викладач пропоную майбутнім 

учителѐм української мови і літератури знайти в інтернеті відповідь на 

питаннѐ. Зокрема, пропонуюмо таке завданнѐ: «18 груднѐ 2019 року був 

прийнѐтий законопроюкт щодо змін у сфері вищої освіти України. Назвіть 

основні положеннѐ, зміни, доповненнѐ». 

Післѐ виконаннѐ завданнѐ викладач просить здобувачів освіти 

назвати результати і розпочинаю загальну дискусія. Питаннѐ, ѐкі може 

ставити викладач:  

- назвіть види сайтів, ѐкі ви використовували під час пошуку 

(сайти мас-медіа, блоги, офіційні сайти);  

- ѐк ви думаюте, чому у вас співпали (або не співпали) результати 

відповідей; 

- під час пошуку інформації у вас з’ѐвлѐютьсѐ перелік сайтів: ѐк 

вибрати саме той, ѐкий дасть вам надійну інформація;  
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- проаналізуйте джерела, ѐкі ви використовували;  

- чому ви звернулисѐ саме до них;  

- чи можна довірѐти всім джерелам в інтернеті;  

- ѐкщо ні, то ѐк відрізнити надійне джерело від сумнівного;  

- назвіть види сайтів, ѐкі ви використовували під час пошуку 

(сайти мас-медіа, блоги, офіційні сайти).  

У ході дискусії викладач поѐсняю важливість зверненнѐ до 

першоджерел і офіційних даних, наголошую на тому, що необхідно 

пам’ѐтати про небезпеку отриманнѐ неточної інформації. ак у випадку з 

іншими джерелами, інформація, отриману з інтернету, важливо 

аналізувати й оцінявати на достовірність. Здобувачам освіти можна 

запропонувати низку критеріїв до сайтів: власник сайту, мета сайту, 

останні оновленнѐ, недостовірність інформації, об’юктивність 

висвітленнѐ інформації. У ході виконаннѐ такої вправи також можна 

запропонувати попрацявати з хештегом, ѐкий допоможе знайти 

інформація. До того ж, проінформувати майбутніх учителів української 

мови, що таке хештег, ѐкі особливості, позитиви та ризики його 

застосуваннѐ.  

Мacмедіa cпрѐмoвaні на підтримку в мacoвій cвідoмocті дoмінaнтнoї в 

цьому суспільстві моделі світу, ѐка будуютьсѐ на герoѐх, на розрізненні 

правильних і неправильних учинків і на інформаційному «порѐдку денному», 

що впливаю і кореляю мacoву cвідoміcть (Шейбе та Рогоу, 2014, с. 115). 

Зважаячи на це, варто готувати здобувача освіти до життѐ в інформаційному 

суспільстві та вміннѐ послуговуватисѐ інформаціюя. З ціюя метоя варто 

формувати в майбутніх учителів української мови і літератури вміннѐ 

працявати з медіапродуктом, оцінявати інформація, що він несе. Наведемо 

приклад можливих завдань. Завданнѐ «Реклама». Перед оголошеннѐм 

завданнѐ викладач коментую, що зовнішнѐ реклама – це юдиний вид медіа, 

ѐкий неможливо вимкнути, відкласти в бік або не помітити. Завдѐки великим 

форматам, ѐскравій образності та вміння розповідати історія, зовнішнѐ 

реклама сѐгаю глибинних потреб респондентів і викликаю в них сильний 

емоційний відгук. Викладач пропоную здобувачам освіти записати вислови 

відомих лядей або запропонувати власні, ѐкі, варто було би розмістити на 

сучасних білбордах. Також у цьому розрізі можна запропонувати майбутнім 

учителѐм української мови і літератури проаналізувати ѐвище «прихованої 

реклами» в телевізійних шоу чи кінематографічних одиницѐх; поѐснити, ѐким 

чином та з ѐкоя метоя використовуютьсѐ саме такий вид реклами; 
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змоделявати на прикладі фрагменту з телешоу чи кінотвору використаннѐ 

прихованої реклами. 

На практичних занѐттѐх з «Методики навчаннѐ української мови» 

вважаюмо за необхідне реалізовувати 

функції медіаграмотності (освітня, 

виховну, креативну, інформаційну 

тощо). Зокрема, під час вивченнѐ 

програмових тем дисципліни 

пропонуюмо різні завданнѐ, метоя 

ѐких ю опануваннѐ медіатехнологіѐми 

(проюктор, інтерактивна дошка, 

гаджет, персональний комп’ятер, 

мережеві медіаресурси тощо) та 

визначеннѐ можливостей їх 

використаннѐ в роботі вчителѐ-

словесника. Наприклад, за допомогоя 

програми WordArt пропонуюмо 

створити візуалізація до обраної мовної теми та презентувати результат 

роботи. На рис. 1 представлено роботу студентки до теми «Правопис не 

з діюсловами». Студентка під час захисту своюї роботи акцентую, що 

хмарку тег можна використати на етапі узагальненнѐ навчального 

матеріалу, запропонувавши учнѐм здогадатисѐ, за ѐким принципом 

об’юднані слова в куб; окресляю переваги використаннѐ такого завданнѐ: 

хмарки тег сприѐять систематизації та узагальнення вивченої на уроці 

теми; використаннѐ кольорів, шрифтів, форм хмарки тег активізую зорову 

пам’ѐть, а отже сприѐю швидшому запам’ѐтовування; формую та 

розвиваю в учнів візуальне та критичне мисленнѐ, візуальну грамотність, 

візуальну культуру.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 

аналізу наукових джерел, вивченнѐ педагогічного досвіду приходимо до 

таких висновків: за умови творчого підходу застосуваннѐ завдань з метоя 

формуваннѐ медіакомпетентності не тільки урізноманітнить навчаннѐ, а й 

буде засобом длѐ формуваннѐ та розвитку висококваліфікованого фахівцѐ 

сфери освіти, готового сприймати та оцінявати інформація.  

Методологічна база системи завдань повинна містити широкий 

спектр інноваційних форм, методів, засобів, прийомів освітньої діѐльності 

та співробітництва зі студентами: полеміки, дискусійні групи, проюктна 

діѐльність (створеннѐ медіапродукту) тощо. 

Рис. 1. «Хмарка тег «Правопис 

не з дієсловами» 
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Важливим фактором длѐ вибору методів, прийомів, засобів навчаннѐ 

ю методична компетенціѐ викладача-філолога щодо імплементації 

медіакомпоненту в освітній процес, що ю темоя наступної публікації. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в порівнѐнні 

навчальних програм з медіаграмотності українських закладів вищої 

педагогічної освіти із закордонними педагогічними вишами з метоя 

визначеннѐ інноваційного потенціалу зарубіжного досвіду задлѐ його 

імплементації в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 

Громова Наталия. Формирование медиакомпетентности будущего 
учителѐ-словесника в курсе «Методика обучениѐ украинскому ѐзыку».  

В статье акцентировано внимание на актуальности проблемы 
формированиѐ медиакомпетентности как составлѐящей профессионально-
методической компетентности учителей-словесников. Автор осуществил 
обзор научных работ относительно понѐтиѐ «медиакомпетентность». На 
примере дисциплины «Методика обучениѐ украинского ѐзыка» обозначены 
отдельные аспекты формированиѐ медиакомпетентности учителѐ-
словесника. Сделана попытка показать целесообразность использованиѐ 
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системы заданиѐ с целья формированиѐ медиакомпетентности при изучении 
дисциплины «Методика обучениѐ украинского ѐзыка». 

Ключевые слова: медиакомпетентность, профессионально-
методическаѐ компетентность, профессионально-методическаѐ 
компетентность учителѐ-словесника, медиакомпетентность учителѐ-
словесника, методика обучениѐ украинскому ѐзыку, медиатекст, система 
задач. 

SUMMARY 

Hromova Nataliia. Formation future teachers-philologists’ media competence 

in the course of “Methods of teaching the Ukrainian language”. 

The purpose of the article is to demonstrate the peculiarities of the formation 

of media competence of the students of the pedagogical institutions of higher 

education on the example of the discipline “Methods of teaching the Ukrainian 

language”. Achieving the goal involved the use of a number of methods: theoretical – 

general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization) 

and specifically scientific (method of terminological analysis, which revealed the 

essence of key concepts of scientific research; method of structural-logical analysis 

aimed at disclosing media competence component of professional and 

methodological competence of teachers-philologists). 

On the basis of the scientific sources analysis and the study of pedagogical 

experience we come to the following conclusions: provided a creative approach to the 

application of tasks with the aim to form media competence will not only diversify 

learning, but will also be a means to form and develop highly qualified education 

professionals ready to perceive and evaluate information. 

The methodological base of the system of tasks should contain a wide range of 

innovative forms, methods, tools, methods of educational activities and cooperation 

with students: polemics, discussion groups, project activities (creation of a media 

product), etc. 

An important factor for the choice of methods, techniques, teaching aids is the 

methodological competence of the teacher-philologist on the implementation of the 

media component of the educational process, which is the topic of the next 

publication. 

We see the prospects for further research in comparing media literacy curricula 

of Ukrainian institutions of higher pedagogical education with foreign pedagogical 

universities in order to determine the innovative potential of foreign experience for its 

implementation in Ukraine. 

Key words: media competence, professional and methodological competence, 

professional and methodological competence of a teacher-philologist, media 

competence of a teacher-philologist, methods of teaching the Ukrainian language, 

media text, system of tasks. 
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ 

ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Необхідність осмисленнѐ проблем професійної готовності майбутніх фахівців 

із фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку в 

сучасних умовах обумовлена потребоя в кваліфікованих фахівцѐх, здатних 

здійснявати творчий підхід у вирішенні пріоритетних завдань професійної 

діѐльності. Експериментальне дослідженнѐ особливостей формуваннѐ професійної 

готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії до фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку передбачало визначеннѐ критеріїв її 

сформованості: теоретичний, праксеологічний та індивідуально-психологічний 

критерії та рівнів: низький, середній, високий. 

Ключові слова: професійна готовність, майбутні фахівці з фізичної терапії та 

ерготерапії, критерій, рівні, фізична реабілітаціѐ, дошкільний вік. 

 

Постановка проблеми. Інноваційний характер сучасної освіти, його 

висока технологічність і наукоюмність свідчать про потребу суспільства в 

компетентних фахівцѐх. Проблема формуваннѐ професійної готовності 

майбутніх фахівців актуальна і в області фізичної терапії та ерготерапії. 

Студенти, що здійсняять навчаннѐ на таких спеціальностѐх повинні бути 

готовими до майбутньої професійної діѐльності в особливих умовах. 

Зокрема, ѐкщо йдетьсѐ про дітей дошкільного віку, слід готувати 

майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії до певної специфіки 

їх практики, ѐка потребую високого рівнѐ фізичного, соціального, 

психічного, духовного здоров’ѐ, передбачаю активний характер рухових 

дій, особливі соціальні та психологічні умови роботи, розвитку таких 

ѐкостей, ѐк здатність до адаптації, активність, фізіологічні та психологічні 

можливості.  

Необхідність осмисленнѐ проблем професійної готовності майбутніх 

фахівців із фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку в сучасних умовах обумовлена, перш за все, розвитком 

високотехнологічного освітнього процесу в дошкільних установах і гостроя 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

132 

потребоя в кваліфікованих фахівцѐх, здатних здійснявати творчий підхід у 

вирішенні пріоритетних завдань професійної діѐльності. Разом із цим 

постаю проблема визначеннѐ рівнѐ сформованості такої готовності та 

створеннѐ відповідних критеріїв. 

Проведеннѐ формувального етапу експерименту нашого 

дослідженнѐ передбачаю діагностику рівнѐ розвитку професійної 

готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії до 

фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, а отже необхідно визначити 

критерії та рівні її оціняваннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему професійної підготовки 

майбутніх фахівців із фізичної реабілітації та ерготерапії у ЗВО розглѐдаять 

Я. Лѐнной (Лѐнной, 2015), Н. Бюлікова (Бюлікова, 2012), Л. Сущенко 

(Сущенко, 2015) та ін. У своїх дослідженнѐх автори більшоя міроя 

приділѐять увагу моделявання й характеристиці основних компонентів 

професійної компетентності, розглѐдаять становленнѐ особистості фахівцѐ 

в контексті цілей і завдань фізичної культури. 

Проблема дослідницького інструментарія під час проведеннѐ 

формувального етапу експерименту з формуваннѐ необхідних ѐкостей 

фахівцѐ ю досить актуальноя. Л. Волошко (Волошко, 2005, с. 43) даю 

визначеннѐ понѐття критерії професійної компетентності майбутніх 

фахівців із фізичної реабілітації ѐк «сукупність ознак, що дозволѐять 

зробити висновок про ступінь відповідності професійно-особистісних 

ѐкостей студентів вимогам професійної діѐльності та спрогнозувати 

рівень їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку 

реабілітаційно-оздоровчих послуг». 

А. Маркова (Маркова, 1996, с. 36-40) стверджую, що длѐ опису 

професійної компетентності необхідно використовувати декілька груп 

критеріїв (рис. 1).  

Отже, будемо розглѐдати понѐттѐ критерії професійної готовності ѐк 

сукупність характеристик, кількісні та ѐкісні показники ѐкої виѐвлѐять 

рівень відповідності професійних компетентностей особистості вимогам 

професійної діѐльності.  
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Рис. 1. Групи критеріїв длѐ опису професійної компетентності (за 

А. Марковоя) 
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І. Бойчук (Професійна педагогічна освіта, 2011, с. 217) виділѐю 

мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, операційно-діювий, оцінний 

критерії професійної компетентності (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Критерії  професійної компетентності (за І. Бойчук) 

 

Нам iмпоную думка Р. Чубук (Чубук, 2008, с. 255-256), ѐкий 

виокремляю  когнiтивний (оволодiннѐ системоя загальнонаукових, 

психологiчних, соцiально-педагогiчних та iнших спецiально-професiйних 

знань, ѐкi необхiднi длѐ реалiзацiї професiйних функцiй), дiѐльнiсний 

(оволодiннѐ сукупнiстя соцiально-педагогiчних умiнь та навичок, ѐкi 

вироблѐятьсѐ шлѐхом застосуваннѐ рiзних прийомiв i способiв соцiально-

педагогiчної взаюмодiї) та особистiсний (наѐвнiсть сформованих 

особистiсно-професiйних ѐкостей, пiд ѐкими розумiятьсѐ психологiчнi 

характеристики, морально-етичнi, психолого-педагогiчнi та 

психоаналiтичнi ѐкостi, ѐкi повиннi бути стiйкими, суттювими, адекватними, 
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позитивно впливати на успiшнiсть його дiѐльностi) критерiї професiйної 

компетентностi майбутнiх фахiвцiв. 

Також ми вважаюмо, що слід звернути увагу на критерії професійної 

компетентності, що виділѐять у своїх дослідженнѐх В. Хоменко (Хоменко, 

2012) та Т. Чопик (Чопик, 2014) (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Критерії професійної готовності 
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На основі критеріїв, що характеризуять професійну готовність 

майбутніх фахівців, можна зробити висновок про рівень розвитку ціюї 

характеристики у процесі професійної підготовки.   

Нам імпоную точка зору Н. Кузьміної (Кузьміна, 1990) та А. Чорноштан 

(Чорноштан, 2002) щодо рівнів професійної компетентності майбутніх 

фахівців (рис. 4). 

    

Рис. 4. Рівні професійної готовності 
 

Мета статті – розкрити сукупність критеріїв длѐ опису та визначеннѐ 

рівнів сформованості професійної готовності майбутнього фахівцѐ з фізичної 

терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. 

У процесі дослідженнѐ застосовано такі теоретичні методи: аналіз, 

синтез, систематизаціѐ й узагальненнѐ наукової та науково-методичної 

літератури. 
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Виклад основного матеріалу. Сучасні умови професійної підготовки 

майбутнього фахівцѐ з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку визначаять структуру, зміст, принципи та особливості 

організації цього процесу, на основі ѐких нами визначено сукупність критеріїв 

длѐ опису й визначеннѐ рівнів сформованості професійної готовності 

майбутнього фахівцѐ з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку. Тому нами виділено теоретичний, праксеологічний та 

індивідуально-психологічний критерії сформованості професійної готовності 

майбутнього фахівцѐ з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку. 

Теоретичний критерій ураховую наѐвність у майбутніх фахівців із 

фізичної терапії та ерготерапії системи міцних знань щодо сучасних 

питань навчаннѐ та вихованнѐ дошкільнѐт, фізичної культури та спорту 

дошкільнѐт, реабілітації та ерготерапії дітей дошкільного віку, специфіки 

та завдань професії фахівцѐ з фізичної терапії та ерготерапії, потрібних 

длѐ здійсненнѐ ефективної професійної діѐльності. Майбутні фахівці з 

фізичної терапії та ерготерапії повинні мати міцні психолого -педагогічні, 

соціально-гуманітарні, методичні, медико-гігіюнічні та анатомо-

фізіологічні знаннѐ, знаннѐ санітарно-гігіюнічних вимог, правил безпеки, 

використаннѐ спеціального обладнаннѐ та інвентаря, нормативних 

вимог, використаннѐ спортивних споруд тощо, знаннѐ теоретичних засад 

організації реабілітаційного процесу дітей дошкільного віку і взаюмодії з 

ними, їх індивідуальні, вікові, психолого-педагогічні особливості; сучасні 

технології реабілітації дітей дошкільного віку, а також сучасні 

нормативні документи, анатомо-фізіологічні та біохімічні знаннѐ про 

специфіку функціонуваннѐ й особливості розвитку організму дітей 

дошкільного віку, основи життюдіѐльності дітей дошкільного віку, 

механізми адаптації до навантажень організму дітей дошкільного віку; 

основи медичних знань у роботі з дітьми дошкільного віку, основи знань 

сучасних оздоровчо-реабілітаційних технології, методи та прийоми, 

форми та засоби фізичної реабілітаціцї, терапії та ерготерапії, психічного 

розвитку дітей дошкільного віку; знаннѐ з основ спортивної метрології.  

Так, майбутні фахівці з фізичної терапії та ерготерапії маять 

усвідомлявати, що одним із найважливіших завдань профілактики 

захворявань у дітей дошкільного віку ю формуваннѐ адаптації дитѐчого 

організму до фізичних навантажень за допомогоя виконаннѐ 

спеціальних фізичних вправ, спрѐмованих на відновленнѐ здоров’ѐ 

дітей, ѐкі перенесли травми або маять хронічні захворяваннѐ. Тому під 
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час підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії  порѐд 

із вивченнѐм традиційних дисциплін (теорії та методики фізичного 

вихованнѐ, дошкільної педагогіки і психології та ін.) маю бути 

передбачено освоюннѐ студентами основ оздоровчої, лікувальної та 

адаптивної фізкультури, вікових особливостей адаптації дітей до 

фізичних навантажень, методики оцінки ефективності занѐть фізичними 

вправами тощо. На наш поглѐд, така система формую професійну 

готовність майбутніх фахівців до роботи ѐк зі здоровими, так і з 

ослабленими дітьми дошкільного віку. Програми фахових дисциплін, 

зокрема курсу «Теоріѐ і методика фізичного вихованнѐ дітей 

дошкільного віку» маять бути складені на основі наступності вивченнѐ 

курсів і відображати сучасні уѐвленнѐ про розвиток особистості 

дошкільника, вклячаять інноваційні напрѐми фізкультурно-оздоровчої 

роботи з дітьми. Підготовка майбутніх фахівців із фізичної терапії та  

ерготерапії, здатних упроваджувати інноваційні педагогічні технології, 

маю передбачати вивченнѐ дисциплін, актуальних длѐ педагогів 

дошкільних установ («Базові фізкультурно-спортивні види», «Нові 

фізкультурно-спортивні види» тощо). Ці дисципліни спрѐмовані на 

формуваннѐ уѐвленнѐ у студентів про техніку і тактику основних видів і 

елементів спорту, використовуваних у фізичному вдосконаленні 

дошкільнѐт, і особливостей методики навчаннѐ цих видів спортивних 

вправ. Зміст підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії дітей 

дошкільного віку маю вклячати розділи «Призначеннѐ кваліфікаційної 

характеристики», «Професійне призначеннѐ фахівців», «Кваліфікаційні 

вимоги до фахівцѐ», «Відповідальність за ѐкість діѐльності фахівців», 

«Проблеми галузі» тощо. Ці дисципліни маять позиціонуватисѐ ѐк 

інноваційний напрѐм удосконаленнѐ наѐвної системи фізичної 

реабілітації дошкільнѐт у контексті діѐльнісного підходу до навчаннѐ 

професіоналів. При цьому важливе значеннѐ в освіті фахівців надаютьсѐ 

формування потреби втіленнѐ у професійній діѐльності принципу 

пріоритетності фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Праксеологічний критерій охопляю систему вмінь, способів дії, 

навичок, необхідних длѐ професійної діѐльності. Майбутні фахівці з 

фізичної терапії та ерготерапії маять володіти методами та прийомами 

діагностики та метрологічних вимірів фізичної активності та рухової 

діѐльності дітей дошкільного віку; уміти планувати діѐльність, приймати 

рішеннѐ, організовувати професійну діѐльність, реабілітаційні заходи 

длѐ дітей дошкільного віку, вести пропаганду здорового способу життѐ, 
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організовувати активний відпочинок, здійснявати профілактику 

захворявань дітей дошкільного віку, зокрема з різним станом здоров’ѐ 

та особливостѐми розвитку, повинні вміти здійснявати контроль за 

функціональним станом дітей дошкільного віку, за ходом 

реабілітаційного процесу в дітей дошкільного віку, мати навички 

використаннѐ у власній професійній діѐльності сучасних педагогічних, 

оздоровчо-реабілітаційних, інформаційних технологій; володіти 

відповідними формами, методами та прийомами організації 

реабілітаційного процесу в дітей дошкільного віку, повинні вміти 

керувати руховоя діѐльністя дітей дошкільного віку; володіти та 

використовувати у практичній діѐльності базові види фізкультурної 

діѐльності, форми та види рухової активності, моделявати фізичні 

вправи, удосконалявати рухові вміннѐ реабілітаційного процесу  в дітей 

дошкільного віку, використовувати спеціальне обладнаннѐ та інвентар, 

спортивні споруди, забезпечувати охорону життѐ і здоров’ѐ дітей 

дошкільного віку, безпеку й дотриманнѐ санітарно-гігіюнічних вимог у 

реабілітаційному процесі в дітей дошкільного віку, навички практичного 

використаннѐ основ медичних знань, наданнѐ долікарської допомоги 

дітѐм дошкільного віку.  

Невід’юмноя частиноя професійної підготовки майбутніх фахівців 

із фізичної терапії та ерготерапії до роботи з дошкільнѐтами ю розробка 

професіограми ѐк системи знань, умінь і навичок, а також професійно -

значущих ѐкостей і функцій, до ѐких відносимо дослідницьку, 

конструктивну, організаторську, комунікативну функції, функція 

самовдосконаленнѐ, оздоровчу та освітня функції, ѐк такі, що найбільш 

повно відображаять завданнѐ і специфіку професійної готовності 

майбутнього фахівцѐ з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку за такими показниками, ѐк 

теоретична і практична підготовленість, дозуваннѐ фізичного 

навантаженнѐ, індивідуалізаціѐ процесу реабілітації, ставленнѐ до дітей, 

оцінка фізичного стану і фізичної підготовленості дітей, всебічний 

розвиток дітей. 

Індивідуально-психологічний критерій передбачаю наѐвність у 

майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії професійно 

важливих індивідуально-психологічних ѐкостей: системи гуманістичних 

цінностей, здатність до адаптації, комунікативність, фізична 

витривалість, емоційна стійкість, доброзичливість, емпатійність, повага, 

толерантність, позитивних мотивів професійної діѐльності, потреби в 
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самовдосконаленні та саморозвитку, пріоритетів здорового способу 

життѐ, вплив на стан, поведінку і особистісні проѐви дітей у період 

дошкільного дитинства, лябов до дітей та інтерес до фізичної культури і 

реабілітації. 

На основі критеріїв, що характеризуять професійну готовність 

майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку, можна зробити висновок про рівень розвитку ціюї 

характеристики у процесі професійної підготовки.   

Ми виділили три рівні розвитку професійної готовності майбутніх 

фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку:  

1) низький рівень означаю низьку професійну потребу, професійний 

інтерес та професійну допитливість до фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку, до майбутньої професійної діѐльності та фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку, ставленнѐ з епізодичним інтересом, 

потреба у професійному саморозвитку щодо фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку відсутнѐ, необхідні длѐ виконаннѐ професійних функцій 

та вирішеннѐ типових завдань щодо фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку біохімічні, психолого-педагогічні та анатомо-фізіологічні 

знаннѐ недостатні, потребуять суттювого поглибленнѐ та подальшого 

засвоюннѐ, уміннѐ й навички самостійної роботи з фізичної реабілітації 

дітей дошкільного віку сформовані недостатньо, відсутню вміннѐ 

використовувати свої знаннѐ в ситуаціѐх фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку, у плануванні, проюктуванні, організації та оцінці власної 

професійної діѐльності з фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, 

організації професійної взаюмодії;  

2) середній рівень означаю наѐвність професійної допитливості та 

функціонального професійного інтересу фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку, потреба у професійному саморозвитку нестійка, 

необхідні длѐ виконаннѐ професійних функцій та вирішеннѐ типових 

завдань фізичної реабілітації дітей дошкільного віку психолого-педагогічні 

знаннѐ поверхові, недостатньо систематизовані, потребуять уточненнѐ, 

конкретизації, подальшого розвитку, уміннѐ самостійної роботи розвинуті 

на достатньому рівні, немаю необхідності в постійній консультативній 

допомозі щодо фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, під час 

організації, координації, контроля й корекції фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку оріюнтуятьсѐ не лише на стандартні дії, готові рішеннѐ, а 

й використовуять власні творчі знахідки; 
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3) високий рівень передбачаю індивідуально та соціально значущі 

мотиви професійного вибору, розвинуту професійну потребу та 

функціональний інтерес, властива професійна допитливість до фізичної 

реабілітації дітей дошкільного віку, ю стійке прагненнѐ до професійного 

саморозвитку, необхідні длѐ виконаннѐ професійних функцій та 

вирішеннѐ типових завдань фізичної реабілітації дітей дошкільного віку  

психолого-педагогічні, біохімічні та анатомо-фізіологічні знаннѐ, знаннѐ 

з теорії і методики фізичної реабілітації дітей дошкільного віку  

сформовані на високому рівні, усвідомлені, маять системний, 

інтегративний характер, розвинуті вміннѐ самостійної роботи з 

інформаціюя щодо фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, не 

потребую консультативної допомоги, розвинені вміннѐ доцільного 

використаннѐ професійних знань у плануванні, проюктуванні, організації 

та оцінці фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, ю  творчий підхід до 

організації, координації, контроля та корекції фізичної реабілітації дітей 

дошкільного віку.   

Виѐвлені критерії та рівні слід уважати умовними, оскільки 

формуваннѐ професійної готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії та 

ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку ю неперервним 

процесом, ѐкий заздалегідь передбачити складно. 

Висновки. Експериментальне дослідженнѐ особливостей формуваннѐ 

професійної готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії до 

фізичної реабілітації дітей дошкільного віку передбачало визначеннѐ 

критеріїв та показників її сформованості: теоретичний, праксеологічний та 

індивідуально-психологічний критерії. Нами виділено три рівні 

сформованості професійної готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії та 

ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку: низький, середній, 

високий. Це забезпечую оптимальне функціонуваннѐ розглѐнутого процесу, 

даять можливість визначити вихідні позиції, стан сформованості професійної 

готовності, розробити методику її формуваннѐ в майбутніх фахівців із 

фізичної терапії та ерготерапії.  

Перспективами подальших наукових пошуків ю розробка педагогічної 

системи професійної готовності майбутніх фахівців із фізичної терапії та 

ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку.  
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РЕЗЮМЕ 

Демченко Людмила. Критерии и уровни готовности будущих бакалавров 
физической терапии, эрготерапии к физической реабилитации детей дошкольного 
возраста. 

Необходимость осмыслениѐ проблем профессиональной готовности 
будущих специалистов по физической терапии и эрготерапии к физической 
реабилитации детей дошкольного возраста в современных условиѐх 
обусловлена потребностья в квалифицированных специалистах, способных 
осуществлѐть творческий подход в решении приоритетных задач 
профессиональной деѐтельности. Экспериментальное исследование 
особенностей формированиѐ профессиональной готовности будущих 
специалистов по физической терапии и эрготерапии к физической 
реабилитации детей дошкольного возраста предусматривало определение 
критериев ее сформированности: теоретический, праксеологический и 
индивидуально-психологический критерии и уровней: низкий, средний, высокий. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ готовность, будущие специалисты 
по физической терапии и эрготерапии, критерий, уровень, физическаѐ 
реабилитациѐ, дошкольный возраст. 

SUMMARY 

Demchenko Liudmyla. Criteria and levels of readiness of future bachelors of 
physical therapy, occupational therapy for physical rehabilitation of preschool 
children. 

The innovative nature of modern education, its high technology and 
knowledge intensity indicate the need of society for competent professionals. The 
problem of forming the professional readiness of future specialists is relevant in 
the field of physical therapy and occupational therapy. Students studying in such 
specialties must be ready for future professional activities in special conditions. In 
particular, in the case of preschool children, future specialists in physical therapy 
and occupational therapy should be prepared for certain specifics of their practice, 
which requires a high level of physical, social, mental, spiritual health, active 
motor actions, special social and psychological conditions of work, development o f 
such qualities as the ability to adapt, activity, physiological and psychological 
capabilities. 

The need to understand the problems of professional readiness of future 
specialists in physical therapy and occupational therapy for physical rehabilitation of 
preschool children in modern conditions is due primarily to the development of high-
tech educational process in preschools and the urgent need for qualified professionals 
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able to take a creative approach. At the same time there is a problem of determining 
the level of formation of such readiness and creation of appropriate criteria. 

Carrying out the formative stage of the experiment of our study involves 
diagnosing the level of professional readiness of future specialists in physical therapy 
and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children, and 
therefore it is necessary to determine the criteria and levels of its evaluation. 

Experimental study of the peculiarities of forming professional readiness of 
future specialists in physical therapy and occupational therapy for physical 
rehabilitation of preschool children involved the definition of criteria and indicators of 
its formation: theoretical, praxeological and individual psychological criteria. We have 
identified three levels of professional readiness of future specialists in physical therapy 
and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children: low, 
medium, high. This ensures the optimal functioning of the process, provide an 
opportunity to determine the initial position, the state of professional readiness 
formation, to develop a method of its formation in future specialists in physical 
therapy and occupational therapy. 

Prospects for further research are development of a pedagogical system of 
professional readiness of future specialists in physical therapy and occupational 
therapy for physical rehabilitation of preschool children. 

Key words: professional readiness, future specialists in physical therapy and 
occupational therapy, criterion, level, physical rehabilitation, preschool age. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКЛАДАЧАМ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ ЩОДО 

ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ МОЛОДШИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ 

 
Вагомий професійний досвід у медичній сфері не завжди супроводжуютьсѐ 

готовністя викладачів медичних коледжів використовувати в педагогічній 

діѐльності освітні технології, що динамічно розвиваятьсѐ, удосконаляятьсѐ, 

оновляятьсѐ відповідно до сучасних вимог розвитку всіх сфер суспільства. Відтак 

актуалізуютьсѐ проблема розробки методичних рекомендацій длѐ викладачів 

медичних коледжів, що сприѐтиме осучаснення системи професійної підготовки 

майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи. Методичні рекомендації 

враховуять принципи активізації навчаннѐ студентів. Їх можуть використовувати 

викладачі в підготовці сестринського персоналу різних кваліфікаційних рівнів.  

Ключові слова: методичні рекомендації, студенти, медичні коледжі, викладачі, 

майбутні молодші спеціалісти сестринської справи, педагогічні технології. 
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Постановка проблеми. Динамічні трансформаційні процеси, що 

відбуваятьсѐ в сучасному суспільстві, торкаятьсѐ всіх сфер діѐльності 

лядини, у тому числі й змін в освітньому середовищі медичних коледжів, де 

здобуваять відповідний рівень кваліфікації майбутні фахівці сестринської 

справи. Основний контингент викладачів медичних коледжів – це 

здебільшого фахівці медичних спеціальностей. Вони володіять ґрунтовними 

знаннѐми щодо специфіки роботи сестринського персоналу й 

використовуять знаннѐ основ педагогічної діѐльності, засвоюні ще під час 

здобуттѐ вищої освіти, або набуті в процесі тривалої роботи викладачем. 

Відтак, навіть досвідчені педагоги медичних коледжів не завжди виѐвлѐять 

досконале володіннѐ знаннѐми, уміннѐми й навичками, що необхідні длѐ 

ефективного використаннѐ сучасних педагогічних технологій, методів і 

засобів длѐ оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців 

сестринської справи. Виникаю потреба наданнѐ методичних рекомендацій, 

ѐкі сприѐтимуть підвищення педагогічної майстерності педагогів медичних 

коледжів, використання ними креативного підходу до організації 

професійно-освітнього середовище з урахуваннѐм сучасних технологічних 

процесів у медичній освіті, зокрема, длѐ підготовки майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської справи (МССС).  

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичний аналіз публікацій 

сучасних дослідників, де висвітляятьсѐ різні аспекти осучасненнѐ освітнього 

середовища медичних коледжів, даю змогу узагальнити, що в 

експериментальних дослідженнѐх науковцѐми актуалізуютьсѐ проблема 

використаннѐ педагогічних інновацій у професійній підготовці сестринського 

персоналу. Так, у дослідженнѐх останніх років науковці переконливо 

аргументуять доцільність використаннѐ педагогічних технологій і засобів 

(наприклад, засобів алгоритмізації) у процесі підготовки медичних сестер у 

коледжах (Маркович, 2017); презентуять методологія (Сабадишин та ін., 

2009) і практичні рекомендації застосуваннѐ алгоритмів у підготовці 

майбутньої медичної сестри (Попович, 2017); експериментально доводѐть 

діювість інноваційно-діѐльнісних, тренінгово-ігрових, рефлексивних методів у 

формуванні професійної ідентичності майбутніх МССС (Козак, 2019); 

використовуять міжпредметні зв’ѐзки длѐ забезпеченнѐ фахової 

компетентності майбутніх медичних сестер (Лукащук, 2015); визначаять 

ефективність використаннѐ методів професійно спрѐмованого навчаннѐ та 

рекомендуять упроваджувати технології самонавчаннѐ й самовихованнѐ у 

виробничу практику майбутніх фахівців сестринської справи (Варава, 2018); 

конкретизуять особливості створеннѐ інтерактивного освітнього середовища 
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у професійній підготовці майбутніх медичних фахівців (Melnychuk, 2020) та 

підкресляять ефективність інтерактивних технологій у практичному навчанні 

студентів медичного коледжу (Мастеров и Марциненко, 2011) і, зокрема, 

імітаційних методів навчаннѐ майбутніх медсестер (Мутигуллина, 2014) та ін.  

Мета статті полѐгаю у висвітленні методичних рекомендацій длѐ 

викладачів медичних коледжів длѐ осучасненнѐ системи професійної 

підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в коледжах. 

Методи дослідження. У дослідженні використовувалисѐ методи 

теоретичного аналізу наукової літератури (дисертаційних досліджень, 

публікацій, енциклопедій тощо) длѐ обґрунтуваннѐ доцільності 

використаннѐ інноваційних педагогічних технологій і методів у професійній 

підготовці майбутніх МССС. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток сучасної вищої освіти 

супроводжуютьсѐ процесами демократизації та варіативності, що 

уможливляю впровадженнѐ в процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців такі моделі оновлених освітніх систем, ѐкі відображаять творчий 

підхід викладачів до своюї педагогічної праці й досѐгненнѐ вагоміших 

результатів, ніж за умов традиційного навчаннѐ студентів. Погоджуюмосѐ з 

думкоя науковців, ѐкі аргументовано стверджуять, що «прогрес освіти 

відбуваютьсѐ в напрѐмі розробки різних варіантів її змісту, пошуку й 

наукового освоюннѐ нових ідей і технологій, використаннѐ можливостей 

сучасної дидактики та теорії вихованнѐ в підвищенні ефективності освітніх 

структур» (Селевко, 2005, с. 8). 

Длѐ викладачів, ѐкі працяять у непедагогічних закладах освіти 

(наприклад, у медичних коледжах), важливо оріюнтуватисѐ в широкому 

спектрі сучасних педагогічних технологій, ознайомитисѐ з результатами 

апробації таких інновацій на практиці, щоб використовувати в навчанні 

майбутніх фахівців сестринської справи найбільш оптимальні та ефективні 

технології саме длѐ професійної підготовки сестринського персоналу. 

У системі професійної підготовки майбутніх МССС дослідниками 

використовувалисѐ такі педагогічні технології, ѐкі доцільно впроваджувати в 

освітній процес сучасних медичних коледжів. Адже використаннѐ 

технологічного підходу в освіті свідчить про високий професіоналізм 

викладачів. Підтвердженнѐ такої думки бачимо в наукових поглѐдах 

Г. Селевка, ѐкий стверджую, що технологічний підхід відкриваю нові можли-

вості длѐ концептуального та проюктивного освоюннѐ різних сфер і аспектів 

освітньої та педагогічної дійсності, позаѐк даю змогу реалізувати такі процеси: 
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- з більшоя визначеністя передбачати результати й управлѐти 

педагогічними процесами; 

- аналізувати й систематизувати на науковій основі наѐвний 

практичний досвід і його використаннѐ; 

- комплексно вирішувати освітні та соціально-виховні процеси; 

- забезпечувати сприѐтливі умови длѐ розвитку особистості й 

зменшувати ефект впливу несприѐтливих обставин; 

- оптимально використовувати наѐвні ресурси й обирати 

найефективніші чи розроблѐти нові технології та моделі навчаннѐ 

(Селевко, 2005, с. 11). 

Використаннѐ викладачами медичних коледжів сучасних 

педагогічних технологій потребую усвідомленнѐ ними основних ѐкостей 

таких інновацій. Основноя рекомендаціюя длѐ викладачів ю сприйнѐттѐ 

технологічного процесу ѐк системи. Адже системність ю найважливішоя 

ѐкістя будь-ѐкої технології, позаѐк технологічний процес поюдную цілі, 

зміст, методи й форми взаюмодії всіх учасників (викладачів і студентів) і 

очікувані та досѐгнуті результати. Важливоя ознакоя системності ю 

виокремленнѐ причинно-наслідкових, генетичних, змістових і 

функціональних зв’ѐзків, що даю змогу учасникам окреслявати нові освітні 

цілі й досѐгати їх. 

Багатокомпонентний склад будь-ѐкої системи (наприклад, системи 

професійної підготовки майбутніх МССС) і виѐвленнѐ зв’ѐзків між її 

складниками свідчить про мультифакторність і змістову різноманітність 

будь-ѐких педагогічних процесів, що свідчить про комплексність і цілісність 

технологічного процесу, взаюмозв’ѐзок і взаюмовплив всіх складників 

досліджуваної системи. 

Необхідність розробки методичних рекомендацій длѐ викладачів 

медичних коледжів із метоя організації сучасних педагогічно-

технологічних процесів підкресляютьсѐ тим, що вибір оптимальної 

педагогічної технології передбачаю прийнѐттѐ науково обґрунтованого 

вибору на основі теоретичного аналізу сутності концептуальності, 

прогностичності технології, використаннѐ досвіду впровадженнѐ 

педагогічних інновацій у традиційні умови навчаннѐ майбутніх медичних 

сестер різних кваліфікаційних рівнів. Важливим аспектом у використанні 

педагогічних технологій викладачами медичних коледжів ю визначеннѐ 

конкретних цілей осучасненнѐ освітнього середовища в закладах освіти, 

що свідчить про концептуальність технологічного процесу. Таке розуміннѐ 

підкресляю доцільність поюднаннѐ системи поглѐдів на педагогічний 
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процес, ідей, принципів, на основі ѐких організовуютьсѐ діѐльність 

викладачів і студентів медичних коледжів. 

Важливоя ознакоя, ѐку необхідно брати до уваги у виборі 

викладачами конкретної педагогічної технології з метоя оптимізації 

професійної підготовки майбутніх МССС, ю розвивальний характер обраної 

інновації. Ураховуячи наукові узагальненнѐ Г. Селевка (Селевко, 2005, с. 

45), рекомендуюмо викладачам медичних коледжів брати до уваги 

розвивальний характер педагогічної технології, що полѐгаю в наступному:  

- спрѐмованість на вдосконаленнѐ педагогічного процесу, на 

розвиток особистості майбутнього фахівцѐ; 

- конкретизаціѐ та використаннѐ психогенних чинників розвитку 

індивіда; 

- урахуваннѐ й використаннѐ особистісного підходу у професійній 

підготовці компетентних молодших спеціалістів сестринської справи; 

- використаннѐ власного педагогічного досвіду й результатів 

сучасних експериментальних досліджень длѐ модернізації освітнього 

процесу в медичних коледжах та ін. 

Позаѐк вже йшлосѐ про системність і комплексність технологічного 

підходу, відтак необхідно враховувати й ознаки структурованості (наѐвність 

взаюмозв’ѐзків між певними внутрішніми складниками) та іюрархічності 

(урахуваннѐ різних рівнів педагогічних технологій: метатехнології – 

соціально-політичний рівень, галузеві макротехнології – загально 

педагогічний та загально методичний рівні, модульно-локальні 

мезотехнології – частково методичний (модульний) та вузько методичний 

(локальний) рівні, мікротехнології – контактно-особистісний рівень 

(Селевко, 2005, с. 45). 

Викладачі медичного коледжу покликані враховувати логічність і 

чіткість педагогічної технології. З такоя метоя доцільно розробити 

структурно-логічну чи технологічну схему, програму впровадженнѐ в 

освітній процес обраної педагогічної інновації. Важливо забезпечити цей 

процес адаптованими чи розробленими методиками (діагностичними, 

тренінговими, професійно-симулѐційними, ігровими), чітким планом 

проведеннѐ занѐттѐ за новоя педагогічноя технологіюя, роздатковими 

матеріалами й інформаційним і технічним оснащеннѐм.   

Логіка впровадженнѐ певної педагогічної технології в медичному 

коледжі базуютьсѐ на визначенні чітких етапів, ѐкі реалізуятьсѐ в певному 

часовому порѐдку (окресленнѐ мети, мотиваціѐ студентів до активної 

участі в організованій навчальній взаюмодії, черговість виконаннѐ 
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студентами завдань і вправ, діагностика, контроль та оціняваннѐ 

досѐгнутих результатів, порівнѐннѐ з очікуваними результатами), що 

свідчить про алгоритмічність педагогічно-технологічного процесу.  

Зазвичай програма впровадженнѐ педагогічної технології в освітній 

процес маю певні загальні риси длѐ різних закладів освіти 

(загальноосвітньої школи, коледжу, університету). Однак, викладачі 

медичного коледжу покликані враховувати специфіку професійної 

підготовки майбутніх МССС. Тому ознаки варіативності й гнучкості також 

властиві технологічним процесам, ѐкі супроводжуять оновленнѐ системи 

професійної підготовки студентів у медичних коледжах. Відтак, 

упровадженнѐ педагогічних технологій характеризуютьсѐ процесуальністя, 

що свідчить про взаюмодія викладачів і студентів, спрѐмовану на 

досѐгненнѐ окресленої мети, формуваннѐ та розвиток у майбутніх МССС 

запланованих ѐкостей (професійної чи ѐкоїсь іншої компетентності, 

готовності до певного виду діѐльності тощо) та ін.  

Таким чином, розвиток цілеспрѐмованого й керованого 

технологічного процесу охопляю послідовні етапи цілепокладаннѐ, 

плануваннѐ, організації, реалізації цілей та аналізу результатів (Селевко, 

2005, с. 45). Відповідно, функція управліннѐ в такому технологічному 

процесі виконую викладач, що даю йому змогу не лише враховувати 

означені етапи, а й вносити певні зміни, уточненнѐ, доповненнѐ, що 

сприѐтиме адаптації обраної педагогічної технології до процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи. 

Водночас використаннѐ педагогічних технологій у медичних коледжах 

передбачаю активну участь усіх суб’юктів освітнього процесу длѐ апробації та 

засвоюннѐ студентами необхідних професійних умінь і навичок. Таким чином, 

актуалізуютьсѐ використаннѐ активних методів навчаннѐ, ѐкі складаять 

основу навчальних тренінгів, ігрових технологій, професійно-ситуативних 

вправ і завдань та опираятьсѐ на певні специфічні принципи: 

1. Принцип моделяваннѐ. Викладач моделяю професійно 

зоріюнтований процес, у ѐкому студенти-учасники маять змогу використати 

теоретичну підготовку, необхідну длѐ опануваннѐ моделей професійних дій 

медичної сестри. Розроблені моделі повинні бути ѐкомога більш 

наближеними до реальної професійної діѐльності МССС.   

2. Принцип вхідного контроля. Викладач повинен ураховувати рівень 

підготовленості студентів до активної участі в розроблених вправах. Вхідний 

контроль даю змогу з максимальноя точністя окреслити мету застосуваннѐ 

конкретних активних методів, визначити характер і об’юм індивідуальної 
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роботи студентів, мотивувати майбутніх МССС до професійного становленнѐ 

ще під час навчаннѐ. 

3. Принцип узгодженості змісту і методів навчаннѐ з визначеними 

цілѐми. Позаѐк існую величезна кількість активних методів навчаннѐ, відтак 

викладач покликаний виокремити з них найбільш оптимальні й ефективні 

длѐ досѐгненнѐ окресленої мети занѐттѐ. З ціюя метоя викладачам доцільно 

не копіявати методику використаннѐ вже апробованих і часто 

використовуваних методів, а виѐвлѐти творчий підхід, адаптуячи відомі 

активні методи навчаннѐ до професійної підготовки саме майбутніх МССС. 

4. Принцип проблемності. Використаннѐ активних методів (наприклад, 

ігрових) не може бути розважальним процесом. Навчаннѐ студентів у 

медичних коледжах доцільно супроводжувати презентаціюя зразків 

професійно-проблемних ситуацій, що підлѐгаять прискіпливому аналізу, 

обговорення, вибору оптимальних рішень у безпечних умовах аудиторних 

занѐть. Такий підхід мотивуватиме майбутніх МССС до самостійного 

вирішеннѐ складних завдань уже на робочому місці. 

5. Принцип «негативного досвіду». Активна участь студентів у 

вирішеннѐ складних професійних завдань в умовах аудиторних занѐть 

допускаю помилкові рішеннѐ, що уможливляю всебічний аналіз і «розбір» 

помилок без нанесеннѐ шкоди паціюнтам. Студенти матимуть змогу 

переконатисѐ в недостатньому рівні теоретичної підготовленості длѐ 

вирішеннѐ пропонованого завданнѐ, визначити напрѐми самоосвітньої 

діѐльності, щоб успішно продемонструвати свої професійні практичні вміннѐ і 

навички.  

6. Принцип «від простого до складного». Використовуячи активні 

методи у професійній підготовці майбутніх МССС, викладачам медичних 

коледжів рекомендуюмо створити так званий «банк професійно 

зоріюнтованих ситуацій», де будуть зібрані різнопланові завданнѐ: 

- длѐ формуваннѐ елементарних умінь медичних сестер (наприклад, 

виконаннѐ конкретних маніпулѐцій); 

- проблемні професійно спрѐмовані ситуативні завданнѐ, вирішеннѐ 

ѐких потребую від студентів ґрунтовних знань, елементарних фахових умінь і 

навичок та аналітичного й творчого мисленнѐ, щоб поюднати теорія з 

практикоя і набутим досвідом виконаннѐ простих маніпулѐтивних дій. 

7. Принцип безперервного оновленнѐ. Длѐ підтриманнѐ пізнавальної 

активності студентів викладачам медичних коледжів необхідно дозовано і 

цілеспрѐмовано використовувати активні методи, щоб підтримувати 

зацікавленнѐ студентів у вивченні конкретної теми чи дисципліни. І навіть за 
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умови використаннѐ одного і того самого методу (наприклад, кейс-стаді, 

вирішеннѐ професійної ситуації тощо) доцільно так урізноманітнити його зміст, 

щоб досѐгти запланованої мети: засвоюннѐ студентами нових знань, опану-

ваннѐ професійних умінь і навичок, вирішеннѐ професійних проблем та ін.   

8. Принцип організації колективної діѐльності. Позаѐк робота 

медичної сестри передбачаю професійну взаюмодія з медперсоналом, 

паціюнтами та їхніми родичами та ін., відтак ще в процесі навчаннѐ 

майбутні МССС покликані опанувати навички групової взаюмодії. Тому 

активні методи навчаннѐ сестринського персоналу повинні давати змогу 

студентам апробувати зразки моделей міжособистісної взаюмодії на різних 

рівнѐх, длѐ вирішеннѐ різних професійних і проблемних ситуацій.  

9. Принцип економії навчального часу. Використаннѐ активних 

методів викладачами медичних коледжів даю змогу не диференціявати 

навчальний час на вивченнѐ студентами теоретичного матеріалу, 

формуваннѐ в майбутніх МССС професійних умінь і навичок, набуттѐ ними 

комунікативного досвіду професійного спілкуваннѐ тощо. Означені 

процеси відбуваятьсѐ одночасно під час виконаннѐ професійно 

зоріюнтованих ситуативних завдань, що потребую від студентів 

використаннѐ набутих знань, умінь і навичок. 

Організаціѐ такого навчаннѐ в медичному коледжі маю на меті 

активізація навчально-пізнавальної діѐльності студентів, що передбачаю 

ґрунтовну підготовку викладачів до проведеннѐ занѐть із використаннѐм 

активних методів, а саме: 

- ознайомленнѐ з теоретичними основами технологізації освітнього 

процесу в медичних коледжах (опрацяваннѐ фундаментальних праць із 

проблем сучасної педагогіки, педагогічної майстерності, сутності 

педагогічних технологій та педагогічних інновацій); 

- вивченнѐ передового педагогічного досвіду з використаннѐ 

інноваційних освітніх технологій, ѐкі сприѐять оновлення системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи (аналіз 

наукових публікацій та дисертаційних досліджень, присвѐчених проблемі 

вдосконаленнѐ різних напрѐмів освіти в медичних коледжах); 

 - вибір оптимальних методів навчаннѐ, ѐкі сприѐтимуть досѐгнення 

намічених цілей у вивченні конкретних тем чи дисциплін, ураховуватимуть 

пізнавальні потреби й освітній рівень студентів та їхній практичний досвід 

сестринської діѐльності (зокрема, здобутий під час виробничої практики); 

- розробка нових активних методів чи адаптаціѐ широко 

використовуваних у педагогічній практиці длѐ цілеспрѐмованого 
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формуваннѐ конкретних професійних характеристик майбутніх МССС 

(фахових знань, маніпулѐтивних умінь і навичок, досвіду організації 

оптимальної та ефективної міжособистісної взаюмодії на різних рівнѐх). 

Підібраний матеріал повинен відповідати принципу актуальності, тобто 

відображати професійні проблеми, з ѐкими можуть зустрітисѐ випускники 

медичного коледжу; 

- використаннѐ в розробленій методиці оптимальної кількості 

деталей (інформаційних і роздаткових матеріалів, технічних засобів, 

лаконічних інструкцій, чітко окресленої кількості учасників длѐ вирішеннѐ 

професійних ситуацій, щоб охопити студентів усіюї групи і створити 

змагальне середовище за умови роботи кількох мікрогруп тощо); 

- дотримуватисѐ хронометражу в проведенні занѐть, що потребую 

розробки технологічного плану (карти, моделі), де будуть визначені часові 

обмеженнѐ длѐ виконаннѐ кожного завданнѐ;  

- уміннѐ працявати в «багатозадачному режимі», коли впродовж 

одного занѐттѐ в майбутніх МССС формуятьсѐ чітко визначені знаннѐ, 

уміннѐ, навички, досвід. Викладач повинен розробити структурно-логічну 

схему занѐттѐ, де вказати: назву активного метода, мету його 

використаннѐ, тривалість, кількість учасників, необхідні матеріали і засоби 

навчаннѐ, набір ситуативних завдань професійного спрѐмуваннѐ дотичних 

до теми занѐттѐ, методи діагностики (спостереженнѐ, використаннѐ 

опитувальників, анкет, бланків), методи контроля та оціняваннѐ 

результатів (тести, засоби комп’ятерного оціняваннѐ та ін.); 

- підбір і використаннѐ психогімнастичних вправ, ѐкі даять змогу 

знімати напругу й підвищувати працездатність студентів, підвищувати 

рівень емоційного залученнѐ учасників до роботи в команді, розвивати в 

них комунікативні вміннѐ і навички;   

- формуваннѐ готовності майбутніх МССС вирішувати складні 

професійні ситуації, моделі ѐких не використовувалисѐ під час навчаннѐ, 

спонукаю викладачів активізувати пізнавальну, самоосвітня, 

самоорганізаційну діѐльність студентів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, оновленнѐ системи підготовки майбутнiх молодших спеціалістів 

сестринської справи супроводжуютьсѐ використаннѐм сучасних педагогічних 

технологій в освітньому процесі медичних коледжів. Значна частина 

викладацького складу медичних закладів освіти ю досвідченими 

висококваліфікованими фахівцѐми в галузі медсестринства. Однак, вагомий 

професійний досвід у медичній сфері не завжди супроводжуютьсѐ готовністя 
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викладачів медичних коледжів використовувати в педагогічній діѐльності 

освітні технології, що динамічно розвиваятьсѐ, удосконаляятьсѐ, 

оновляятьсѐ відповідно до сучасних вимог розвитку всіх сфер суспільства. 

Відтак, актуалізуютьсѐ проблема розробки методичних рекомендацій длѐ 

викладачів медичних коледжів, що сприѐтиме осучаснення системи 

професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи. 

Методичні рекомендації можуть використовувати викладачі в підготовці 

сестринського персоналу різних кваліфікаційних рівнів. 

Подальші наукові пошуки вбачаюмо у створенні навчально-

методичного комплексу, ѐкий міститиме: 

- теоретичне обґрунтуваннѐ актуальності й сутності технологічних 

процесів у медичних коледжах;  

- опис ефективних педагогічних технологій, ѐкі доцільно 

використовувати в навчанні сестринського персоналу; 

- методику проведеннѐ занѐть із використаннѐм активних методів 

навчаннѐ майбутніх фахівців сестринської справи; 

- зразки технологічних карт (схем, моделей) проведеннѐ занѐть у 

медичному коледжі з використаннѐм педагогічних інновацій;  

- сукупність ситуативних завдань професійного змісту; 

- розробки тренінгових програм, що сприѐтиме вдосконалення 

системи професійної підготовки майбутніх МССС у коледжах. 
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РЕЗЮМЕ 
Демянчук Михаил. Методические рекомендации преподавателѐм медицинских 

колледжей по обновления системы подготовки будущих младших специалистов 
сестринского дела. 

Большой профессиональный опыт в медицинской сфере не всегда 
сопровождаетсѐ готовностья преподавателей медицинских колледжей 
использовать в педагогической деѐтельности образовательные технологии, 
которые динамично развиваятсѐ, совершенствуятсѐ, обновлѐятсѐ в 
соответствии с современными требованиѐми развитиѐ всех сфер общества. 
Поэтому актуализируетсѐ проблема разработки методических рекомендаций длѐ 
преподавателей медицинских колледжей, которые будут способствовать 
осовременивания системы профессиональной подготовки будущих младших 
специалистов сестринского дела. Методические рекомендации учитываят 
принципы активизации обучениѐ студентов. Их могут использовать преподаватели 
в подготовке сестринского персонала различных квалификационных уровней. 

Ключевые слова: методические рекомендации, студенты, медицинские 
колледжи, преподаватели, будущие младшие специалисты сестринского дела, 
педагогические технологии. 

SUMMARY 
Demianchuk Mykhailo. Methodological recommendations for teachers of medical 

colleges on updating the system of training of future junior specialists in nursing. 
A significant professional experience in medical sphere is not always accompanied by 

readiness of medical colleges teachers to use educational technologies in pedagogical 
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activities, which dynamically develop, improve, update in accordance with modern 
requirements for the development of all spheres of society. The purpose of article is to outline 
the methodological recommendations for teachers of medical colleges for modernizing the 
system of vocational training of future junior specialists in nursing in colleges. During the 
study, the methods of theoretical analysis of scientific literature (thesis studies, publications, 
encyclopedias, etc.) for substantiating the expediency of using innovative pedagogical 
technologies and methods in vocational training of future junior specialists in nursing were 
used. It is recommended for teachers of medical colleges to take into consideration a 
developmental nature of pedagogical technology, which provides the following: direction to 
improvement of pedagogical process, to development of personality of future specialist; 
specification and use of psychogenic factors of individual development; taking into account 
and applying personal approach in vocational training of competent junior specialists in 
nursing; using own pedagogical experience and results of modern experimental studies for 
modernization of educational process in medical colleges, etc. 

Teachers can use methodological recommendations during the training of nursing 
staff of different qualification levels. Further scientific researches, aimed at creating 
educational and methodological complex, will contain: theoretical substantiation of actuality 
and essence of technological processes in medical colleges; description of effective 
pedagogical technologies that should be used in training of nursing staff; methods of 
conducting classes using active methods of training of future specialists in nursing; examples 
of technological charts (schemes, models) of classes in medical college, using pedagogical 
innovations; a set of situational tasks of professional content; development of training 
programs that will help improving the system of vocational training of future junior 
specialists in nursing in colleges. 

Key words: methodological recommendations, students, medical colleges, teachers, 
future junior specialists in nursing, pedagogical technologies. 
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УМОВИ ФОМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
 

Статтѐ присвѐчена теоретичному дослідження умов формуваннѐ 
маркетингової діѐльності закладу вищої освіти. Особливий акцент у статті 
спрѐмовано на принципи стратегічного розвитку маркетингу в освітній сфері. У 
статті маркетинг закладу вищої освіти розглѐдаютьсѐ ѐк система діѐльності, що 
дозволѐю суб’юкту господаряваннѐ оцінявати стан на ринку освітніх послуг, 
проаналізувати тенденції розвитку та ухвалити обґрунтовані управлінські рішеннѐ 
в подальшій роботі. 
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Ключові слова: маркетинг, маркетингова діѐльність, освітнѐ сфера, заклад 
вищої освіти, ринок освітніх послуг. 

 

Постановка проблеми. Сучасні ринок праці і ринок освітніх послуг 

перейшли в фазу розвитку, що характеризуютьсѐ переважаннѐм пропозиції 

над попитом. У цьому контексті очевидноя ю необхідність упровадженнѐ 

маркетингу всіма ринковими операторами. Відповідно, заклади вищої 

освіти маять освоїти стратегії, тактики і методи маркетингу, розробити 

відповідний інструментарій діѐльності. 

Дослідженнѐ показуять, що перехід на маркетингову оріюнтація 

дозволѐю освітнім установам покращити результативні показники без 

залученнѐ значних додаткових ресурсів, створити умови длѐ 

альтернативного розвитку й тим самим знизити ризик і можливі втрати від 

невірної стратегії в діѐльності. Длѐ ринків праці і освітніх послуг цѐ 

проблема ю досить актуальноя, оскільки вони перейшли в фазу розвитку, 

що характеризуютьсѐ потребоя у висококваліфікованих фахівцѐх. Тому 

підвищуютьсѐ необхідність більш широкого впровадженнѐ маркетингу 

всіма інституціѐми, що надаять освітні послуги. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ 

маркетингової культури закладів освіти розглѐдаятьсѐ українськими та 

зарубіжними дослідниками. Ефективність маркетингової діѐльності освітніх 

установ ю предметом наукових розвідок О. Кириченко (Кириченко, 2011), 

О. Полотнѐнко (Полотнѐнко, 2019) та О. Факторович (Факторович, 2009). 

Моделяваннѐ та прогнозуваннѐ маркетингової діѐльності закладів вищої 

освіти розглѐдаятьсѐ Т. Макаренко (Макаренко, 2005) та Л. аременко 

(аременко, 2008). Проблема ефективності маркетингової діѐльності 

піднімаютьсѐ в дослідженнѐх О. Зозулева (Зозулев, 2008) та О. Красовської 

(Красовська, 2020). Маркетингова діѐльність ѐк показник оціняваннѐ 

діѐльності закладу вищої освіти аналізуютьсѐ у працѐх М. Загірнѐка 

(Загірнѐк, 2007) та Ю. Сергіюнко (Сергіюнко, 2018).   

Мета статті – виѐвленнѐ умов формуваннѐ маркетингової діѐльності 

закладу вищої освіти. 

Методи дослідження. Теоретичноя і методологічноя основоя 

дослідженнѐ послужили результати досліджень вітчизнѐних і зарубіжних 

учених із досліджуваної проблеми, викладені в наукових працѐх, 

періодичних виданнѐх, навчальній та довідниковій літературі. У процесі 

дослідженнѐ застосовувалисѐ такі наукові методи: теоретичний аналіз 

філософської, педагогічної та методичної літератури; аналіз законодавчих і 

нормативних актів і документів, освітніх стандартів, кваліфікаційних 
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характеристик тощо з метоя вивченнѐ характеру та змісту маркетингової 

діѐльності закладу вищої освіти; абстрактно-логічний, монографічний, 

порівнѐльний, графічний та аналітичний, економіко-математичний, 

експертний методи і методи системного аналізу.  

Виклад основного матеріалу. Узагальняячи перші наукові 

напрацяваннѐ в цій сфері і зарубіжну практику, можна сформулявати 

низку принципів стратегічного розвитку маркетингу в освітній сфері:  

- вкляченнѐ в систему маркетингу всіх ринкових суб’юктів (їх 

взаюмодіѐ та координаціѐ на цій основі); 

- налагодженнѐ механізму узгодженнѐ попиту і пропозиції з 

максимальноя оріюнтаціюя на роботодавцѐ; 

- реалізаціѐ стратегії і тактики маркетингу з максимальним 

урахуваннѐм інтересів (професійно-кваліфікаційних, економічних, 

соціальних) молодих спеціалістів і освітніх систем; 

- забезпеченнѐ повного інформаційного охопленнѐ всіх сегментів 

ринку і оперативного зворотного зв’ѐзку між усіма його суб’юктами; 

- оріюнтаціѐ на перспективу в поюднанні з ефективними методами 

роботи в поточний момент (Красовська, 2020, с. 135). 

Виходѐчи зі сформульованих принципів, маркетинг закладу освіти 

можна розглѐдати ѐк систему діѐльності, що дозволѐю суб’юкту оцінявати 

стан ринку, тенденції його зміни і ухвалявати обґрунтовані управлінські 

рішеннѐ в сфері підготовки та працевлаштуваннѐ фахівців. Тим самим у 

завданнѐ маркетингу вклячаютьсѐ не тільки проведеннѐ відповідних 

досліджень, а й доведеннѐ їх результатів до суб’юктів ринкових відносин, ѐкі 

можуть на їх основі здійснити економічний вибір, скоригувати своя 

поведінку тощо. Отже, маркетинг виступаю тим базисом, на основі ѐкого 

приймаятьсѐ стратегічні і тактичні рішеннѐ з метоя забезпеченнѐ ефективної 

діѐльності субюктів на ринку. Використаннѐ системи маркетингу дозволѐю 

зменшити ступінь невизначеності під час прийнѐттѐ управлінських рішень, 

виѐвити причини, за ѐкими колишні дії виѐвилисѐ помилковими, оцінити 

ситуація на ринку й дати із достатнім ступенем вірогідності прогноз зміни 

ринкової кон’янктури (Макаренко, 2005, с. 48-49). 

Результатом маркетингової діѐльності на ринку маю стати забезпеченнѐ 

гарантій стабільності положеннѐ його суб’юктів, причому така ситуаціѐ 

виступаю ѐк породженнѐ конкурентної взаюмодії суб’юктів. Вихідне положеннѐ 

маркетингу полѐгаю в тому, щоб кожен суб’юкт ринкових відносин, з одного 

боку, міг максимально пристосуватисѐ до ринку, а з іншого – активно 

впливати на нього, формуячи його у вигідному длѐ себе напрѐмі. Тим самим 
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маркетинг виступаю ѐк керуяча і керована системи. Стосовно мети нашого 

дослідженнѐ, цѐ загальна вихідна передумова повинна бути адаптована з 

урахуваннѐм особливостей даного виду освітнього ринку. Завданнѐ 

маркетингу на ринку освітніх послуг і праці, безумовно, вклячаю 

пристосуваннѐ кожного суб’юкта до ринкової ситуації, здійсненнѐ на основі 

маркетингових досліджень необхідних йому перебудов. Що стосуютьсѐ 

зворотного зв’ѐзку – вплив на ринок, то можливості самих суб’юктів тут 

звужені, хоча певноя міроя можна говорити і про них. Можливості 

формувати ринок у вигідному длѐ себе напрѐмі маю далеко не кожен його 

суб’юкт і далеко не повноя міроя. Такі можливості можуть мати великі освітні 

утвореннѐ – університетські комплекси або холдинги. Не слід забувати, що 

ринки праці і освітніх послуг належать до соціально захищених і в основному 

регульованих (Сергіюнко, 2018, с. 81).  

Тому можливості поведінки суб’юктів у певних умовах можуть 

детермінуватисѐ державоя. Отже, домінувальноя стороноя маркетингу 

виступаю максимальна адаптаціѐ його суб’юктів до ринкових умов і ситуацій. 

акщо говорити про маркетингові функції конкретного закладу освіти, 

то в своїй діѐльності він повинен оріюнтуватисѐ, перш за все, на збільшеннѐ 

прибутку через підвищеннѐ ѐкості продукції, що випускаютьсѐ (підготовки 

конкурентоспроможних фахівців). Цѐ мета може бути досѐгнута тільки в 

тому випадку, коли в освітньому процесі будуть зведені відповідні за 

кількістя та особливо за ѐкістя ресурси (Факторович, 2009, с. 82). 

Сформована до теперішнього моменту практика роботи закладів 

вищої освіти дуже далека від маркетингового підходу, оскільки в більшості 

випадків цѐ сфера діѐльності поки не вклячиласѐ повністя в систему 

ринкових відносин. 

Маркетингова діѐльність закладу освіти повинна починатисѐ з 

профоріюнтації, охоплявати весь процес руху товару, робочої сили, 

вклячаячи його мотивація, професійну підготовку, перепідготовку та 

першу фазу працевлаштуваннѐ. При цьому повинен здійсняватисѐ 

моніторинг на ринку праці та освітніх послуг у галузевому і 

територіальному аспектах. Стратегічний маркетинг у закладі вищої освіти 

повинен вклячати реалізація заходів за наступними напрѐмами: 

- розробка маркетингової програми закладу вищої освіти і 

реорганізаціѐ його діѐльності з оріюнтаціюя на маркетинг; 

- формуваннѐ стійких та взаюмовигідних договірних відносин 

закладів освіти, ѐкі готуять фахівців різного рівнѐ кваліфікації, за активної 

участі в процесі підготовки самого підприюмства, через залученнѐ 
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майбутніх фахівців у практику, замовленнѐ на розробку в бакалаврських і 

магістерських роботах конкретних проблем підприюмства. По суті, це 

ѐвище – одна з форм контрактної системи найму і оплати працівника, що 

дозволѐю в процесі формуваннѐ робочої сили більш чітко оріюнтуватисѐ на 

бажаннѐ й умови її споживача; 

- розробка моделі конкурентоспроможного фахівцѐ, адаптованої на 

конкретні умови діѐльності підприюмства, що в маркетинговій діѐльності 

дозволѐю краще розуміти оціночні критерії та мотивація, а також 

перевірѐти правильність своїх уѐвлень і дій у сфері кадрового маркетингу і 

прогнозувати можливі наслідки і результати (Полотнѐнко, 2019, с. 132). 

Підприюмство вже не бажаю брати на роботу лядину, ѐка не повноя 

міроя задовольнѐю його потреби. Моделяваннѐ дозволѐю уникнути цих 

помилок під час найму. 

Модель конкурентоспроможного фахівцѐ – це взаюмопов’ѐзана 

система розвинених властивостей і ѐкостей, необхідних кваліфікованому 

працівнику длѐ ефективного виконаннѐ професійних функцій в умовах 

ринкового середовища, що динамічно зміняютьсѐ. 

Цінність моделі конкурентоспроможного фахівцѐ полѐгаю в 

знаходженні ефективних способів навчаннѐ та вихованнѐ кадрів, що 

максимально задовольнѐять потреби. Практична цінність ю основоя 

маркетингової діѐльності на ринку праці. Теоретична цінність – 

знаходженнѐ шлѐхів оптимізації з’юднаннѐ виробничих ресурсів і, перш за 

все, робочої сили з позицій максимізації прибутку підприюмства та його 

стійкої роботи (Зозулев, 2008, с. 58). 

До найважливіших принципів побудови моделі 

конкурентоспроможного фахівцѐ можна віднести принцип адекватності 

(відповідність соціально-економічних умов підприюмства) і принцип 

динамічності (постійне коригуваннѐ структурних елементів моделі під час 

зміни дії зовнішніх і внутрішніх факторів). 

Досѐгнутий і перспективний стан конкурентоспроможності кожного 

конкретного фахівцѐ залежить від впливу великої сукупності факторів і 

умов, ѐкі можна згрупувати таким чином. 

- політичні умови, ступінь економічної та політичної свободи індивіда; 

- економічні умови, можливості трудової реалізації і стимули 

діѐльності; 

- демографічні умови, статево-вікові характеристики працівника; 

- освітні умови, розвиток системи професійної підготовки, 

досѐгнутий рівень кваліфікації; 
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- соціально-психологічні умови, стан розвитку соціальної інфра-

структури, психофізіологічні параметри працівників (аременко, 2008, с. 49). 

Усі ці фактори в сукупності визначаять характер і зміст праці, ѐкі, у 

своя чергу, і формуять ѐкісні параметри працівника та його 

конкурентоспроможний рівень. 

У ѐкості основного інформаційного інструменту системи 

вдосконаленнѐ і розвитку освітніх послуг у педагогічній сфері необхідно 

розглѐдати освітній моніторинг, організація й використаннѐ ѐкого слід 

проводити в такій послідовності. 

Перший етап – практична реалізаціѐ системи моніторингу в сфері 

освітнього процесу на основі наданнѐ додаткових освітніх послуг поза 

межами освітніх стандартів. Мета даного етапу – забезпечити підвищеннѐ 

кваліфікації та інтелектуального рівнѐ фахівців і керівних працівників, через 

поліпшеннѐ їх кількісно-ѐкісних параметрів і структурних співвідношень. 

Другий етап – трансформаціѐ і практична реалізаціѐ системи 

освітнього моніторингу в системі інтеграції вищих і середніх спеціальних 

закладів регіону та подальший розвиток освітніх послуг у педагогічній 

сфері. Мета етапу – комплексне забезпеченнѐ освітнього сектора освітніми 

послугами і сприѐннѐ створення ефективної системи кадрового 

забезпеченнѐ системи освіти в цілому. 

Третій етап – діагностика кон’янктури ринків праці та освітніх послуг, 

а також оцінка кількісно-ѐкісних характеристик трудового потенціалу галузі 

та рівнѐ конкурентоспроможності працівників у розрізі рівнів управліннѐ і 

професійних груп фахівців. Мета – оперативна адаптаціѐ діѐльності закладу 

вищої освіти до динаміки ринкових змін (Кириченко, 2011, с. 36). 

Маркетингова складова діѐльності особливо актуальна длѐ системи 

вищої професійної освіти в контексті збільшеннѐ експорту освітніх послуг. 

Протѐгом останнього десѐтиліттѐ в науковій літературі активно 

обговоряютьсѐ проблема глибокої структурної та ѐкісної невідповідності 

попиту і пропозиції на кадри фахівців. Так, неухильно зростаю кількість 

випускників «престижних» спеціальностей в умовах переповненості ринку 

фахівцѐми цих профілів (менеджмент організації, яриспруденціѐ, 

економіка, бухгалтерський облік), при тому, що загальний економічний 

ріст істотно стримуютьсѐ через гострий дефіцит професійних, адаптованих 

до сучасних умов кадрів. 

Не менш істотним ю й те, що пропонований на ринку освітній продукт 

неконкурентний, розмитий його професійний профіль, попит на ѐкість 

знижений. Тобто в умовах нашої держави ринкові «сигнали» і діячий 
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соціальний механізм професійного самовизначеннѐ молоді поки 

відтворяять глибокі структурні диспропорції попиту і пропозиції в системі 

професійної освіти. 

Ще одним важливим аспектом маркетингової детермінанти 

інтернаціоналізації системи вищої професійної освіти ю диференціаціѐ 

закладів вищої освіти за їх ринковоя привабливістя. Слід зазначити, що 

відповідна стратифікаціѐ спостерігаютьсѐ ѐк на міжнародному, так і на 

територіально-локалізованих ринках. 

Таким чином, маркетингова ситуаціѐ в даний час багато в чому 

дезоріюнтую і компоненту попиту, і, що ще істотніше, пропозиції, заганѐячи 

заклади вищої освіти в своюрідну «маркетингову» пастку, слабо стимуляячи 

справжня трансформація системи вищої освіти, закладаячи передумови її 

неконкурентоздатності в довгостроковій перспективі (особливо в зв’ѐзку з 

проникненнѐм на ринок зарубіжних закладів вищої освіти). 

Відповідно до класичної теорії маркетингу, його концепціѐ 

складаютьсѐ з 4 елементів, так званих чотирьох Р: продукт (product), ціна 

(price), канали розподілу (place) і просуваннѐ (promotion). Розглѐнемо ці 

складові в межах діѐльності закладу вищої освіти. 

Отже, перше Р – продукт. Відповідно до теорії ринкової економіки, 

виділѐютьсѐ категоріѐ товарів і послуг громадського користуваннѐ, 

генераціѐ ѐких забезпечуютьсѐ одніюя частиноя населеннѐ (платниками 

податків), а споживаять їх інші (у даному випадку, споживачі освітніх 

послуг). Таким чином,  заклад вищої  освіти одночасно ю суб’юктом двох 

ринків: з одного боку, ю постачальником освітніх послуг, споживачами ѐких 

ю студенти, і одночасно представлѐю результати своюї діѐльності на ринку 

праці, споживачами ѐких ю підприюмства і організації різних галузей 

економіки. Саме подвійність діѐльності закладів вищої освіти не дозволѐю 

чітко визначити їх продукт, цільові ринки збуту і групи споживачів. 

У найзагальнішому виглѐді під продуктом освітньої послуги слід 

розуміти освітня програму, тобто комплекс освітніх послуг, націлений на 

зміну освітнього рівнѐ чи професійної підготовки споживача і забезпечений 

відповідними ресурсами освітньої організації. 

Друге Р – ціна. Цей фактор маю істотне значеннѐ, ѐк длѐ приватних 

закладів вищої освіти, так і длѐ державних, тому що в них теж проводитьсѐ 

навчаннѐ на комерційній основі і пропонуятьсѐ додаткові до освітньої 

платні послуги. На формуваннѐ ціни освітньої послуги, крім витрат, істотно 

впливаю імідж закладу вищої освіти, набір додаткових послуг, наѐвність 

унікальних освітніх програм, ставленнѐ до студентів тощо. 
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Третім Р ю канали розподілу. Канали розподілу характеризуять собоя 

спосіб наданнѐ послуги або продажу продукту. Освітні послуги – це приклад 

багатоканального розподілу, хоча їх незбереженість і звужую вибір. В освітній 

сфері основним каналом розподілу, безумовно, ю прѐмі продажі. З ціюї точки 

зору, істотне значеннѐ набуваять такі характеристики закладу вищої освіти, 

ѐк місце розташуваннѐ в місті, стан будівель і споруд, ступінь оснащеності 

аудиторій і лабораторій сучасним обладнаннѐм та ін. Безумовно, ці 

характеристики не ю основними під час вибору закладу вищої освіти, але тим 

не менше можуть зробити істотний вплив на прийнѐттѐ рішеннѐ на користь 

того чи іншого закладу вищої освіти при інших рівних умовах. 

Нарешті, четверте Р – просуваннѐ послуги. У даному показнику 

спостерігаютьсѐ значна кількість форм і методів просуваннѐ освітніх 

програм закладу вищої освіти, інформації про надані їм послуги, їх ѐкість, 

кваліфікації викладачів тощо. У першу чергу джерелом інформації про 

заклад вищої освіти можуть бути засоби масової інформації. Нарівні з 

ними, сам заклад вищої освіти може видавати свої брошури, проводити 

традиційні дні відкритих дверей і презентації в школах. Крім цього, длѐ 

просуваннѐ продуктів закладу вищої освіти можуть використовуватисѐ 

різні явілеї або пам’ѐтні дати закладу вищої освіти і його співробітників, 

зустрічі випускників, установа асоціацій випускників, клубів почесних 

докторів, проведені закладом вищої освіти конференцій і симпозіумів, що 

стали популѐрними в останні роки, дні відкритих дверей тощо.  

Однак, унікальна природа освітніх послуг розширяютьсѐ в управлінні 

маркетингом закладу вищої освіти з традиційних «4Р» до «7Р», вклячаячи 

персонал (співробітники), фізичне оточеннѐ (будівлі, аудиторії, 

обладнаннѐ), процес (навчаннѐ, залученість і лоѐльність студентів, 

моніторинг результатів отриманнѐ знань). 

Найбільш значущим все ж буде вплив п’ѐтого Р, оскільки саме 

наукові кадри і професорсько-викладацький склад відіграять клячову 

роль у ѐкості надаваних освітніх послуг. Однак, зміст цього фактора не 

обмежуютьсѐ кваліфікаціюя і професіоналізмом викладачів в аудиторії. З 

точки зору маркетингу не менш важлива їх поведінка в позааудиторний 

час, стиль спілкуваннѐ зі студентами, їх батьками та іншими групами 

кліюнтів. Не менш важливим аспектом використаннѐ персоналу під час 

реалізації освітніх програм ю спеціальна підготовка технічного персоналу 

(секретарів), що відповідаять на телефонні дзвінки, співробітників, 

оформлѐять документи і відповідаять на питаннѐ абітуріюнтів під час Днѐ 

відкритих дверей тощо (Загірнѐк, 2007, с. 49). 
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У закладах вищої освіти, де маркетинг став складовоя частиноя 

стратегічного плануваннѐ, робота будуютьсѐ таким чином: 

- вище керівництво (ректор, проректори) знаходѐть розуміннѐ і 

підтримку в лінійних керівників (директорів інститутів, деканів і їх 

заступників, завідувачів кафедр) з основних цілей і цінностей у виконанні 

вищої корпоративної мети – місії закладу вищої освіти; 

- виважено і відверто проводитьсѐ аналіз сильних і слабких сторін 

основних сил і ресурсів закладу вищої освіти; 

- вивчаютьсѐ зовнішню середовище закладу вищої освіти: політичні, 

економічні, демографічні, культурні, соціальні, правові чинники і умови;  

- аналізу та оцінці піддаютьсѐ найближче оточеннѐ, мікросередовище: 

фінансові та адміністративні ресурси, зусиллѐ адміністративного та 

викладацького складу, очікуваннѐ й потреби студентів; 

- оціняютьсѐ платоспроможність основних цільових сегментів, 

особливості стратегії інших закладів вищої освіти – конкурентів, їх цінові та 

рекламні підходи і прийоми (Факторович, 2009, с. 82). 

У вишівській практиці вкрай важливі зв’ѐзки з громадськістя – 

політичні, наукові, культурні, педагогічні, а в ринкових умовах – економічні, 

ділові. Соціальне партнерство – вимога часу. А ще ю такі форми комунікацій, 

ѐк паблісіті і реклама. Заклад вищої освіти без паблісіті – мертвий дім, заклад 

вищої освіти без реклами – провалений набір студентів. Різнобічна робота 

ведетьсѐ закладами вищої освіти і в напрѐмку співпраці із засобами масової 

інформації. Тут складаютьсѐ свій особливий маркетинг, технології ѐкого 

повинні освояватисѐ всіма без винѐтку структурними підрозділами закладу 

вищої освіти, а не тільки прийомними комісіѐми, що активно працяять у 

період здійсненнѐ набору студентів. Залишаютьсѐ дивуватисѐ, що в багатьох 

університетах, академіѐх та інститутах до теперішнього часу не створені PR-

відділи, не налагоджено і не зміцняятьсѐ зв’ѐзки з громадськістя. ак 

показуять спостереженнѐ, далеко не в усіх закладах вищої освіти, ѐк 

столичних, так і регіональних, приділѐютьсѐ належна увага внутрішнім PR. А 

отже, у сучасних закладах вищої освіти функціонуять загальновишівські і 

факультетські/інститутські вчені ради, діять спеціалізовані ради, працяять 

профспілкові комітети і бяро (співробітників, аспірантів і студентів), все 

впевненіше заѐвлѐять про себе студради, культкомісії, редакції вишівських 

багатотиражок і локальних радіо- і телестудій тощо.  

У сфері вищої професійної освіти попит формуютьсѐ практично на всі 

класи і типи товарів, пропонованих українськими закладами вищої освіти: 

освітні та наукові, навчальне обладнаннѐ, мистецькі проюкти, дистанційні 
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форми навчаннѐ тощо. Формуваннѐ попиту споживачів на продукти 

освітньої діѐльності, ѐк основні, так і супутні, здійсняютьсѐ ѐк традиційними 

(інформаціѐ, реклама, паблісіті), так і специфічними формами і методами: 

дні відкритих дверей, ѐрмарки студентських місць, показові виступи та 

творчі звіти художніх колективів, наукові конференції, зустрічі з видатними 

вченими, виступи команд КВК, флешмоби тощо. 

Треба сказати і про стимуляваннѐ збуту. З теорії класичного 

маркетингу відомо: стимулявання підлѐгаять три категорії суб’юктів 

ринкових відносин – споживачі, посередники і продавці. В умовах 

професійної освіти стимули можуть бути адресовані ѐк суб’юктам 

зовнішнього маркетингового середовища, у першу чергу абітуріюнтам, так і 

суб’юктам середовища внутрішнього. Це пільги при зарахуванні окремих 

категорій вступників, підвищений розмір стипендії в період навчаннѐ, 

напрѐм длѐ продовженнѐ навчаннѐ в закордонних закладах вищої освіти, 

висуваннѐ на різного роду конкурси, олімпіади, переведеннѐ тих, хто 

навчаютьсѐ з комерційних місць на бяджетні, нагородженнѐ дипломами, 

грамотами, занесеннѐ на Дошку пошани тощо.  

По відношення до професорсько-викладацькому складу 

застосовуятьсѐ інші заходи стимуляваннѐ: підвищеннѐ на посаді, отриманнѐ 

вченого званнѐ або присудженнѐ наукового ступенѐ, нагородженнѐ 

орденами і медалѐми, присвоюннѐ почесних звань тощо. У ѐкості 

посередників можуть розглѐдатисѐ представники загальноосвітніх шкіл та 

училищ, найбільш активні батьки студентів, спонсори та інвестори, праців-

ники ЗМІ – словом, всі ті, хто активно сприѐю здійснення закладами вищої 

освіти властивих їм функцій і вирішеннѐ поставлених перед ними завдань. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Длѐ 

грамотного позиціонуваннѐ закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг 

необхідно створеннѐ відповідної маркетингової інфраструктури, тобто 

окремого підрозділу, ѐкий буде займатисѐ маркетинговим управліннѐм 

діѐльністя університетів: маркетингові служби, відділи маркетингу і 

комунікацій, адміністративні і маркетингові підрозділи, відділи по внутрішнім 

і зовнішнім комунікацій тощо. Длѐ збільшеннѐ експорту освітніх послуг, що 

надаятьсѐ закладом вищої освіти, крім іншого, необхідним ю розвиток 

маркетингової компоненти інтернаціоналізації закладу вищої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Денежников Сергей, Серга Виталий. Условиѐ формированиѐ маркетинговой 

деѐтельности учреждениѐ высшего образованиѐ. 
Статьѐ посвѐщена теоретическому исследования условий формированиѐ 

маркетинговой деѐтельности учреждениѐ высшего образованиѐ. Особый акцент в 
статье направлен на принципы стратегического развитиѐ маркетинга в 
образовательной сфере. В статье маркетинг учреждениѐ высшего образованиѐ 
рассматриваетсѐ как система деѐтельности, котораѐ позволѐет субъекту 
хозѐйствованиѐ оценивать состоѐние на рынке образовательных услуг, 
анализировать тенденции развитиѐ и принимать обоснованные управленческие 
решениѐ в дальнейшей работе. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговаѐ деѐтельность, образовательнаѐ 
сфера, учреждение высшего образованиѐ, рынок образовательных услуг. 

SUMMARY 
Dieniezhnikov Serhii, Serga Vitalii. Conditions of formation of marketing activities of 

a higher education institution. 

The article is devoted to the theoretical research of the conditions of formation of 

marketing activity of the institution of higher education. The special emphasis in the article is 

directed to the principles of strategic development of marketing in the educational sphere. 
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The article considers marketing of a higher education institution as a system of activities that 

allows the business entity to assess the state of the market of educational services, analyze 

development trends and make informed management decisions in future work. 

Based on the formulated principles, marketing of an education institution can be 

considered as a system of activities that allows the subject to assess the market, trends and 

change to make informed management decisions in the field of training and employment. 

Thus, the task of marketing includes not only the conduct of relevant research, but also 

bringing its results to the subjects of market relations, who can make economic choices 

based on them, adjust their behavior and so on. Thus, marketing is the basis on which 

strategic and tactical decisions are made in order to ensure the effective operation of market 

participants. The use of marketing system allows to reduce the degree of uncertainty in 

managerial decisions, identify the reasons why past actions were wrong, assess the market 

situation and give a sufficient degree of probability to predict changes in market conditions. 

In order to properly position a higher education institution in the market of educational 

services, it is necessary to create an appropriate marketing infrastructure, i.e. a separate unit 

that will deal with marketing management of universities: marketing services, marketing and 

communications departments, administrative and marketing departments, internal and external 

communications departments. To increase the export of educational services provided by higher 

education institutions, among other things, it is necessary to develop the marketing component 

of the internationalization of higher education institutions. 

Key words: marketing, marketing activity, educational sphere, institution of higher 

education, market of educational services. 
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Стаття присвѐчено актуальній педагогічній проблемі – діагностиці готовності 

вчителів початкової школи до освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ. На 
основі теоретичного аналізу й узагальненнѐ даних експериментальних досліджень, 
власного педагогічного досвіду виѐвлено, що готовність eчителѐ до роботи в умовах 
інклязивного навчаннѐ ‒ це юдність чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, 
когнітивно-діѐльнісного, особистісно-рефлексивного та комунікативного. Визначені 
компоненти реалізуятьсѐ за допомогоя мотиваційно-аксіологічного, пізнавально-
процесуального, рефлексивно-оцінного, діѐльнісно-комунікативного критеріїв, до 
кожного з ѐких дібрано однакову кількість показників длѐ оптимізації процесу 
діагностики. Відповідно до критеріїв виділено такі рівні підготовки вчителів до 
освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ: високий, достатній, середній, 
низький. 
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Постановка проблеми. Реалізаціѐ державної політики в царині інклязії 

передбачаю підготовку компетентних учителів, здатних усвідомити нові 

способи організації освітнього простору, опанувати сучасні технології й 

методики навчаннѐ дітей в інклязивних класах. Система неперервної 

підготовки вчителів початкової школи до професійної діѐльності в умовах 

інклязивного навчаннѐ маю комплексно охоплявати всі складники 

організації освітнього процесу на всіх етапах її впровадженнѐ, тому вважаюмо, 

що діагностика маю велике значеннѐ, оскільки саме вона даю змогу з’ѐсувати 

стан функціонуваннѐ педагогічної системи длѐ створеннѐ належних умов 

ефективного управліннѐ освітнім процесом. Водночас педагогічні 

дослідженнѐ констатуять наѐвність суперечностей між соціальним 

замовленнѐм суспільства на розвиток інклязивної освіти та недостатністя 

професійної підготовки вчителів початкової школи до роботи в інклязивному 

освітньому середовищі, відсутністя розробленого діагностичного 

інструментарія длѐ проведеннѐ експериментальних досліджень. 

Аналіз актуальних досліджень із проблеми охоплявав такі напрѐми: 

готовність учителів початкової школи до роботи в умовах інклязивного 

навчаннѐ, її компонентна структура (С. Альохіна, Г. Алексююва, 

О. Безпалько, В. Бондар, І. Демченко, О. Мартинчук, І. Оралканова, 

Т. Соловей, В. Хитряк, Г. Цехмістрова, М. Чайковський, З. Шевців, 

Я. Шуміловська та ін. ); сутність клячових понѐть «діагностика», 

«моніторинг», «компоненти», «критерії», «показники» та «рівні готовності 

вчителів» і особливості їх застосуваннѐ в експериментальних 

дослідженнѐх, присвѐчених інклязивній освіті (Я. Бойчук, О. Бородіна, 

О. Микитяк, Н. Бодруг, В. Вербець, А. Денисенко, К. Інгекамп, 

О. Красовська, А. Киверѐлг, М. Левшин, В. Луговий, С. Мартиненко, 

В. Ортинський, І. Підласий, В. Сластьонін). Узагальненнѐ результатів 

теоретичного аналізу, синтез даних експериментальних досліджень 

доводѐть зацікавленість українських педагогів проблемами діагностики й 

створеннѐм методики проведеннѐ оціняваннѐ освітніх результатів, 

неузгодженість і суперечливість поглѐдів на структурно-змістове 

наповненнѐ клячових понѐть, що передбачаю необхідність нових 

теоретико-експериментальних досліджень. 

Використані методи обумовлені специфікоя досліджуваного 

питаннѐ: аналіз і узагальненнѐ теоретико-методологічної та науково-

педагогічної літератури з використаннѐм елементів порівнѐльного й 
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системного аналізу з метоя зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему; 

провідним на цьому етапі дослідженнѐ був описовий метод. 

Мета статті полѐгаю в дослідженні проблеми діагностики готовності 

вчителів початкової школи до освітньої діѐльності в умовах інклязивного 

навчаннѐ. 

Виклад основного матеріалу. У педагогічних експериментальних  

дослідженнѐх одночасно функціонуять терміни «діагностика» та 

«моніторинг», ѐкі часто вживаятьсѐ ѐк синонімічні. Терміносполука 

«педагогічна діагностика» увійшла в освітня теорія і практику в кінці 60-х 

років минулого століттѐ з психології. Одним із перших визначив сутність цього 

ѐвища К. Інгекамп, ѐкий зазначав, що педагогічна діагностика спрѐмована на 

виконаннѐ триюдиного завданнѐ: оптимізація процесу індивідуального 

навчаннѐ; забезпеченнѐ правильного визначеннѐ його результатів; зведеннѐ 

до мінімуму помилок … у виборі спеціалізації навчаннѐ (Інгекамп, 1991, с. 8). 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки існую велика кількість 

визначень педагогічної діагностики, ѐкі по-різному її інтерпретуять, 

акцентуячи увагу на певних аспектах цього понѐттѐ. А. Маркова визначаю це 

понѐттѐ ѐк сукупність прийомів контроля, перевірки й оціняваннѐ, що 

спрѐмовані на розв’ѐзаннѐ завдань оптимізації навчального процесу 

диференціації учнів, а також удосконаленнѐ освітніх програм і методів 

педагогічного впливу (Маркова, 1993, с. 203). У цьому визначенні діагностика 

характеризуютьсѐ через понѐттѐ контроля, перевірки й оціняваннѐ, ми 

вважаюмо це правильним, оскільки контроль ю провідним видом педагогічної 

діѐльності, перевірка ю засобом контроля, а оцінка ‒ кількісне фіксуваннѐ 

результатів навчально-виховного процесу. 

Термін «моніторинг» ю ширшим за своїм змістом і розуміютьсѐ в 

педагогіці ѐк система неперервного і тривалого спостереженнѐ, контроля, 

оціняваннѐ стану системи, а також прогнозуваннѐ на підставі отриманих 

об’юктивних даних динаміки й основних тенденцій її розвитку. Учені 

наголошуять, що діагностично моніторинг охопляю технологія 

відстеженнѐ ефективності розвитку педагогічної системи (Чайковський, 

2012, с. 15-21). 

Узагальненнѐ результатів аналізу літератури з проблеми моніторингу 

ѐкості освіти у ЗВО дозволив дійти висновку, що діагностика ефективності 

неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах 

інклязивного освітнього середовища ‒ це довготривалий процес, що маю 

на меті створеннѐ інформаційної системи з даними про стан, перебіг та 

результати цього процесу за допомогоя методів діагностики відповідно до 
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визначених критеріїв та показників. З оглѐду на це, ми погоджуюмосѐ з 

думкоя А. Бекирової, що діагностичний апарат маю бути зручним, 

забезпечувати отриманнѐ об’юктивних даних, ѐкісно характеризувати 

досліджуване педагогічне ѐвище, бути адекватним, валідним, дозволѐти 

отримати кількісні параметри щодо сформованості кожного з компонентів 

і показників певного ѐвища, зокрема неперервної підготовки вчителѐ 

початкової школи до роботи в умовах інклязивного навчаннѐ. 

Ознайомленнѐ з науковими розвідками Г. Алексеювої, С. Альохіної, 

І. Демченко, О. Мартинчук, М. Чайковського, дисертаціѐми І. Оралканової, 

В. Хитряк, Я. Шуміловської, монографіюя Я. Бойчук, О. Бородіна та 

О. Микитяк з проблеми компонентного складу готовності вчителів 

початкових класів до роботи в умовах інклязивної освіти свідчить про 

розбіжності в структурі та змістовому наповненні цього складного понѐттѐ. У 

працѐх С. Альохіної та І. Оралканової у структурі готовності педагогів 

виокремлено два компоненти – психологічний і професійний (Алехина, 2012, 

с. 126-138). І хоча кожен компонент, у своя чергу, охопляю цілу низку ознак, 

вважаюмо, що двокомпонентна структура готовності вчителів до професійної 

діѐльності не відображаю сучасних тенденцій розвитку педагогічної науки. 

Більш ґрунтовноя ю, на наш поглѐд, структура готовності вчителів до 

роботи в умовах інклязивного навчаннѐ, розроблена Я. Шуміловськоя, 

ѐка виокремляю 4 компоненти: мотиваційний – сукупність стійких мотивів 

до роботи в умовах інклязивної освіти, спрѐмованість на здійсненнѐ 

ефективного процесу навчаннѐ й вихованнѐ, визнаннѐ кожної дитини 

суб’юктом навчально-вихованої діѐльності, формуваннѐ внутрішньої 

готовності до позитивного сприйманнѐ дітей із особливостѐми 

психофізичного розвитку; когнітивний – система знань і уѐвлень про 

проблему інвалідності, особливості психофізичного розвитку осіб із 

обмеженими можливостѐми здоров’ѐ й особливості побудови освітнього 

процесу, у ѐкому вони беруть участь, знаннѐ з питань попередженнѐ 

кризових, екстремальних ситуацій та формуваннѐ сприѐтливого 

психологічного клімату життѐ суб’юктів педагогічного процесу; креативний, 

що відображаю творчу активність і особистісні ѐкості педагога, ѐкі 

дозволѐять створявати нові матеріальні та духовні цінності, а також 

розвивати творчий потенціал дітей із особливостѐми психофізичного 

розвитку, ураховуячи їхні спроможності;  діѐльнісний, ѐкий складаютьсѐ зі 

способів і прийомів реалізації професійно-педагогічних знань у роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами й передбачаю формуваннѐ в 

майбутніх педагогів відповідних професійних компетенцій (Шумиловскаѐ, 
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2011, c. 69-72). Такий підхід ю загалом прийнѐтним, хоча, на наш поглѐд, він 

не відображаю значеннѐ рефлексії та комунікативного навантаженнѐ 

вчителѐ, ѐкий працяю в умовах інклязивного навчаннѐ. Зовсім інший 

підхід до розглѐду структури готовності вчителѐ початкових класів до 

роботи в умовах інклязивної освіти знаходимо в посібнику І. Демченко, 

ѐка акцентую увагу на необхідності виокремленнѐ місіонерського 

компоненту, тобто наѐвність покликаннѐ до обраного фаху; 

компетентнісного, під ѐким учений розумію високий рівень здатності 

виконувати функції професійної діѐльності; саморегулѐтивного – володіннѐ 

потужним ресурсом самоорганізації у процесі професійної підготовки та в 

реальній інклязивно-педагогічній діѐльності (Демченко, 2014, с.9). Отже, 

більшість дослідників структуру понѐттѐ «інклязивна готовність» чи 

«готовність учителѐ до роботи в умовах інклязивного навчаннѐ» 

визначаять на підставі мотиваційної, когнітивної, діѐльнісної та 

рефлексивної сфер особистості вчителѐ. В окремих роботах в ІГП 

структуруять комунікативний складник, ѐкий, на наш поглѐд, ю важливим 

длѐ роботи в інклязивному освітньому середовищі.  

Длѐ проведеннѐ моніторингу процесу неперервної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до професійної діѐльності в умовах 

інклязивного навчаннѐ потрібно чітко розмежувати ті клячові понѐттѐ, ѐкі 

піддаятьсѐ діагностиці. Аналіз і синтез наукових розвідок із проблеми 

дослідженнѐ свідчить, що сутність основних понѐть у царині педагогічної 

діагностики переважно з’ѐсована, у більшості наукових розвідок длѐ 

визначеннѐ ефективності досліджуваного понѐттѐ послуговуятьсѐ 

термінами «компонент», «критерій», «показник». Саме вони, на думку 

вчених, забезпечуять педагогічну діагностику – процес отриманнѐ 

достовірної інформації про стан і розвиток педагогічного об’юкта.  

Отже, понѐттѐ компонент розглѐдаютьсѐ в тлумачних і педагогічних 

словниках ѐк складова частина чого-небудь, складник (Великий тлумачний 

словник сучасної української мови, 2004, с. 446). Критерій ‒ це підстава длѐ 

оцінки, визначеннѐ або класифікації чогось, мірило (Великий тлумачний 

словник сучасної української мови, 2004, с. 465). С. Гончаренко та С. Савченко 

зазначаять, що длѐ педагогічної науки дуже важливим ю питаннѐ критеріїв, 

ѐкими можна керуватисѐ в процесі оціняваннѐ педагогічних процесів і ѐвищ. 

На думку дослідників, проблеми діагностики, критерій ю ознакоя, за ѐкоя 

класифікуятьсѐ, оціняятьсѐ ѐвища, дії або діѐльність, тобто саме критерії 

можна вважати маркером, що даю змогу об’юктивно оцінити динаміку й 

результативність експериментального дослідженнѐ (Маркова, 1993). У 
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педагогіці визначено загальні вимоги до критеріїв (В. Беспалько, С. Вітвицька, 

А. Киверѐлг, І. Підласий та ін.): вони маять відображати складники 

досліджуваного ѐвища й бути об’юктивними; відбивати особливості того 

ѐвища, ѐке буде оціняватисѐ; бути однорівневими (жоден критерій не може 

бути складником іншого); бути адекватним ѐвищу, ѐке виміряютьсѐ, саме за 

критеріѐми встановляятьсѐ зв’ѐзки між усіма компонентами системи 

неперервної освіти вчителів до роботи в інклязивному середовищі; вони 

маять чітко визначатисѐ та бути придатними длѐ виміряваннѐ традиційними 

оцінявальними засобами, критерії маять розкриватисѐ через низку 

показників, за ѐкими можна визначити більшу чи меншу міру вираженнѐ цього 

критерія; маять відображати динаміку виміряваної ѐкості в часі та просторі; 

ѐкісні показники маять виступати в юдності з кількісними та доповнявати один 

тощо. Отже, критерії ю загальним понѐттѐм, особливості ѐкого конкретизуятьсѐ 

в показниках, ѐкі характеризуять певний проѐв чогось і підлѐгаять 

діагностичному вимірявання. Серед показників учені вирізнѐять ѐкісні 

(наѐвність або відсутність певної властивості) та кількісні (міра вираженості 

властивості) (Чайковський, 2012, с. 15-21). Розглѐнемо аналізовані понѐттѐ 

детальніше, ураховуячи особливості нашого дослідженнѐ. 

У процесі визначеннѐ критеріїв та показників ми керувалисѐ основними 

положеннѐми, розробленими В. Беспалько, А. Денисенко, К. Інгенкампом, 

І. Ісаювим, Н. Кузьміноя, А. Марковоя, І. Підласим, Н. Тализіноя, 

Г. Цехмістровоя, Н. Фоменко щодо формуваннѐ критеріального апарату 

наукового дослідженнѐ  та специфікоя досліджуваного ѐвища. 

Ґрунтуячись на теоретичному аналізі й узагальненні даних наукових 

досліджень, ми вважаюмо, що неперервна підготовка до професійної діѐль-

ності в інклязивному освітньому середовищі ‒ це юдність чотирьох компо-

нентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діѐльнісного, особистісно-

рефлексійного та комунікативного. Стисло охарактеризуюмо кожний із них. 

Мотиваційно-ціннісний компонент пов’ѐзаний із усвідомленнѐм 

ціннісних аспектів педагогічної діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ, 

її професійної значущості, розуміннѐм важливості загальнопедагогічних та 

специфічних длѐ інклязії знань, умінь, навичок, набуттѐ досвіду діѐльності, 

позитивного емоційного ставленнѐ до навчально-пошукової діѐльності, 

саморозвитку й самовдосконаленнѐ. Цей компонент ю основоя 

усвідомленнѐ студентами та вчителѐми особистої й суспільної значущості 

роботи в інклязивному закладі освіти; переведеннѐ зовнішньої мотивації у 

внутрішня, ціннісного ставленнѐ до професії вчителѐ, можливості 

допомагати дітѐм із особливими освітніми потребами.  
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Когнітивно-діѐльнісний компонент передбачаю наѐвність необхідного 

обсѐгу теоретичних знань у царині інклязивної педагогіки, фахових 

предметів, навчально-виховної роботи, здатність до аналітичної діѐльності, 

креативність мисленнѐ тощо. Крім того, ураховуячи неперервність 

підготовки, важливим вважаюмо знаннѐ про способи пошуку, обробки й 

використаннѐ самостійно знайденої інформації про види, методи пошукової 

діѐльності. Діѐльнісна частина компоненту маю на меті також застосуваннѐ 

здобутих різними способами знань та вмінь на практиці, у процесі створеннѐ 

інклязивного навчально-виховного простору, побудови індивідуальної 

траюкторії розвитку та збагаченнѐ когнітивного досвіду. 

Особистісно-рефлексивний компонент безпосередньо спрѐмований 

на рефлексія, самооцінку власного рівнѐ готовності до вирішеннѐ 

професійних завдань в інклязивній освіті, прагненнѐ до подальшого 

вдосконаленнѐ  педагогічних умінь, самостійного пошуку інформації длѐ 

саморозвитку, самовдосконаленнѐ й самореалізації. У системі інклязивної 

освіти рефлексіѐ тлумачитьсѐ ѐк здатність до аналізу в процесі професійної 

діѐльності, що спрѐмована на інклязія дітей і молоді з особливими 

потребами в соціум закладу загальної середньої освіти й передбачаю аналіз 

стану реалізації ідей у процесі професійної діѐльності, вибір оптимального 

варіанта розв’ѐзаннѐ різних соціально-педагогічних ситуацій у процесі 

інклязивного навчаннѐ, адекватне оціняваннѐ результатів власної освітньої 

діѐльності, здатність знаходити й долати помилки, потреба в професійному та 

особистісному зростанні й підвищенні рівнѐ інклязивної компетентності. 

Особистісний складник компоненту сприѐю формування значущих ѐкостей 

студентів і вчителів, ѐкі характеризуять ставленнѐ до роботи, лядей, колег, 

дітей, ѐкі дозволѐять вибудовувати поведінку в інклязивному класі, серед 

ѐких гуманність, комунікабельність, справедливість, емпатіѐ, 

доброзичливість, креативність тощо. Учитель маю критично ставитисѐ до 

власної поведінки, об’юктивно аналізувати отримані результати, 

формулявати мету подальшої роботи над самовдосконаленнѐм. 

Комунікативний компонент неперервної підготовки вчителів до 

роботи в умовах інклязивного навчаннѐ характеризую, на думку науковців, 

особливості взаюмодії вчителѐ і учнѐ в процесі досѐгненнѐ дидактичної 

мети. У першу чергу, це розуміннѐ комунікативної взаюмодії ѐк такої, що 

передбачаю взаюмозв’ѐзок культурних настанов, норм і цінностей 

педагогічного дискурсу, мети комунікації, мотивів і намірів, особистісних 

ѐкостей комунікантів, ситуативних чинників педагогічного спілкуваннѐ. 

Міжособистісна комунікаціѐ в педагогічному середовищі розглѐдаютьсѐ 
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вченими ѐк безпосереднѐ суб’юкт-суб’юктна комунікативна взаюмодіѐ двох 

осіб (адресанта й адресата) з метоя встановленнѐ контакту, взаюмного 

пізнаннѐ, обміну досвідом, взаюмовпливу один на одного, організації 

спільної діѐльності, об’юктом ѐкої виступаю вербальне повідомленнѐ 

(Бацевич, 2004). Провідними формами реалізації міжособистісної 

комунікації визначено монолог, діалог і полілог.  

Отже, загальний рівень готовності майбутніх педагогів до 

професійної діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ залежить від 

ступенѐ сформованості кожного зі схарактеризованих її компонентів. Тому 

в освітньому процесі на педагогічних факультетах слід використовувати 

такі технології, методи, засоби навчаннѐ, ѐкі забезпечать оптимальні умови 

длѐ формуваннѐ всіх компонентів професійної підготовки, забезпеченнѐ 

впливу на мотиваційну, інтелектуальну, емоційну, рефлексивну й 

комунікативну сфери діѐльності студентів та вчителів. 

На основі аналізу теоретичних та експериментальних досліджень та 

особливостей компонентного складу неперервної підготовки вчителів 

початкової школи длѐ освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ 

визначено такі критерії: мотиваційно-аксіологічний – длѐ діагностики 

мотиваційно-ціннісного компоненту НП учителів початкової школи до 

роботи в інклязивному освітньому середовищі; пізнавально-

процесуальний – длѐ визначеннѐ рівнѐ фахових знань і здатності 

застосовувати їх у практичній діѐльності, наѐвність досвіду в межах 

когнітивно-діѐльнісного компоненту; рефлексивно-оцінний – длѐ 

діагностики особистісно-рефлексивного компоненту готовності до роботи в 

умовах інклязивного навчаннѐ та діѐльнісно-комунікативний – длѐ 

моніторингу рівнѐ сформованості комунікативної компетентності вчителів 

початкової школи в межах комунікативного компоненту. 

До кожного критерія ми визначили однакову кількість показників 

длѐ оптимізації процесу діагностики. 

За допомогоя оптимальних способів контроля відповідно до 

критеріїв виділено такі рівні підготовки вчителів початкової школи до 

освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ: високий, достатній, 

середній, низький (елементарний), що визначаятьсѐ не лише за ступенем 

сформованості критеріїв і показників їх виѐву в навчальній діѐльності, а й з 

урахуваннѐм неперервності, поетапності процесу, поступового 

ускладненнѐ, розширеннѐ та варіяваннѐ сфер діѐльності, підвищеннѐ 

складності вирішуваних навчальних завдань у професійному контексті. 
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Висновки. Отже, виокремлені компоненти готовності вчителів до 

професійної діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ, що кореляять із 

критеріѐми та показниками, рівні їх виѐву не лише забезпечуять цілісне 

баченнѐ системи неперервної підготовки вчителів початкової школи до 

освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ, але сприѐять 

переходу до конкретного плану дій щодо здійсненнѐ моніторингу 

ефективності системи, надаять можливість активного втручаннѐ в 

підготовку вчителів початкової школи до роботи в умовах інклязивного 

освітнього середовища з метоя її корекції. 

Перспективою подальших наукових розвідок уважаюмо подальше 

дослідженнѐ й створеннѐ комплексу методів длѐ діагностики та моніторингу 

ефективності процесу неперервної підготовки вчителів початкової школи до 

роботи в умовах інклязивного навчаннѐ, розробленнѐ навчально-

методичного супроводу та виокремленнѐ організаційно-педагогічних умов і 

адекватних їм форм, засобів, методів і прийомів навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Джаман Тамила. Диагностика готовности учителей начальной школы к 

образовательной деѐтельности в условиѐх инклязивного обучениѐ. 
Статьѐ посвѐщена актуальной педагогической проблеме – диагностике 

готовности учителей начальной школы к образовательной деѐтельности в условиѐх 
инклязивного обучениѐ. На основе теоретического анализа и обобщениѐ данных 
экспериментальных исследований, собственного педагогического опыта выѐвлено, что 
готовность учителѐ к работе в условиѐх инклязивного обучениѐ – это единство 
четырех компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивно-деѐтельностного, 
личностно-рефлексивного и коммуникативного. Определены компоненты реализуятсѐ 
с помощья мотивационно-аксиологического, познавательно-процессуального, 
рефлексивно-оценочного, деѐтельностно-коммуникативного критериев, к каждому из 
которых подобраны одинаковое количество показателей длѐ оптимизации процесса 
диагностики. В соответствии с критериѐми выделены следуящие уровни подготовки 
учителей длѐ образовательной деѐтельности в условиѐх инклязивного обучениѐ: 
высокий, достаточный, средний, низкий. 

Ключевые слова: диагностика, готовность учителей к работе в условиѐх 
інклязивного обучениѐ, компоненты, критерии, показатели и уровни проѐвлениѐ 
критериев. 

SUMMARY 
Dzhaman Tamila. Diagnostics of the primary school teacher’s readiness to the 

educational activity in the inclusive education conditions. 
Scientific research is dedicated to the relevant pedagogical problem – diagnostics of 

primary school teachers’ readiness to educational activity in the conditions of inclusive 
education. The problem is considered as existence of contradictions between social order on 
preparation of competent teacher, able to organize coeducation of children with the special 
educational needs and children with normal development as well as in the non-compliance 
with the requirements of the level of readiness of primary school teachers and insufficient 
educational-methodological and diagnostic provision of this process. The goal of the article is 
considered as exploration of the problem of diagnostics of the readiness of primary school 
teacher’s to educational activity in the conditions of inclusive education. Stages of teachers’ 
readiness are considered not only by degree of readiness components, criteria and indicators 
of its appearance in professional activity, but also with taking into account the continuity and 
phasing of the process, gradual complication, expansion of spheres of activity, increasing the 
complexity of educational tasks in the professional context. On the basis of theoretical 
analysis and data generalization of experimental studies of my own pedagogical experience 
it has been found that teacher’s readiness to work in the inclusive education conditions is the 
unity of four components: motivational-value, cognitive activity, personal-reflexive and 
communicative. These components are realized by the motivational, axiological, cognitive-
procedural, reflexive-evaluative and communicative criteria. The same number of indicators 
were selected for each component to optimize the process of diagnostics. According to the 
criteria, such stages of teachers’ training for educational activity in the inclusive education 
conditions were separated: height, intermediate, middle and low. 

Key words: diagnostics, teacher’s readiness to work in the conditions of inclusive 
education, components, criteria, indicators and levels of criteria expression.  
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ГРАФІЧНО-ЦИФРОВИХ 

ОНЛАЙН ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 
У статті розглѐнута методика використаннѐ інтерактивних графічно-

цифрових онлайн засобів під час вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін. Під час 

дослідженнѐ використовувалисѐ емпіричні наукові методи. Визначено особливості 

вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін в умовах інформаційно-освітнього середовища. 

Представлено приклад використаннѐ програми длѐ створеннѐ інтерактивного 

плакату чи інструкції на прикладі створеннѐ поѐсненнѐ до практичної роботи з 

дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій». Представлено шлѐх до поюднаннѐ 

інтерактивних графічно-цифрових онлайн засобів та інформаційно-освітнього 

середовища. Розглѐнуто функції длѐ створеннѐ інтерактивного плакату чи інструкції 

до практичних робіт із загальнотехнічних дисциплін. Упровадженнѐ такого контенту 

під час вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін розширить інтенсивність сприйнѐттѐ 

практичного завданнѐ, логічну побудову етапів його виконаннѐ та підвищить 

зацікавленість майбутніх інженерів у процесі навчаннѐ. 

Ключові слова: загальнотехнічні дисципліни, інженерна освіта, інтерактивні 

графічно-цифрові онлайн засоби, інформаційно-освітню середовище, практичні 

занѐттѐ.  

 

Постановка проблеми. Характер діѐльності сучасного фахівцѐ під час 

вирішеннѐ професійних завдань вимагаю високого рівнѐ фахової 

підготовки. Вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін ю значним блоком у 

підготовці фахівців технічних закладів вищої освіти. Загальнотехнічні 

дисципліни сприѐять розвиткові базових та фахових професійних 

компетентностей майбутнього фахівцѐ, допомагаять йому глибше 

розуміти застосуваннѐ законів природознавства в техніці і технології 

виробництва. Але розвитку набуваю інформатизаціѐ навчаннѐ, технології 

дистанційного та змішаного навчаннѐ вимагаять належного рівнѐ 

підготовки освітнього контенту. Виникаю потреба в удосконаленні методик 

інтерактивного практичного навчаннѐ під час підготовки фахівців у 

сучасних технічних закладах вищої освіти. Так, питаннѐ щодо розробки 

методики використаннѐ інтерактивних цифрових графічних онлайн-засобів 
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під час викладаннѐ загальнотехнічних дисциплін на практичних занѐттѐх 

набуваю актуальності в теперішніх умовах навчаннѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Використаннѐ інформаційно-

освітнього середовища в закладах вищої освіти досліджували І. Бацуровська 

(Бацуровська, 2015); В. Олійник, О. Самойленко та ін. (Олійник та ін., 2019), 

О. Богучарова та ін. (Богучарова та ін., 2010). Досліджували проблему 

вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін в інженерній освіті вчені Г. Селевко 

(Селевко, 2004), В. Гагрін (Гагрін, 2017), А. Колѐда (Колѐда, 2013), М. Корець 

(Корець, 2019) та ін. С. ащук (ащук, 2015) відзначаю безпосередній зв’ѐзок 

методики викладаннѐ загальнотехнічних дисциплін з іншими навчальними 

дисциплінами під час підготовки здобувачів вищої освіти. Зважаячи на 

особливості організації освітнього процесу в закладах вищої інженерної 

освіти, колектив авторів (Девін та Ткачук, 2018; 2015; Девін та ін., 2018) 

досліджували використаннѐ спеціальних інженерних програм під час 

вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін. Але питаннѐ щодо використаннѐ 

інтерактивних графічно-цифрових онлайн засобів під час вивченнѐ 

загальнотехнічних дисциплін на практичних занѐттѐх розглѐнуто недостатньо 

й потребую уваги. 

У даному дослідженні порушено питаннѐ методики використаннѐ 

інтерактивних графічно-цифрових онлайн засобів під час вивченнѐ 

загальнотехнічних дисциплін в умовах інформаційно-освітнього 

середовища. Надані рекомендації щодо створеннѐ інтерактивних графічно-

цифрових онлайн засобів під час вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін в 

умовах інформаційно-освітнього середовища на прикладі дисципліни 

«Механіка матеріалів і конструкцій». 

Мета статті – представленнѐ методики використаннѐ інтерактивних 

графічно-цифрових онлайн засобів під час вивченнѐ загальнотехнічних 

дисциплін на практичних занѐттѐх. 

Длѐ досѐгненнѐ ціюї мети необхідно вирішити  завданнѐ:  

 підбір завдань длѐ практичних занѐть із загальнотехнічної 

дисципліни; 

 проюктуваннѐ структурних елементів до інтерактивних графічно-

цифрових завдань; 

 розробка інтерактивних завдань за допомогоя графічно-цифрових 

онлайн-засобів; 

 інтеграціѐ інтерактивних графічно-цифрових онлайн засобів у 

навчальне середовище. 
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Під час дослідженнѐ використовувалисѐ емпіричні  наукові методи, 

а саме: спостереженнѐ, співбесіди, вивченнѐ продуктів діѐльності 

(графічно-цифрових онлайн-засобів), узагальненнѐ педагогічного досвіду з 

приводу використаннѐ графічно-цифрових онлайн-засобів під час 

проведеннѐ практичних занѐть із загальнотехнічних дисципілн.  

Виклад основного матеріалу. Спеціальні програми в контексті 

вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін (зокрема, програма MDSolids длѐ 

розрахунку об’юктів у курсі механіки матеріалів і конструкцій) пропонуять 

здобувачам вищої освіти чисельні, описові та візуальні результати, ѐкі 

іляструять і поѐсняять багато типів проблем у механіці твердих тіл. 

Графічний інтерфейс, візуалізаціѐ різних вхідних значень анімації 

допомагаять структурному аналізу й візуалізації результатів. Такі програми ю 

цінним доповненнѐм до традиційних лекцій, лабораторних і практичних 

занѐть, щоб допомогти здобувачам вищої освіти оволодіти знаннѐми, 

розуміннѐм, аналізом і синтезом на всіх рівнѐх освітнього процесу. Уже на 

ранньому етапі вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін здобувачі вищої освіти 

знайомлѐтьсѐ з основними правилами процесу автоматизації інженерного 

аналізу, длѐ них стаю очевидним, що, не володіячи тими інженерними 

понѐттѐми, з ѐкими знайомить дисципліна «Механіка матеріалів і 

конструкцій», а також сучасними комп’ятерними технологіѐми, неможливо 

стати грамотним інженером (Девін та Ткачук, 2018, с. 78). 

Загальнотехнічні дисципліни покликані виконувати кілька основних 

функцій: сприѐти політехнізації навчаннѐ; забезпечувати глибше розуміннѐ 

спеціальних дисциплін; допомагати студентам глибше розуміти закони 

природознавства в їх застосуванні в техніці і технології виробництва; робити 

внесок у формуваннѐ технічного світоглѐду, розвиваячи у свідомості 

студентів природничо-наукову і технічну картини світу ѐк складові наукового 

світоглѐду; розвивати технічне мисленнѐ (Корець, 2019, с. 97). 

Колектив авторів (Бабенко та ін., 2018) створив посібник длѐ 

вивченнѐ механіки матеріалів і конструкцій в умовах інформаційно-

освітнього середовища, у ѐкому за допомогоя QR кодів представлені 

практичні завданнѐ, ѐкі розміщені в інформаційно-освітньому середовищі 

MOODLE. У процесі формуваннѐ практичних завдань використовувалисѐ: 

мультимедійні презентації до практичних робіт, електронні тестові 

навчальні тренажери, онлайн лабораторні роботи з мультимедійним 

супроводом, інтерактивні лекції з аудіовізуальним супроводом, онлайн 

глосарій тощо. У нашому дослідженні це стаю підґрунтѐм длѐ 

досліджуваної методики вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін. 
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На основі створеного підручника, ѐкий закладено в основу вивченнѐ 

теоретичного матеріалу та виконаннѐ практичних, лабораторних та 

самостійних робіт із дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій», було 

створено комплекс інтерактивних графічно-цифрових онлайн-засобів.  

За допомогоя графічно-цифрових онлайн-засобів Thinglink 

створяятьсѐ інтерактивні дидактичні одиниці, наприклад, інтерактивний 

плакат (вирішую питаннѐ наочності представленнѐ матеріалу), інтерактивна 

таблицѐ (коли необхідно узагальнити, проаналізувати великий пласт 

навчального матеріалу, інтерактивна опорна схема тощо, здатні підвищити 

ѐкість засвояваннѐ навчального контенту та набуттѐ практичних навичок 

(Дидактор: педагогическаѐ практика, 2018).  

Розглѐнемо можливості інтерактивного графічно-цифрового засобу 

на прикладі вивченнѐ дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» у 

контексті теми «Визначеннѐ центру ваги конструкції» в процесі виконаннѐ 

практичних робіт. Длѐ створеннѐ такого інтерактивного практичного 

завданнѐ потрібно в систему завантажити цифровий плакат, ѐкий містить 

графічне зображеннѐ. На зображенні обираятьсѐ місцѐ, у ѐких за 

допомогоя значка «+» можна збільшувати частини зображеннѐ й виѐвити 

методику побудови центрів ваги простих фігур. Далі на плакаті обираятьсѐ 

точки, на ѐких розміщена інформаціѐ щодо виконаннѐ практичної роботи 

та вихідних даних (рис. 1). Вводѐтьсѐ задані параметри, числові дані та 

клячові завданнѐ, ѐкі необхідно виконати. 

Головне завданнѐ логічно вклячаю в себе кілька підзадач, ѐкі 

потрібно пронумерувати, оскільки всі кроки виконаннѐ завданнѐ 

нумеруятьсѐ й додаютьсѐ поѐсненнѐ до виконаннѐ кожного етапу (рис. 2). 

У процесі виконаннѐ такого практичного завданнѐ за рахунок 

інтерактивного графічно-цифрового онлайн засобу під час вивченнѐ 

загальнотехнічних дисциплін, здобувачі вищої освіти маять можливість 

набувати логічно-послідовні знаннѐ, розумітисѐ на клячових аспектах-

підзадачах, ѐкі приводѐть до вирішеннѐ основного практичного завданнѐ. 

Поетапність розрахунків супроводжуютьсѐ графічними елементами, що 

надаю можливість візуального опануваннѐ завданнѐ.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

185 

 
Рис.1. Формуваннѐ вихідних даних длѐ практичного завданнѐ на 

інтерактивному графічно-цифровому плакаті 

 
Рис. 2. Опис етапів виконаннѐ задачі на інтерактивному плакаті 

(розрахунок центру ваги фігури) 

 
Рис. 3. Опис етапів виконаннѐ задачі на інтерактивному плакаті 

(розрахунок центру ваги всіюї конструкції). 
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Післѐ того, ѐк інтерактивне графічно-цифрове завданнѐ створене, 

його можна впроваджувати в освітній процес. Упровадженнѐ може бути 

здійснено за рахунок коду впровадженнѐ в навчальне середовище, у ѐкості 

посиланнѐ або QR-коду. Створеннѐ коду впровадженнѐ та розміщеннѐ в 

умовах навчального середовища представлено на рис. 4, 5. В умовах 

навчального середовища обираютьсѐ елемент (лекціѐ, завданнѐ тощо), 

вставлѐютьсѐ посиланнѐ на код впровадженнѐ та післѐ виконаннѐ лекції 

здобувачам вищої освіти можна задати контрольні питаннѐ. 

 
Рис. 4. Створеннѐ коду впровадженнѐ длѐ розміщеннѐ в умовах 

навчального середовища та його впровадженнѐ 

 
Рис. 5. Розміщеннѐ коду впровадженнѐ в умовах навчального 

середовища  

Длѐ того, щоб перейти до виконаннѐ першої практичної роботи 

«Геометричні характеристики плоских перерізів», необхідно визначити 

координати центру ваги всіюї конструкції. Ми створили інтерактивний 
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графічно-цифровий засіб длѐ поѐсненнѐ виконаннѐ практичної роботи 

«Визначеннѐ центру ваги конструкції». Післѐ реюстрації (Thinglink, 2020) 

необхідно завантажити зображеннѐ (рис. 6).  

 
Рис. 6. Завантаженнѐ основного зображеннѐ длѐ створеннѐ 

інтерактивного плакату длѐ поѐсненнѐ практичної роботи  

 

Такі інтерактивні плакати можуть бути представлені за допомогоя 

графічного, аудіального та візуального контенту. 

Висновки. Описана методика використаннѐ інтерактивних графічно-

цифрових онлайн засобів під час вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін на 

практичних занѐттѐх розширяю можливості сприйнѐттѐ завданнѐ та 

логічної побудови його виконаннѐ. Такі засоби ю цінним доповненнѐм до 

традиційних практичних занѐть, щоб допомогти здобувачам вищої освіти 

ѐкісно оволодіти знаннѐми в сучасному освітньому цифровому просторі. 

Виконаннѐ графічних завдань вимагаю візуального сприйнѐттѐ, ѐке 

надаютьсѐ в контексті практичного завданнѐ. Поетапність виконаннѐ таких 

завдань під час вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін обумовляютьсѐ 

можливістя інтерактивних блоків, ѐкі супроводжуятьсѐ поѐсненнѐми та 

клячовими формулами. Упровадженнѐ в освітній процес такого контенту 

розширить інтенсивність сприйнѐттѐ практичного завданнѐ, логічної 

побудови етапів його виконаннѐ та підвищить зацікавленість у процесі 

вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін. 
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РЕЗЮМЕ 
Доценко Наталья. Методика использованиѐ графически-цифровых онлайн 

средств при изучении общетехнических дисциплин на практическом занѐтии. 
В статье рассмотрена методика использованиѐ интерактивных графически-

цифровых онлайн средств при изучении общетехнических дисциплин. В ходе 
исследованиѐ использовались эмпирические научные методы. Определены 
особенности изучениѐ общетехнических дисциплин в условиѐх информационно-
образовательной среды. Представлены примеры использованиѐ программы длѐ 
созданиѐ интерактивного плаката или инструкции на примере созданиѐ объѐснениѐ 
к практической работе по дисциплине «Механика материалов и конструкций». 
Представлен путь к объединения интерактивных графически-цифровых онлайн 
средств и информационно-образовательной среды. Рассмотрены функции длѐ 
созданиѐ интерактивного плаката или инструкции к практическим работам по 
общетехническим дисциплинам. Внедрение такого контента при изучении 
общетехнических дисциплин расширит интенсивность восприѐтиѐ практической 
задачи, логическое построение этапов его выполнениѐ и повысит 
заинтересованность будущих инженеров в процессе обучениѐ. 

Ключевые слова: общетехнические дисциплины, инженерное образование, 
интерактивные графически-цифровые онлайн средства, информационно-
образовательнаѐ среда, практические занѐтиѐ. 

SUMMARY 
Dotsenko Nataliia. Methods of using interactive graphical digital online tools for 

studying general technical disciplines in practical classes.   
There is a need to improve the methods of interactive practical training in the training of 

specialists in modern technical higher education institutions, so the question of developing 
methods of using interactive digital graphic online tools in teaching general disciplines in 
practical classes becomes relevant in current learning conditions. The purpose of the article is to 
present the methods of using interactive graphical digital online tools in the study of general 
technical disciplines. The study used empirical scientific methods, namely: observation, 
interviews, study of products (graphical digital online tools), generalization of pedagogical 
experience on the use of graphical digital online tools during practical classes in general technical 
disciplines. Peculiarities of studying general technical disciplines in the conditions of informational 
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and educational environment are determined. An example of using the program to create an 
interactive poster or instructions for creating an explanation for practical work in the discipline 
“Mechanics of materials and constructions” is presented. The way to a combination of interactive 
graphical digital online tools and informational and educational environment is presented. 
Functions for creating an interactive poster or instructions for practical work in general technical 
disciplines are considered. The introduction of such content during the study of general technical 
disciplines will expand the intensity of perception of the practical task, the logical construction of 
the stages of its implementation and increase the interest of future engineers in the learning 
process. The described method of using interactive graphical digital online tools during the study 
of general technical disciplines in practical classes expands the possibilities of perception of the 
task and logical construction of its implementation. Such tools are a valuable addition to 
traditional practical classes to help higher education applicants to master the knowledge in 
today’s digital educational space. Performing graphic tasks requires visual perception, which is 
provided in the context of a practical task. The gradual implementation of such tasks in the study 
of general technical disciplines is due to the possibility of interactive blocks, which are 
accompanied by explanations and key formulas. The introduction of such content in the 
educational process will expand the intensity of perception of the practical task, the logical 
construction of the stages of its implementation and increase interest in the study of general 
technical disciplines. 

Key words: general technical disciplines, engineering education, interactive graphical 
digital online tools, informational and educational environment, practical classes. 
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Постановка проблеми. Освітня систему в період вимушеної зміни 

роботи закладів освіти педагогічна спільнота назвала «весноя освіти», 

підкресляячи народженнѐ в світовому масштабі нового дискурсу про 

майбутня систему навчаннѐ, поѐву нових підходів до навчаннѐ, нового 

розуміннѐ освіти. У «Доповіді про освіту ЯНЕСКО-19» зазначаютьсѐ, що до 

середини квітнѐ 2020 року майже кожна країна світу здійснила 

загальнодержавні закриттѐ шкіл та інших закладів освіти у відповідь на 

пандемія COVID-19, ѐка охопила понад 1,57 мільѐрда студентів, що 

становлѐть понад 90 % усього населеннѐ світу, що навчаютьсѐ. Під час кризи в 

центрі уваги закладів освіти стали забезпеченнѐ безперервності навчаннѐ 

шлѐхом мобілізації низки високотехнологічних ресурсів та способів адаптації 

навчального контенту зі шкільних установ у будинки учнів. 

Порѐд із тим, нові освітні концепції встановляять нові вимоги до 

професійної підготовки майбутніх учителів, підґрунтѐм ѐкої ю професійна 

ідентифікаціѐ майбутнього вчителѐ. Тому вартим уваги стало вивченнѐ 

особливостей професійної ідентичності майбутнього вчителѐ в період 

глобальних загроз, а також виважена рефлексіѐ, поширеннѐ та 

впровадженнѐ в систему професійної підготовки майбутніх учителів 

висновків із організаційних, дидактичних, управлінських рішень в умовах 

вимушено зміненої форми навчаннѐ.   

Аналіз актуальних досліджень. Професійна ідентичність ю предметом 

дослідженнѐ низки наук: психології, соціології, педагогіки тощо. У психології 

проблематика ідентичності знайшла відображеннѐ в низці досліджень. 

Протѐгом понад сторіччѐ видатні вчені вивчали цей психологічний феномен 

(З. Фрейд, Дж. Мід, С. Рубінштейн, Е. Еріксон та ін.). Зміст професійної 

ідентичності представлений у науковому доробку ѐк показник збереженнѐ 

психічного здоров’ѐ особистості (Е. Еріксон, К. Горні); здатність до 

самоактуалізації (А. Маслоу, Г. Балл); засоби освоюннѐ суспільного та власного 

психологічного простору (Т. Титаренко, Е. Еріксон).  

Професійна ідентичність учителѐ розглѐдаютьсѐ, зокрема, у 

контексті психології розвитку особистості вчителѐ (I. Бех, Г. Бордовський, 

І. Icаюв, Ю. Гришін, С. Максименко, А. Мудрик, В. Шадриков та інші автори), 

формуваннѐ педагогічного мисленнѐ (О. Аніcімов, В. Давидов, М. Кашапов, 

Я. Куляткін, А. Орлов, Г. Сухобська та інші науковці). Дослідженнѐ, 

присвѐчені питаннѐм становленнѐ ідентифікації, ідентичності 

майбутнього вчителѐ в контексті розвитку професійної самосвідомості 

(I. Вачков, О. Гриньова, В. Козіюв, В. Саврасов, В. акунін та інші вчені), 

розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів (В. Галузѐк).  
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Порѐд із тим, професійна ідентифікаціѐ майбутнього вчителѐ 

(студента другого курсу) у системі професійної педагогічної підготовки 

потребую подальшого вивченнѐ, теоретичного обґрунтуваннѐ й 

емпіричного дослідженнѐ.  

Виходѐчи з цього, ставимо за мету здійснити дослідженнѐ 

трансформації професійної ідентичності майбутнього вчителѐ, його 

складових в умовах глобальних викликів (на прикладі пандемії COVID-19).  

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети і поставлених завдань на 

різних етапах наукового пошуку комплексно застосовано такі методи: 

теоретичні (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, систематизаціѐ й узагальненнѐ 

наукових джерел щодо сутності і структури професійної ідентичності 

майбутнього вчителѐ, емпіричних даних); емпіричні (он-лайн опитуваннѐ 

(Googl форма), он-лайн інтерв’я (Zoom, BigBlueBottom), вивченнѐ освітніх 

продуктів (Moodle)) здобувачів освіти, бесіди зі студентами, викладачами; 

спостереженнѐ навчального процесу, що здійснявавсѐ за допомогоя 

дистанційних технологій, ретроспективний аналіз власної педагогічної 

практики) з метоя аналізу емпіричних даних та формуляваннѐ висновків 

щодо змін професійної ідентичності майбутнього вчителѐ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Положеннѐ реформи 

МОН «Нова українська школа», Закон України «Про освіту», визначаять 

клячові пріоритети до компетентності вчителѐ ѐк агента змін, серед ѐких: 

інноваційність; здатність імпровізувати та експериментувати; готовність до 

професійної та академічної свободи; забезпеченнѐ наукового характеру 

освіти, академічної доброчесності, розвитку інклязивного освітнього 

середовища, особистісні ѐкості (лідерські вміннѐ, толерантність тощо).  

Міжнародні професійні стандарти длѐ вчителѐ, викладені в 

Педагогічної конституції Ювропи порѐд із комунікативноя, лідерськоя, 

дослідницько-аналітичноя компетентністя, компетентністя 

справедливості, здатністя навчатисѐ впродовж життѐ, емпатіюя, 

актуалізовано компетентність самоідентичності вчителѐ.   

Затверджений 24.12.2020 року Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства професійний стандарт за професіюя 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти» визначаю перелік та опис 

загальних і професійних компетентностей учителѐ. До загальних 

компетентностей увійшли громадѐнська, соціальна, культурна, лідерська 

та підприюмницька. До переліку професійних компетентностей увійшли: 

мовно-комунікативна; предметно-методична; інформаційно-цифрова; 

психологічна; емоційно-етична; педагогічне партнерство; інклязивна; 
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здоров’ѐзбережувальна; проюктувальна; прогностична; організаційна; 

оцінявально-аналітична; інноваційна; рефлексивна; здатність до навчаннѐ 

впродовж життѐ. Компетентнісна модель випускника потребую суб’юктної 

позиції здобувачів освіти у творенні власного професійного портрету, 

усвідомленнѐ ними загальних і клячових компетентностей ѐк оріюнтиру 

професійного саморозвитку, прагненнѐ до опануваннѐ.  

Визначальноя складовоя професійної підготовки, ѐк 

фундаментального підґрунтѐ формуваннѐ професійної компетентності 

майбутнього фахівцѐ, забезпеченнѐ усвідомленого академічного навчаннѐ 

студентів, творчого опануваннѐ фаху та подальшого входженнѐ в 

професійну діѐльність ю професійна ідентичність майбутнього вчителѐ ѐк 

результат професійної ідентифікації фахівцѐ.   

Раннѐ професійна ідентичність майбутнього вчителѐ ю результатом 

самоусвідомленнѐ майбутнім учителем себе з професійноя групоя, 

педагогічноя діѐльністя; виѐвленнѐ, аналіз, співвіднесеннѐ індивідуальних 

особливостей із компетентнісноя моделля вчителѐ, оріюнтирами 

педагогічної професії та визначеннѐ на цій основі траюкторії професійного 

розвитку, на ранніх етапах професійного навчаннѐ (Коваленко, 2020). 

У результаті теоретичного аналізу наукової літератури нами 

визначено професійну ідентичність майбутнього вчителѐ ѐк динамічну 

структуру особистості, що складаютьсѐ з когнітивного, емоційно-

ціннісного та мотиваційно-діѐльнісного компонентів.  

Когнітивний компонент передбачаю сформованість у майбутніх 

учителів уѐвлень про цілісний професійний образ (професійні знаннѐ і 

переконаннѐ, відображені ѐк образ професії, професійної діѐльності, 

обов’ѐзків, професійну групу, образ професіонала, професійні смисли, 

професійну місія). Емоційно-ціннісний компонент вклячаю ототожненнѐ 

студентом себе з представниками професійної групи, усвідомленнѐ 

приналежності до професійної групи; суб’юктивне почуттѐ тотожності з 

нея; емоційно позитивне ставленнѐ до: себе ѐк суб’юкта навчально-

професійної діѐльності та майбутньої професійної діѐльності (професійна 

самооцінка); професії; професійної групи, цінностей, смислів; усвідомленнѐ 

власної відповідності/невідповідності моделі професійної компетентності 

фахівцѐ. Мотиваційно-діѐльнісний компонент забезпечую прагненнѐ, 

активна діѐльність та готовність до самореалізації себе в обраній професії, 

уходженнѐ в професійну спільноту, наѐвність напрѐмів особистісного та 

професійного розвитку; усвідомленнѐ професійних можливостей, 
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перспектив та побудова професійної стратегії на основі аналізу власних 

професійних інтересів, потреб, цінностей, можливостей 

Протѐгом періоду вимушеної зміни функціонуваннѐ життювих систем 

країн порѐд із усвідомленнѐм крихкості кордонів, системи охорони 

здоров’ѐ, наука, економіка окремих країн об’юднатисѐ в пошуку відповіді 

на спільні запитаннѐ. Педагогічна спільнота, системи освіти, перебуваячи в 

усесвітньому педагогічному експерименті, відчула силу спільності в пошуку 

та поширенні прогресивного досвіду, обміні ресурсами. На фоні загальної 

ситуації постала проблема дослідженнѐ особливостей розвитку 

професійної ідентичності майбутнього вчителѐ, проблем та запитів 

майбутніх учителів у ситуації карантину. 

Методологіѐ дослідженнѐ: Вибірку склали здобувачі вищої освіти 

(першого (17,9 %), другого (50,9 %) третього (21,6 %) року навчаннѐ, 

освітнього ступенѐ Магістр (9,6 %)), серед ѐких 95,6 % жінок, 4,4 % 

чоловіків. Дати проведеннѐ опитуваннѐ та обсѐг вибірки: пілотне 

дослідженнѐ: з 30 березнѐ по 3 квітнѐ (16 респондентів); основне 

дослідженнѐ: з 1 по 7 червнѐ 2020 (160 респондентів). 

Географіѐ опитуваннѐ: в опитуванні взѐли участь здобувачі вищої освіти 

трьох педагогічних університетів сходу, центру та заходу України: Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (21,3 %), 

Київського педагогічного інституту імені Б. Грінченка (49,3 %), 

Тернопільського національного педагогічного університету  імені В. Гнатяка 

(29,4 %). Вибірка за кожним університетом відображаю відповідність 

загальній кількості здобувачів вищої освіти в університетах (Коваленко, 2020). 

Методи дослідженнѐ: он-лайн опитуваннѐ (Googl форма) містила 30 

запитань, он-лайн інтерв’я (Zoom, BigBlueBottom), вивченнѐ освітніх 

продуктів (Moodle)). 

Зміст дослідженнѐ: дослідженнѐ передбачало вивченнѐ проблем, 

чинників, запитів та ресурсів студентів за двома складовими: 

психологічна (загальний емоційний стан студентів, готовність до 

підтримки психологічного здоров’ѐ, прагненнѐ до самовдосконаленнѐ, 

активна громадѐнська позиціѐ) та дидактична (перехід до організації 

навчального процесу засобами дистанційних технологій, успіхи в 

дистанційному навчанні, професійна ідентифікаціѐ майбутнього вчителѐ). 

У даній роботі наведемо результати, що відображаять особливості 

розвитку складових компонентів професійної ідентичності майбутнього 

вчителѐ (переважно емоційно-ціннісного), проблеми та запити майбутніх 

учителів у ситуації карантину.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

195 

Результати опитуваннѐ виѐвили спектр емоцій респондентів. У 

більшості переважали негативні емоції здобувачів вищої освіти на початку 

(56,3 %) та вкінці карантину (49,7 %). Уточняячи причини негативних емоцій, 

виѐвили, що протѐгом карантину 42 % студентів відчували проблеми з 

настроюм, 38 % – з навчаннѐм, 35 % – із відпочинком, 30 % – зі сном.  

На запитаннѐ «З ѐкими психологічними питаннѐми важко самостійно 

впоратисѐ?», 79 % респондентів від загальної вибірки дали відповіді, серед 

ѐких: 26,1 % указали на емоційні проблеми (брак емоцій, апатіѐ, стрес, 

тривога, напруженість, утома, роздратуваннѐ, безпорадність, відчай, 

відчуженість, страх, відчуттѐ самотності тощо); 13,5 % вказали на об’юктивні 

проблеми (мало спілкуваннѐ, ізоляваннѐ, довго перебувати вдома, ѐкі 

стосуятьсѐ вірусу, новини, втрата друзів, коханих, відстань та час); 8,7 % 

говорили про особистісні проблеми, проблеми саморозвитку (самоконтроль, 

самооцінка, самодисципліна, мотиваціѐ тощо); 3 % студентів було важко 

визначитисѐ; 3 % говорили про велике коло проблем, не уточняячи ѐких 

саме. Найбільший відсоток – 45,7 % студентів зазначили що не мали 

психологічних проблем протѐгом карантину.  

Аналізуячи визначені 45,7 % студентів, ѐкі зазначили що не мали 

психологічних проблем протѐгом карантину, виѐвили, що з них: 58,1  % 

студентів другого курсу, 22,7 % першого, 9,6 % студентів освітнього рівнѐ 

магістр, 9,6 % третього курсу; активно самовдосконалявалисѐ, читали, 

займалисѐ спортом; 55,2 % – навчалисѐ дистанційно в сертифікованих 

курсах 35,8 %, сприймали карантин ѐк час відпочити; 44 % оцінили власні 

навчальні успіхи майже ѐк однакові до і протѐгом карантину, 48 % – ѐк 

однакові, 8 % ѐк неоднакові. 

Аналіз причин емоційного стану виѐвили, що: 37 % респондентів не 

були готові до особливостей навчаннѐ засобами дистанційних технологій 

(студенти вказували на збільшеннѐ навчального навантаженнѐ, часу за 

екраном, складнощі з дистанційними екзаменами, практикоя тощо); 29 % 

респондентів визначили неготовність до різних обмежень: самоізолѐції, 

перебуваннѐ вдома, транспорту, масок тощо); 19 % студентів не готові 

були до відсутності живого спілкуваннѐ, відсутності прогулѐнок та 

зустрічей тощо; 9 % студентів не відчули проблем; 6 % студентів виѐвили 

неготовність до психологічних проѐвів (різких змін, зіпсованих нервів, до 

поведінки близьких (надмірна паніка або абсолятна байдужість), до 

постійного напруженнѐ через навчаннѐ, до складнощів у цілому, емоцій, 

пасивності, самотності, що буваю нудно). 
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Дослідженнѐ взаюмозв’ѐзку успішності і старанності здобувачів освіти 

до і протѐгом карантину (рис. 1), виѐвили прѐму взаюмозалежність. 

 
Рис. 1. Залежність самооцінки респондентів своїх старанності й 

успішності протѐгом карантину, кількість 

 

Наступноя характеристикоя, ѐка виѐвила взаюмозалежність із 

успішністя студентів став стан та прагненнѐ до активної дії респондентів 

протѐгом карантину (рис. 2).  

 
Рис. 2. Узагальнені результати відповідей на запитаннѐ «У період 

дистанційного навчаннѐ ти такий же успішний?» 
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Студенти, ѐкі описували свій стан ѐк близький до звичайних умов 

життѐ, або навіть указуять на більшу активність, говорили про те, що 

продовжуять із задоволеннѐм займаясь творчістя, активно або дещо менше 

діять, знаходѐть, чим зайнѐтисѐ, демонструять і вищий результат самооцін-

ки власної успішності. Відповіді респондентів, ѐкі зазначали, що не відчували 

бажаннѐ щось робити або треба було прикласти зусиллѐ, щоб діѐти, або 

навіть говорили про те, що нізащо не могли примусити себе бути активним, 

демонструять більш низькі показники самооцінки власної успішності. 

Інформативним запитаннѐм у контексті дослідженнѐ змін 

професійної ідентичності майбутнього вчителѐ, його складових в умовах 

глобальних викликів (на прикладі пандемії COVID-19) стало запитаннѐ: 

«акі поради майбутнім учителѐм міг би надати?». Оскільки студенти 

давали відповідь із оглѐду на процес дистанційного навчаннѐ в двох 

ідентичностѐх: «а-вчитель», «а-учень». Відповіді опосередковано 

розкривали потреби й запити студентів, визначали напрѐми до 

самовдосконаленнѐ та розвитку професійної ідентичності. Запитаннѐ було 

розгорнутим, відсоток відповідей становив 63 % загальної вибірки.  

Відповіді студентів, поради дозволѐять припустити, що ситуаціѐ 

вимушеної зміни навчаннѐ актуалізувала формуваннѐ складових 

професійної ідентичності майбутнього вчителѐ. Так, спостерігаютьсѐ проѐв 

складових емоційно-цінніснго компоненту професійної ідентичності 

майбутнього вчителѐ: ототожненнѐ студентів із представниками 

професійної групи, усвідомленнѐ приналежності до професійної групи 

(студенти проѐвлѐять у своїх відповідѐх турботу й усвідомлену 

відповідальність за емоційний стан учнів, комфортні умови забезпеченнѐ 

навчального процесу, вносѐть пропозиції щодо розвитку ѐкостей 

особистості з професійного портрету вчителѐ).  

Так, найбільший відсоток відповідей (47 %) відобразив особистісні 

поради: самовдосконаленнѐ (9 %), активність (2 %), оптимізм (4 %), емпатіѐ 

та підтримка учнів (12 %), терпіннѐ (7 %), планувати час і завданнѐ (4 %), 

вірити в себе (3 %), компетентність діѐти в умовах невизначеності (9 %), 

готовність до змін (6 %) («бути готовим до всього», «учитисѐ знаходити 

вихід із будь-ѐкої ситуації», «не боѐтисѐ діѐти і спробувати нове» тощо) 

навички майбутнього вчителѐ психологічної стійкості. 

Наступноя групоя порад стали поради щодо  професійного розвитку в 

умовах дистанційного навчаннѐ (34 %): розвиватисѐ професійно (4 %); 

поради до дистанційного навчаннѐ (24 %): опановувати сучасними 

технологіѐми навчаннѐ («акомога більше та ѐкісніше опановувати он-лайн 
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ресурси», «Робити дистанційне навчаннѐ інтерактивним та цікавим», «Уміти 

зацікавити дітей до спілкуваннѐ на інтернет платформах та допомогти в їх 

вивченні»; підтримувати учнів у дистанційній формі навчаннѐ 

«Підтримувати учнів і допомагати їм під час дистанційного навчаннѐ», «Не 

залишати дітей наодинці з проблемоя відсутності Інтернету чи телефону» 

тощо; забезпечити навички учнів щодо дистанційних технологій «Привчати 

дітей до дистанційного навчаннѐ, щоб це не було несподіванкоя»; 

оптимізувати обсѐг навчальних завдань (6 %). 

Здоров’ѐзбережувальні поради (6 %), поради щодо здорового 

способу життѐ та підтримки учнів теж наѐвні у відповідѐх респондентів: 

«Агітувати учнів дотримуватисѐ правил безпеки життюдіѐльності», 

«Більше приділѐти час собі», «Завжди знаходити час на відпочинок» тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

підсумовуячи результати дослідженнѐ, можемо узагальнити, що майбутні 

вчителі, ѐкі взѐли участь в опитуванні, були не готові до: подоланнѐ 

емоційних проблем (насамперед тривоги); самоорганізації в цілому і 

самоорганізації навчаннѐ; перейти до нових умов життѐ (фізичне 

дистанціяваннѐ, закриттѐ установ та сервісів, спілкуваннѐ онлайн); 

навчатисѐ дистанційно; бути лідером думок; діѐти в умовах недостатньої 

визначеності, невизначеності.  

Порѐд із тим, на основі отриманих відповідей, можемо припустити, що 

ситуаціѐ вимушеної зміни навчаннѐ актуалізувала формуваннѐ переліку 

складових професійної ідентичності майбутнього вчителѐ: емоційно-

ціннісного компоненту (ототожненнѐ студентів із представниками 

професійної групи, прийнѐттѐ професійних цінностей, переглѐд і 

усвідомленнѐ власної відповідності/невідповідності моделі професійної 

компетентності фахівцѐ); когнітивного компоненту (усвідомленнѐ важливості 

постійного осучасненнѐ професійних знань і вмінь длѐ організації 

навчального процесу в сучасних умовах, розуміннѐ професійних обов’ѐзків, 

смислів, відповідальності); мотиваційно-діѐльнісного компоненту (прагненнѐ 

та готовність до самореалізації, наѐвність напрѐмів особистісного та 

професійного розвитку).  

Зважаячи на той факт, що дана статтѐ не вичерпую всіх аспектів 

досліджуваної проблеми, перспективи подальших наукових розвідок 

убачаюмо у визначенні напрѐмів пошуку можливих засобів пропедевтики длѐ 

подальшого навчаннѐ, внесеннѐ їх у професійну педагогічну підготовку 

майбутнього вчителѐ: розвиток навичок рефлексії власного емоційного стану, 

розуміннѐ емоційного стану інших; навчаннѐ прийомам самодопомоги та 
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збереженнѐ психологічного здоров’ѐ; навчаннѐ навичкам самоорганізації, 

самоконтроля; оволодіннѐ дистанційними технологіѐми длѐ навчаннѐ та 

спілкуваннѐ; навичок медіаграмотності та навичок самопрезентації. 
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Наталия. Профессиональнаѐ идентификациѐ будущего учителѐ в 

условиѐх глобальных вызовов: на примере пандемии COVID-19. 
В исследовании представлены сущность и структура профессиональной 

идентичности будущего учителѐ. Проанализированы результаты проведенного 
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исследованиѐ трансформации профессиональной идентичности будущего учителѐ, 
его составлѐящих в условиѐх глобальных вызовов (на примере пандемии COVID-19). 
Выѐвлено, что будущие учителѐ, принѐвшие участие в опросе, были не готовы к: 
преодоления эмоциональных проблем (в большинстве случаев – тревоги); 
самоорганизации в целом и самоорганизации обучениѐ; учитьсѐ дистанционно; быть 
лидером мнений. Предположено, что вместе с тем ситуациѐ вынужденного 
изменениѐ обучениѐ актуализировала формирование перечнѐ составлѐящих 
профессиональной идентичности будущего учителѐ: когнитивного, эмоционально-
ценностного, мотивационно-деѐтельностного компонентов профессиональной 
идентичности будущего учителѐ. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ идентичность будущего учителѐ, процесс 
профессиональной идентификации будущего учителѐ, компетентностнаѐ модель 
учителѐ, профессиональнаѐ педагогическаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Kovalenko Nataliia. Professional identification of future teachers in the context of 

global challenges: the example of the COVID-19 pandemic. 

The purpose of the article is to study the transformation of the future teacher’s 
professional identity, its components in the context of global challenges (on the example of 
the COVID-19 pandemic). 

The study, based on the methods of analysis, synthesis, comparison, systematization 
and generalization of scientific sources, presents the essence and structure (cognitive, 
emotional-value, motivational-activity components) of the professional identity of the future 
teacher. Based on empirical methods (online surveys (Google forms), online interviews 
(Zoom, BigBlueBottom), study of educational products (Moodle)), conversations with 
students, teachers; observation of the educational process carried out with remote 
technologies, retrospective analysis of own pedagogical practice, found that future teachers, 
who participated in the survey were not ready to: overcome emotional problems (lack of 
emotions, apathy, stress, anxiety, tension, fatigue, irritation, helplessness, despair, 
alienation, fear, feelings of loneliness, etc.); self-organization in general and self-organization 
of education; move to new living conditions (physical distancing, closure of institutions and 
services, online communication); study remotely; to be a leader of thoughts; act in conditions 
of uncertainty, uncertainty (confidently and effectively act in constantly changing, 
unpredictable situations, equipment failures). 

At the same time, based on the answers received, it has been determined that the 
forced education change situation actualized formation of a components list of the future 
teacher’s professional identity: emotional and value component (identification with 
professional group, acceptance of professional values, awareness of the conformity of the 
model of professional competence); cognitive component (awareness of the importance of 
constant updating of professional knowledge and skills for the organization of the 
educational process in modern conditions, understanding of professional duties, meanings, 
responsibilities); motivational-activity component (aspiration and readiness for self-
realization, presence of directions of personal and professional development). 

The presented results provide a basis for determining the areas of search for possible 
means of propaedeutics for further education, their inclusion in the professional pedagogical 
training of future teachers. We believe that the following components of future teacher 
training are worth noting: development of skills of reflection of one's own emotional state, 
understanding of the emotional state of others; learning self-help techniques and 
maintaining mental health; training in skills of self-organization, self-control of educational 
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activity; mastering distance technologies for learning and communication; media literacy and 
self-presentation skills, self-perception as a thought leader. 

Key words: professional identity of the future teacher, process of professional 
identification of the future teacher, competence model of the teacher, professional 
pedagogical preparation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

САМОСТІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
У статті розкрито використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у 

самостійній діѐльності студентів. Інформаційна культура становить певний рівень 
інформаційної компетентності фахівцѐ, даю йому змогу самореалізуватисѐ в процесі 
творчої інформаційної діѐльності шлѐхом використаннѐ інформаційних технологій, 
готую до самостійного продовженнѐ освіти. Використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі сприѐю успішному розв’ѐзання 
методичних проблем, активізую самостійно-пізнавальну діѐльність студентів, 
відкриваю нові можливості длѐ їх творчого розвитку. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, самостійна діѐльність, 
студент, освіта. 

 

Постановка проблеми. Перед закладами вищої освіти постаю завданнѐ 

підготувати різнобічно розвинену особистість, професіонала з гнучким 

мисленнѐм, спроможного успішно виконувати різноманітні професійні 

завданнѐ, готового самостійно здобувати нові знаннѐ впродовж життѐ. 

Стратегічним напрѐмом еволяції освітніх систем у сучасному 

суспільстві ю інтелектуальний і моральний розвиток лядини на основі 

залученнѐ до різноманітної самостійної діѐльності. Швидке оновленнѐ 

знань, зокрема базових, у сфері технічних наук ставить перед вищоя 

школоя завданнѐ підготовки фахівців, спроможних:  
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– адаптуватисѐ до реалій, що швидко зміняятьсѐ, самостійно 

набувати необхідні длѐ успішної роботи знаннѐ й навички, застосовувати їх 

на практиці длѐ виконаннѐ різноманітних завдань;  

– критично мислити, уміти помічати проблеми, добирати 

раціональні шлѐхи їх розв’ѐзаннѐ, використовуячи сучасні технології;  

– правильно працявати з інформаціюя, оброблѐти відомості, а 

також ефективно послуговуватисѐ інформаційними ресурсами, зокрема 

світовими, длѐ виконаннѐ поставлених завдань;  

– уміти працявати в колективах, що об’юднуять фахівців різних 

галузей знань (Информационно-образовательнаѐ среда технического 

вуза, 2016). 

Аналіз актуальних досліджень. Одним із пріоритетних напрѐмів у 

сфері інформатизації освіти ю розробленнѐ й упровадженнѐ інформаційної 

техніки, мультимедійних продуктів у навчальний процес. Використаннѐ 

інформаційно-комунікаційних технологій досліджували Б. Андресен, 

Р. Гуревич, Я. Югорова, М. Жалдак, Я. Жук, В. Імбер, М. Кадеміѐ, 

А. Каптюрюв, Н. Клюмюшова, І. Косенко, А. Лапчевська, Т. Петренко, 

О. Пінчук, А. Сантос, О. Скалій, О. Смолѐнинова, В. Стародубцев, Я. Ткач, 

Г. Троѐн, А. Федоров, О. Чайковська, О. Шликова та ін.   

Застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій ю потужним 

освітнім потенціалом длѐ оптимізації процесу навчаннѐ. У сучасних 

наукових працѐх наголошуютьсѐ на значущості пріоритетного використаннѐ 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (В. Беспалько, В. Бройдо, 

Б. Гершунський, Г. Дейвіс, Н. Юлістратова, Л. Зайнутдінова, І. Захарова, 

А. Зубов, В. Лѐудіс, Ю. Машбіц, М. Нахабіна, Е. Носенко та ін.).  

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології вимагаять від 

закладів вищої освіти упровадженнѐ нових підходів до навчаннѐ, 

оперуваннѐ комунікативними, творчими і професійними знаннѐми, що 

оптимізуять розвиток потреби в самоосвіті. Застосуваннѐ інформаційних 

технологій у навчальному процесі ю передумовоя переходу до нового 

етапу – упровадженнѐ модерних мультимедійних навчальних матеріалів.  

Мета статті полѐгаю в аналізі використаннѐ інформаційно-

комунікаційних технологій у самостійній діѐльності студентів. Відповідно до 

мети визначено такі завдання статті: здійснити аналіз проблеми 

використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній 

діѐльності студентів. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, 
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психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні положеннѐ дос-

лідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ 

джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Клячовим складником інноваційних 

перетворень, ѐкі характеризуять сучасну педагогічну освіту, ю модернізаціѐ її 

змісту. Окресляячи вектори сучасної педагогічної освіти, науковці маять 

ураховувати загальноцивілізаційні тенденції розвитку національних освітніх 

систем у ХХІ ст., до ѐких, зокрема, належать системне підвищеннѐ ѐкості 

освіти, її гуманізаціѐ й гуманітаризаціѐ, розбудова на засадах неперервності, 

формуваннѐ юдиного освітнього простору в Ювропі та перехід до 

інноваційного навчаннѐ. ак новітні оріюнтири освітньої політики України, ці 

тенденції висунули комплекс вимог до професійних і особистісних ѐкостей 

педагога й зумовили необхідність переоріюнтації педагогічної освіти на 

вихованнѐ професіоналів нової генерації (Ювдокимов, 2011). 

Розвиток освіти на основі принципів неперервності, рівного доступу, 

особистісної спрѐмованості формую концептуально нову модель освіти – 

відкриту освіту, що покликана реалізувати ідея навчаннѐ протѐгом усього 

життѐ, визнану Радоя Ювропи одним із найсуттювіших соціальних елементів. 

Порівнѐно з традиційноя, відкрита освіта маю складнішу структуру й 

філософія, її впровадженнѐ не означаю зміни педагогічного змісту. Йдетьсѐ, 

імовірно, про оновленнѐ методологічних принципів. Основу освітнього 

процесу у відкритій освіті становить цілеспрѐмована, контрольована, 

інтенсивна самостійна робота студентів, ѐкі можуть навчатисѐ в зручному длѐ 

себе місці, за індивідуальним розкладом, використовуячи комплект 

спеціальних засобів навчаннѐ й погоджену можливість контакту з 

викладачем і між собоя. Метоя відкритої освіти ю підготовка студентів до 

повноцінної й ефективної участі в громадській і професійній діѐльності в 

умовах інформаційного суспільства (Запорожченко, 2012). 

З розвитком Інтернету з’ѐвивсѐ новий вид інформаційно-

комунікаційних засобів, оріюнтованих на веб-технології, до ѐких можна 

вдаватисѐ у процесі аудиторної і самостійної роботи студентів. 

Інформаційна культура студентів становить певний рівень інформаційної 

компетентності фахівцѐ, даю йому змогу самореалізуватисѐ в процесі 

творчої інформаційної діѐльності шлѐхом використаннѐ інформаційних 

технологій, готую до самостійного продовженнѐ освіти. 

Використаннѐ комп’ятера в навчальній діѐльності допомагаю 

переосмислити традиційні підходи до вивченнѐ багатьох тем дисциплін, 

наповнити процес новими методами, підходами до аналізу й 
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моделяваннѐ систем навчаннѐ. Такий формат інформаційної підготовки 

студентів сприѐю систематичному розвиткові знань і навичок професійної 

роботи, підвищую ѐкість самостійної підготовки фахівців. 

Інформаційно-комунікаційні технології володіять порівнѐно 

більшими можливостѐми у відображенні інформації, ніж традиційні, що 

відрізнѐю їх один від одного. Вони безпосередньо впливаять на мотивація 

самостійної діѐльності студента, швидкість сприйнѐттѐ матеріалу, 

стомляваність і, отже, на ефективність освітнього процесу загалом. 

Використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі сприѐю успішному розв’ѐзання методичних проблем, активізую 

самостійно-пізнавальну діѐльність студентів, відкриваю нові можливості 

длѐ їх творчого розвитку (Мультимедійні презентації ѐк засіб підвищеннѐ 

ефективності навчального процесу, 2010).  

Зазнаю актуалізації роль самостійної роботи студентів, що означаю 

принциповий переглѐд організації освітнього процесу ЗВО, ѐкий повинен 

бути побудований так, щоб розвивати вміннѐ вчитисѐ, формувати в 

студента здатність до саморозвитку, творчого застосуваннѐ отриманих 

знань, навчати способів адаптації до професійної діѐльності в сучасному 

інформатизованому світі. 

Інформаційно-комунікаційні технології зміняять спосіб спілкуваннѐ 

лядей, породжуячи кардинальні зміни в системі освіти та впливаячи на 

способи поданнѐ інформації студентам. Користувачі маять змогу 

застосовувати мультимедіа технології в аудиторії за багатьма напрѐмами.  

Еволяціѐ інформаційно-комунікаційних технологій надаю студентам 

змогу брати безпосередня участь у навчанні, що робить їх активними 

учасниками власного процесу отриманнѐ знань, а не пасивними слухачами. 

Готуячи самостійно проюкти, студенти вибудовуять знаннѐ, представлені 

викладачами, мультисенсорним чином. Освітній процес стаю більш значущим 

длѐ них. Зрештоя, шлѐхом створеннѐ мультимедіа проюктів, студенти 

удосконаляять навички критичного мисленнѐ, розв’ѐзаннѐ проблем, 

комунікативні навички і застосовуять їх у групі або в команді, що ю 

затребуваним у реальних ситуаціѐх. Отже, мультимедіа вможливляять 

самостійну участь студентів у навчальному процесі (Mai, 2007). 

Застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, ѐк 

зазначаю О. Осін, даю змогу: 

 реалізувати завданнѐ гуманізації освіти; 

 підвищити ефективність навчального процесу; 
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 розвинути особистісні ѐкості студентів (здатність до самоосвіти, 

самовихованнѐ, самонавчаннѐ, саморозвитку, творчі здібності, уміннѐ 

застосовувати отримані знаннѐ на практиці, пізнавальний інтерес, 

ставленнѐ до праці); 

 розвинути комунікативні та соціальні ѐкості студентів; 

 суттюво розширити можливості індивідуалізації й диференціації 

відкритого та дистанційного навчаннѐ шлѐхом наданнѐ кожному, хто 

навчаютьсѐ, персонального педагога, роль ѐкого виконую комп’ятер; 

 схарактеризувати студента ѐк активного суб’юкта пізнаннѐ, визнати 

його самоцінність; 

 урахувати суб’юктивний досвід студента, його індивідуальні 

особливості; 

 реалізувати самостійну навчальну діѐльність, у ході ѐкої студент 

самонавчаютьсѐ й саморозвиваютьсѐ; 

 сформувати вміннѐ й навички роботи із сучасними технологіѐми, 

що сприѐю адаптації до соціальних умов, ѐкі швидко зміняятьсѐ, длѐ 

успішної реалізації професійних завдань (Осин, 2010). 

Щоб реалізувати академічний потенціал інформаційно-

комунікаційних технологій у самостійній діѐльності студентів, потрібна 

підтримка компетентних викладачів. Використовуячи інформаційні 

засоби, студенти працяять над навчальним матеріалом по-різному, 

обираячи спосіб, ѐк вивчати матеріал, ѐк застосовувати інтерактивні 

можливості мультимедіапрограми. Мультимедійні засоби навчаннѐ ю 

перспективним і високоефективним інструментаріюм, за допомогоя 

ѐкого викладач подаю інформація в більшому обсѐзі, ніж традиційні 

джерела інформації; в інтегрованому виглѐді охопляю не тільки текст, 

графіки, схеми, а й звук, анімація, відео тощо; відбираю види інформації 

в тій послідовності, ѐка відповідаю логіці пізнаннѐ й рівнѐм сприйнѐттѐ 

конкретного контингенту студентів (Bartsch & Cobem, 2003).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  

Застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній 

діѐльності студентів модифікую співвідношеннѐ методів, форм, засобів 

навчаннѐ, весь методичний апарат. Це призводить до зміни обсѐгу й змісту 

навчального матеріалу; уведеннѐ алгоритмізації розв’ѐзаннѐ завдань; 

поглибленнѐ предметної сфери шлѐхом моделяваннѐ чи імітації ѐвищ і 

процесів за допомогоя діалогової взаюмодії, компресії інформації, 

логічного та стилістичного її опрацяваннѐ; використаннѐ інструментальних 

програмних засобів длѐ розвитку логічного, наочно-образного мисленнѐ, а 
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також формуваннѐ вербально-комунікативних і практичних умінь; 

варіативності у виборі видів навчальної діѐльності та способів поданнѐ 

навчального матеріалу, організації індивідуальної й диференційованої 

роботи з навчальним матеріалом; розширеннѐ сфери самостійної роботи з 

елементами дослідної діѐльності (Чайковська, 2004). Інформаційно-

комунікаційні технології сприѐять успішному розв’ѐзання методичних 

проблем, активізуять самостійно-пізнавальну діѐльність студентів, 

відкриваять нові можливості длѐ їх творчого розвитку. 
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РЕЗЮМЕ 
Кучай Татьяна, Кучай Александр, Чичук Антонина. Использование информационно-

коммуникационных технологий в самостоѐтельной деѐтельности студентов. 
В статье раскрыто использование информационно-коммуникационных 

технологий в самостоѐтельной деѐтельности студентов. Информационнаѐ культура 
представлѐет определенный уровень информационной компетентности специалиста, 
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дает ему возможность самореализоватьсѐ в процессе творческой информационной 
деѐтельности путем использованиѐ информационных технологий, готовит к 
самостоѐтельному продолжения образованиѐ. Использование информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе способствует успешному решения 
методических проблем, активизирует самостоѐтельнуя познавательнуя деѐтель-
ность студентов, открывает новые возможности длѐ их творческого развитиѐ. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
самостоѐтельнаѐ деѐтельность, студент, образование. 

SUMMARY 
Kuchai Tetiana, Kuchai Olexandr, Chychuk Antonina. Use of information and 

communication technologies in independent activity of students. 
The article reveals the use of information and communication technologies in the 

independent activities of students. Information culture is a certain level of information 
competence of the specialist, allows him to self-realize in the process of creative information 
activities through the use of information technology, prepares for independent education. 
The use of information and communication technologies in the educational process 
contributes to the successful solution of methodological problems, activates the independent 
cognitive activity of students, opens new opportunities for their creative development. 

The use of information and communication technologies in the independent activities 
of students modifies the ratio of methods, forms, teaching aids, the entire methodological 
apparatus. It leads to a change in the scope and content of educational material; 
introduction of algorithmization of problem solving; deepening the subject area by modeling 
or simulating phenomena and processes through dialogue, compression of information, 
logical and stylistic processing; use of software tools for the development of logical, visual 
thinking, as well as formation of verbal-communicative and practical skills; variability in the 
choice of types of educational activities and ways of presenting educational material, 
organization of individual and differentiated work with educational material; expanding the 
scope of independent work with elements of research. 

Information and communication technologies contribute to the successful solution of 
methodological problems, intensify the independent cognitive activity of students, open new 
opportunities for their creative development. 

Key words: information and communication technologies, independent activity, 
student, education. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я 

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
У статті розкрито теоретичні аспекти формуваннѐ соціального здоров’ѐ 

майбутніх менеджерів у процесі їх професійної підготовки. Визначено педагогічні умови 

формуваннѐ соціального здоров’ѐ здобувачів вищої освіти, серед ѐких: організаціѐ 

процесу навчаннѐ здобувачів вищої освіти основам знань про соціальну відповідальність, 
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про сутність прав і обов’ѐзків, норми і правила поведінки лядини в суспільстві, цінності, 

про мораль і моральність, про допустимі і неприпустимі наслідки прийнѐттѐ 

управлінських рішень, про соціальні наслідки економічного розвитку; забезпеченнѐ 

інтеграції навчальної та суспільно значущої діѐльності здобувачів вищої освіти; 

створеннѐ професійно-педагогічного середовища формуваннѐ соціального здоров’ѐ 

майбутніх менеджерів через вкляченнѐ здобувачів вищої освіти в соціальне 

проюктуваннѐ і реалізація програм освітньої діѐльності закладу вищої освіти. 

Ключові слова: соціальне здоров’ѐ, професійна підготовка, педагогічні умови, 

освіта, менеджер, умови, процес. 

 

Постановка проблеми. Реформи, що відбуваятьсѐ в Україні 

останніми десѐтиліттѐми, змінили не тільки соціальні відносини, а й 

характер суспільного середовища, звичні підвалини буттѐ, психологічну 

атмосферу суспільства, життюві стратегії лядей, а також ѐкісну оцінку 

показників соціального благополуччѐ. Особливо це відчуваютьсѐ гостро під  

час всесвітньої пандемії CОVID-19, ѐка повністя перевернула звичне 

суспільне життѐ та психологічну атмосферу його учасників. 

Під час проведеннѐ подібної оцінки виникаю необхідність визначеннѐ 

«клячового» індикатора, що характеризую цілепокладаннѐ й рівень 

досѐгненнѐ мети, за ѐким можна було би порівнѐти динаміку соціального 

розвитку. 

Усе зазначене встановляю важливість завданнѐ соціальних вимірів, 

що дозволѐять оцінити соціальне самопочуттѐ лядини, зокрема 

майбутнього фахівцѐ, в умовах нестабільності, виѐвити домінуячі 

тенденції, що визначаять стан лядини в сучасному світі, отримати 

інтегральну оцінку всіх умов його життюдіѐльності, оцінити, чи стаю життѐ 

молодої лядини – майбутнього спеціаліста – в освітньому, соціальному, 

економічному, політичному і правовому сьогоденні – краще. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм феномену 

соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів присвѐчені десѐтки робіт 

соціологів, філософів, економістів, політологів. Важливо відзначити, що всі 

ці дослідженнѐ стосуятьсѐ додатка категорії «соціальне здоров’ѐ» лише ѐк 

функції організації, корпорації, господарського товариства, підприюмства, 

колективу, бізнесу взагалі. 

Питаннѐ вихованнѐ відповідальності в молодих лядей порушували 

багато вітчизнѐних і зарубіжних авторів (К. Вентцель, І. Гербарт, С. Гессен, 

Л. Толстой). У науковій літературі цій проблемі присвѐчено роботи 

А. Голубюва, Н. Голубкової, О. Дубініна, Т. Іванової, С. Капіци, Г. Ковальової, 

К. Муздибаева, Л. Славіної, Р. Дж. Спейд та інших. Різні аспекти соціального 
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здоров’ѐ молоді в різний час вивчалисѐ С. Анісімовим, Ч. Беккаріа, 

А. Оріхівський, Р. Селманом, С. Смайлс, В. Франкл, А. Фроммом. 

Вітчизнѐні науковці приділѐять увагу дослідження проблеми 

професійної підготовки майбутніх менеджерів, зокрема таким її аспектам, ѐк: 

методологічні основи сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, В. Воловик, 

В. Кремінь та ін.); розробка теоретичних засад функціонуваннѐ педагогічних 

систем (А. Алексяк, В. Луговий, С. Максимяк, В. Ортинський, М. Фіцула та 

ін.); тенденції розвитку вищої освіти (В. Беспалько, Н. Волкова, С. Гончаренко, 

М. Ювтух, К. Корсак, О. Фунтікова та ін.); проблеми неперервної професійної 

освіти (В. Берека, В. Бесчастний, С. Вітвицька, Г. Гребеняк, Т. Десѐтов, 

А. Лігоцький, С. Сисоюва та ін.); проблеми формуваннѐ професійної 

компетентності здобувачів вищої освіти (О. Брусюнцева, Т. Бурлаюнко, О. Гура, 

О. Дубініна, О. Жук, М. Морозова, О. Мурашко, О. Постоюва та ін.). 

Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукових здобутків 

проблеми дослідженнѐ та визначенні педагогічних умов формуваннѐ 

соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів у процесі їх професійної 

підготовки. Відповідно до мети визначено такі завдання: здійснити аналіз 

теоретичних аспектів досліджуваної проблеми проблем; визначити 

педагогічні умови формуваннѐ соціального здоров’ѐ майбутніх 

менеджерів у процесі їх професійної підготовки. 

Методи дослідження: використано теоретичний аналіз науково-

методичної літератури з проблеми дослідженнѐ та узагальненнѐ даних. 

Пошукові методи дослідженнѐ сприѐли визначення педагогічних умов 

формуваннѐ соціального здоров’ѐ здобувачів вищої освіти. Отримані 

результати засвідчили необхідність підготовки конкретних пропозицій 

щодо організації навчаннѐ майбутніх менеджерів. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі термін 

«соціальне здоров’ѐ» маю надзвичайно широке застосуваннѐ, вклячаячи в 

себе безліч ѐвищ індивідуального та громадського характеру. Це 

обумовлено багато в чому еволяціюя цього понѐттѐ. І. Гурвич доводить, 

«… що передумови до формуваннѐ категорії соціального здоров’ѐ  

закладені в межах парадигми соціальної патології, а його розуміннѐ 

змінявалосѐ відповідно до трансформації захворявань у суспільстві, у різні 

періоди, ѐкими були гострі інфекційні захворяваннѐ, туберкульоз та інше, 

аж до серцево-судинних захворявань» (Гурвич, 2015). 

Розуміннѐ індивідуального здоров’ѐ, у своя чергу, довгий час 

зводилосѐ до характеристик фізичного і психічного стану лядини. Але з 

еволяціюя цього понѐттѐ все сильніше став викристалізовуватисѐ його 
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соціальний аспект. Найбільш ѐскраво це виразилосѐ у визначенні 

Всесвітньої організації охорони здоров’ѐ, відображеному в її Статуті: 

«Здоров’ѐ ‒ це стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччѐ, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів» (Гурвич, 

2015). У цьому визначенні закладаютьсѐ позиціѐ, відповідно до ѐкої 

здоров’ѐ лядини ‒ це не тільки медико-біологічна, а й соціальна категоріѐ, 

де соціальні характеристики на рівних із фізичними та психічними 

виступаять компонентами індивідуального здоров’ѐ. 

У контексті студентства закладів вищої освіти додатковим 

аргументом на користь позитивного трактуваннѐ його соціального 

здоров’ѐ стало, зокрема, дослідженнѐ Ю. Цикаляк, ѐке показало, що серед 

здобувачів вищої освіти 1-4 курсів не було виѐвлено таких, кого можна 

було би віднести «до категорії, ѐка характеризуютьсѐ соціальноя 

хворобоя» (Цикаляк, 2012). 

Таким чином, соціальне здоров’ѐ слід розглѐдати, по-перше, ѐк 

структурний компонент індивідуального здоров’ѐ, порѐд із іншими виконую 

функція збереженнѐ фізичної та психологічної цілісності індивіда у взаюмодії 

з соціальним середовищем; по-друге, через позитивні характеристики, що 

забезпечуять індивідуальне здоров’ѐ соціального суб’юкта. 

Структура соціального здоров’ѐ представлѐютьсѐ нам ѐк 

взаюмозв’ѐзок трьох компонентів: 

1) когнітивного (система здобутих особистістя знань про соціальне 

здоров’ѐ, про сутність прав і обов’ѐзків, про норми і правила поведінки 

лядини в соціумі, про способи регуляваннѐ відносин між суспільством та 

індивідуумом); 

2) мотиваційного (мотиви соціальної поведінки, моральні прагненнѐ 

до реалізації відповідальних вчинків, спонуканнѐ свідомо регулявати своя 

діѐльність у соціально-професійному соціумі); 

3) діѐльнісного (готовність здобувача вищої освіти здійснявати 

усвідомлений вибір лінії поведінки, приймати рішеннѐ, оцінявати їх 

наслідки, визначати необхідні обмеженнѐ в поведінці на основі 

сформованого світоглѐду й самосвідомості). 

Процес формуваннѐ соціального здоров’ѐ в молоді (майбутніх фахівців) 

обумовлений, з одного боку, біологічними, психологічними, віковими її 

особливостѐми ѐк соціальної групи, ѐкій притаманні: оригінальна форма 

мисленнѐ, емоційна надмірність, схильність до переоцінки власних 

можливостей, щирість, максималізм, гіпертрофована вимогливість до 

оточуячих, категоричність оцінок, активне прагненнѐ до незалежності й 
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самоствердженнѐ, часто некритичне наслідуваннѐ авторитетам; з іншого 

боку, визначаютьсѐ тіюя суспільноя мікросфероя, у ѐку щоднѐ вклячена 

своюя життюдіѐльністя молодь, вимогами тіюї соціально-професійної групи, у 

ѐкій їм треба буде реалізовувати свої потенціали в майбутньому. 

Перед закладом вищої освіти в умовах сьогоденнѐ ставлѐтьсѐ такі 

завданнѐ: 

1) сформувати позитивне ставленнѐ до відповідальної поведінки в 

цілому і в конкретній галузі професійної діѐльності, усвідомленого 

сприйнѐттѐ і прийнѐттѐ пропонованих суспільством, соціально-

професійноя спільнотоя, конкретним соціумом вимог; 

2) сформувати в майбутніх менеджерів знаннѐ про соціальне 

здоров’ѐ та соціальну відповідальність, про сутність прав і обов’ѐзків, 

цінності, мораль, норми поведінки, допустимі та несхвалені соціальні дії; 

3) створити умови, що забезпечуять розвиток і саморозвиток 

особистості майбутнього фахівцѐ, зокрема майбутніх менеджерів, його 

готовність повноцінно та морально приймати соціально відповідальні 

рішеннѐ (Доброскок, 2011). 

Формуваннѐ соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів у процесі 

професійної підготовки можна представити ѐк безперервний процес 

прийнѐттѐ рішень на основі трьох основних принципів: послідовності, 

тривалості, повторяваності. 

З широкого кола думок (Ювтушенко, 2012; Косова, 2011; Кулик, 2010; 

Шейко, 2009), до ѐкого ми приюднуюмосѐ, соціальне здоров’ѐ майбутніх 

менеджерів можна характеризувати з різних позицій, ѐк: зовнішню, 

внутрішню, індивідуальне, колективне. 

Інтегруячись один із одним, вони утворяять нове в змістовному і 

структурному плані понѐттѐ «соціальне здоров’ѐ», ѐке може проѐвлѐтисѐ на 

різних рівнѐх: особистісному (мікрорівень), соціальної групи (мезорівень), 

конкретного суспільства (макрорівень), лядства в цілому (мегарівень). 

При цьому соціальне здоров’ѐ виконую різноманітні функції: 

1) ціннісно-оріюнтовну ‒ оріюнтую в нормах, цінностѐх, традиціѐх 

цього суспільства; 

2) нормативно-регулявальну ‒ виражаю моральні відносини, 

комплекс моральних вимог і способів регулѐції поведінки в цьому 

співтоваристві; 

3) перетворявальну (координувальну) ‒ сприѐю перетворення 

наѐвних знань у переконаннѐ, систему поглѐдів на світ навколо себе, на 

себе і свою місце в цьому світі. 
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Представлені структура і функції формуваннѐ соціального здоров’ѐ 

майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки, а також потенційна 

здатність закладу вищої освіти дозволѐять висунути необхідність дотриманнѐ 

таких педагогічних умов, ѐкі сприѐтимуть формування соціального здоров’ѐ 

майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки: 

1. Організаціѐ процесу навчаннѐ здобувачів вищої освіти 

менеджерського спрѐмуваннѐ основам знань про соціальне здоров’ѐ, про 

сутність прав і обов’ѐзків, про норми і правила поведінки лядини в 

суспільстві, про цінності, моралі і моральності, про допустимі й 

недозволені наслідки прийнѐттѐ управлінських рішень, про результати 

соціальних наслідків економічного розвитку. 

2. Забезпеченнѐ інтеграції навчальної та суспільно значущої 

діѐльності здобувачів вищої освіти. 

3. Створеннѐ професійно-педагогічного середовища формуваннѐ 

соціальної відповідальності через вкляченнѐ здобувачів вищої освіти в 

соціальне проюктуваннѐ і реалізація програм закладів вищої освіти з 

освітньої діѐльності. 

Реалізаціѐ педагогічних умов формуваннѐ соціального здоров’ѐ у 

здобувачів вищої освіти можлива на основі дотриманнѐ класичних 

принципів дидактики, до ѐких належать принципи: систематичності, 

наступності, свідомості й самостійності, практичної спрѐмованості.  

Розширимо понѐттѐ щодо принципів формуваннѐ соціального 

здоров’ѐ майбутніх менеджерів: 

‒ систематичності, ѐка передбачаю створеннѐ системи формуваннѐ 

соціальної відповідальності студентів, взаюмопов’ѐзаність усіх елементів; 

‒ наступності, що передбачаю поступовість формуваннѐ соціальної 

відповідальності, проходженнѐ низки етапів, закріпленнѐ отриманих на 

попередньому етапі вмінь на наступному; 

‒ свідомості й самостійності, що передбачаю формуваннѐ правильного 

ставленнѐ до навколишньої дійсності та відповідних переконань. У процесі 

навчаннѐ передаятьсѐ тільки знаннѐ, а свої переконаннѐ кожна лядина 

(індивідуум) вироблѐю самостійно, тобто свідомо; 

‒ практичної спрѐмованості, тобто закріпленнѐ знань і навичок у 

процесі соціально значущої діѐльності. 

Принципи навчаннѐ оріюнтуять організаторів освітнього процесу на те, 

ѐким чином у залежності від змісту навчального предмета обрати форми, 

методи, прийоми, засоби навчаннѐ (Діденко, 2010). І тут кожен принцип 

навчаннѐ стаю дидактичним локомотивом руху професорсько-викладацького 
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складу до результатів освіти. Реалізаціѐ дидактичних принципів у предметних 

методиках ю одночасно і наукоя, і мистецтвом, і ремеслом. 

Процес формуваннѐ соціального здоров’ѐ здобувачів вищої освіти, 

зокрема майбутніх менеджерів, вклячаю в себе три взаюмопов’ѐзаних 

етапи: 

‒ інформуваннѐ здобувачів вищої освіти про сутність прав і 

обов’ѐзків, про норми і правила поведінки лядини в соціумі і способи його 

регуляваннѐ; 

‒ актуалізаціѐ життювого досвіду здобувачів вищої освіти, мотиваціѐ 

соціально відповідальної поведінки, моральні прагненнѐ до реалізації 

відповідальних учинків, спонуканнѐ свідомо регулявати свої дії, створеннѐ 

ситуацій, що вимагаять усвідомленого вибору лінії поведінки, прийнѐттѐ 

рішень і оціняваннѐ їх наслідків за рахунок організації навчальної 

взаюмодії та в процесі суспільно значимої діѐльності; 

‒ закріпленнѐ отриманого досвіду в різних формах суспільно значимої 

діѐльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, соціальному 

проюктуванні, студентському самоврѐдуванні, громадських і молодіжних 

організаціѐх), вкляченнѐ в діѐльність соціально-професійної групи. 

Аналіз педагогічної теорії і практики засвідчив, що длѐ ефективного й 

керованого процесу підготовки спеціаліста і вихованнѐ соціально здорової 

особистості характерна тенденціѐ широкого впровадженнѐ нових 

технологій і форм, нових видів занѐть, а також активної педагогічної 

взаюмодії викладачів та студентів. Упровадженнѐ нових технологій 

навчаннѐ в освітній процес маю здійсняватисѐ за такими напрѐмами: 

1) реалізаціѐ проблемного і проблемно-діѐльнісного підходів у 

процесі навчаннѐ здобувачів освіти; 

2) використаннѐ концептуальних положень теорії поетапного 

формуваннѐ розумових дій; 

3) узагальненнѐ в процесі освітнього процесу професійно-значущої 

інформації; 

4) застосуваннѐ основоположних ідей сугестії в оволодінні 

професійними знаннѐми, навичками та вміннѐми; 

5) алгоритмізаціѐ та програмуваннѐ окремих модулів освітнього 

процесу; 

6) апробаціѐ вивченнѐ найбільш важливих розділів навчального 

плану за допомогоя інтелектуального й емоційного «зануреннѐ»; 

7) використаннѐ професійно-оріюнтованих ідей педагогічного 

співробітництва; 
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8) реалізаціѐ ігрових форм організації навчальних занѐть та інші. 

Сьогодні в педагогічній практиці закладів вищої освіти існуять такі 

загальноприйнѐті концепції і технології навчаннѐ: традиційна технологіѐ 

навчаннѐ на основі асоціативно-рефлекторної концепції (А. Барабанщиков, 

Д. Богоѐвленський, Н. Менчинська, С. Рубінштейн); технологіѐ навчаннѐ на 

основі концепції поетапного формуваннѐ розумових дій і ѐк окремий 

випадок на основі концепції формуваннѐ розумових понѐть 

(Д. Богоѐвленський, П. Гальперін, Ю. Карабанова-Меллер, Н. Менчинська, 

Н. Тализіна); проблемно-діѐльнісної концепції навчаннѐ (А. Барабанщиков, 

Т. Бурлаюнко, А. Вербицький, Ю. Гулѐюв, О. Дубініна) та інші. Вибір технології 

навчаннѐ і вихованнѐ зумовляю вибір конкретної методичної системи роботи 

в закладі освіти. 

Усе частіше використовуятьсѐ в освітньому процесі закладів вищої 

освіти і нові види занѐть. Цікавим, нам здаютьсѐ, ю використаннѐ ігрових 

комплексів: аналіз конкретної ситуації (яридичної, педагогічної); 

організаційно-розумова гра; відпрацяваннѐ професійних ролей; 

організаційно-діѐльнісна гра з прийнѐттѐ в ролі фахівцѐ професійних рішень; 

професійний тренінг (поведінковий, управлінський, комунікативний). 

Різноманітність і доцільність нових занѐть робить педагогічний процес у 

закладі освіти гнучким і ѐкісним, а застосуваннѐ методів активного навчаннѐ 

(«метод круглого столу», інтелектуального штурму, «критерійного 

калейдоскопу», дискусії, актуалізаціѐ проблеми тощо) дозволѐю здобувачам 

освіти відчувати себе невід’юмноя частиноя цього процесу.  

У своїх дослідженнѐ Т. Бурлаюнко, О. Дубініна зазначаять, що 

«використаннѐ методу «критеріальний калейдоскоп», перевага ѐкого 

полѐгаю в розвиткові типологічної спорідненості під час вивченнѐ 

дисциплін різного профіля, у формуванні в здобувачів освіти вміннѐ 

критично мислити, самостійно опрацьовувати та структурувати навчальний 

матеріал, розвиваю самопізнаннѐ особистості й інформаційну культуру. Під 

час використаннѐ в освітній практиці цього методу: створяютьсѐ атмосфера 

взаюмоповаги та підтримки один одного, де педагог виступаю ѐк 

фасилітатор, що ю вкрай важливим в умовах реформуваннѐ освітніх 

процесів України; утворяютьсѐ простір позитивного світобаченнѐ, у ѐкому 

можна спланувати правильні дії в конкретній ситуації, ѐкі виникаять у 

свідомості здобувача освіти, ѐк результат власного досвіду; в освітньому 

середовищі утворяютьсѐ інтерактивна атмосфера, ѐка впливаю на спосіб 

виконаннѐ завдань студентами та розвиваю їх творчу уѐву про те чи інше 

ѐвище чи процес» (Бурлаюнко та Дубініна, 2020). 
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У процесі навчаннѐ на основі синтезу особистісного світоглѐду 

студента, його мисленнѐ, поведінкових навичок і адаптованості до 

навколишнього середовища з’ѐвлѐютьсѐ та формуютьсѐ сукупність 

соціального і професійного ставленнѐ до оточуячих і до себе ѐк до 

особистості, формуятьсѐ професійні переконаннѐ та знаннѐ, ѐкі здобувач 

освіти зрозумів, усвідомив, пережив і відчув, вироблѐютьсѐ своѐ позиціѐ, 

власне баченнѐ майбутньої діѐльності. 

Упровадженнѐ в освітній процес, на нашу думку, міжпредметних 

курсів, вибіркових дисциплін, циклів ‒ один із шлѐхів підвищеннѐ ѐкості та 

соціалізації освіти у вищій школі. Традиційне навчаннѐ конкретних 

навчальних дисциплін оріюнтоване на розширеннѐ обсѐгу досліджуваного 

матеріалу, що призводить до перевантаженнѐ здобувачів, завдаю шкоди 

розвиткові творчого мисленнѐ, погіршую діалектику аналізу та синтезу в 

пізнавальній діѐльності майбутніх фахівців і перетворяю процес навчаннѐ в 

«школу пам’ѐті».  

З іншого боку, сучасній лядині і фахівця все частіше доводитьсѐ 

враховувати взаюмозв’ѐзок ѐвищ і процесів соціального та професійного 

середовища. Йому належить вирішувати професійні та соціальні 

проблеми, що вимагаять не тільки всебічного їх розуміннѐ, а й 

комплексного застосуваннѐ знань, умінь і навичок. Наприклад, 

фінансовому менеджеру необхідно бути і компетентним керівником, і 

маркетологом, і аналітиком, і математиком, а менеджеру організації ‒ 

керівником, ѐкий знаю і володію психологіюя, риторикоя, статистикоя. 

З метоя вирішеннѐ названих дидактичних проблем длѐ конкретних 

спеціальностей майбутніх менеджерів доцільно розроблѐти й 

реалізовувати навчальні програми, ѐк, наприклад, дисципліни за вибором 

здобувача освіти: «Основи соціального проюктуваннѐ» і «Соціальна 

відповідальність бізнесу» длѐ майбутніх менеджерів. 

У процесі дослідженнѐ використовувалисѐ теоретичні методи – 

вивченнѐ, аналіз, систематизаціѐ та узагальненнѐ наукової і методичної 

літератури, у ѐкій висвітлено комплекс освітніх проблем щодо професійної 

підготовки майбутніх менеджерів. Методи абстрагуваннѐ та конкретизаціѐ 

дозволили визначити педагогічні умови формуваннѐ соціального здоров’ѐ 

майбутніх менеджерів у процесі їх професійної підготовки. 

Вивченнѐ педагогічної, психологічної та філософської літератури 

дозволило уточнити понѐттѐ «соціальне здоров’ѐ», ѐке маю надзвичайно 

широке застосуваннѐ, вклячаячи в себе безліч ѐвищ індивідуального та 

громадського характеру; установити структуру соціального здоров’ѐ, що 
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представлѐю собоя три взаюмопов’ѐзані компоненти: когнітивний, 

мотиваційний та діѐльнісний. 

У процесі дослідженнѐ окреслено, що формуваннѐ соціального 

здоров’ѐ в молоді обумовлено, з одного боку, біологічними, 

психологічними, віковими її особливостѐми ѐк соціальної групи, ѐкій 

притаманні: оригінальна форма мисленнѐ, емоційна надмірність, 

схильність до переоцінки власних можливостей, щирість, максималізм, 

гіпертрофована вимогливість до оточуячих, категоричність оцінок, активне 

прагненнѐ до незалежності й самоствердженнѐ, часто некритичне 

наслідуваннѐ авторитетам; з іншого боку, визначаютьсѐ тіюя суспільноя 

мікросфероя, у ѐку щоднѐ вклячена своюя життюдіѐльністя молодь, 

вимогами тіюї соціально-професійної групи, у ѐкій їй треба буде 

реалізовувати свої потенціали в майбутньому.  

Взѐвши за основу праці А. Доброскок, Н. Діденко нами уточнено, що 

формуваннѐ соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів у процесі 

професійної підготовки можна представити ѐк безперервний процес 

прийнѐттѐ рішень на основі трьох основних принципів: послідовності, 

тривалості, повторяваності. 

Підводѐчи підсумок, слід зазначити, що підготовка майбутніх 

менеджерів повинна бути оріюнтована на нові тенденції соціальної й 

економічної політики країни, що в своя чергу, диктую навчальну політику 

формуваннѐ соціального здоров’ѐ  майбутніх менеджерів у процесі їх 

професійної підготовки, ураховуячи швидкоплинні зміни в суспільстві країни 

та цілому світі. 

Таким чином, серед педагогічних умов формуваннѐ соціального 

здоров’ѐ здобувачів вищої освіти, а саме майбутніх менеджерів, ми 

виділѐюмо: організація процесу навчаннѐ здобувачів вищої освіти основам 

знань про соціальну відповідальність, про сутність прав і обов’ѐзків, норми 

і правила поведінки лядини в суспільстві, цінності, про мораль і 

моральність, про допустимі і недозволені наслідки прийнѐттѐ 

управлінських рішень, про соціальні наслідки економічного розвитку; 

забезпеченнѐ інтеграції навчальної та суспільно значущої діѐльності 

здобувачів вищої освіти; створеннѐ професійно-педагогічного середовища 

формуваннѐ соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів через вкляченнѐ 

здобувачів вищої освіти в соціальне проюктуваннѐ і реалізація програм 

освітньої діѐльності закладу вищої освіти. 

Перспективами подальших розвідок з проблеми професійної 

підготовки майбутніх менеджерів, а саме щодо формуваннѐ в них 
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соціального здоров’ѐ під час навчаннѐ в закладі вищої освіти, ю 

невичерпаноя проблемоя, тому потребуять уточненнѐ та структуруваннѐ 

критерії і показники умов формуваннѐ соціального здоров’ѐ майбутніх 

менеджерів у процесі професійної підготовки. 
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РЕЗЮМЕ 
Литвинова Татьяна. Педагогические условиѐ формированиѐ социального 

здоровьѐ будущих менеджеров в процессе профессиональной подготовки. 
В статье раскрыты теоретические аспекты формированиѐ социального 

здоровьѐ будущих менеджеров в процессе их профессиональной подготовки. 
Определены педагогические условиѐ формированиѐ социального здоровьѐ 
соискателей высшего образованиѐ, среди которых: организациѐ процесса обучениѐ 
соискателей высшего образованиѐ основам знаний о социальной ответственности, 
о сущности прав и обѐзанностей, норм и правил поведениѐ человека в обществе, 
ценностѐх, о морали и нравственности, о допустимых и недопустимых 
последствиѐх принѐтиѐ управленческих решений, о социальных последствиѐх 
экономического развитиѐ; обеспечение интеграции учебной и общественно 
значимой деѐтельности соискателей высшего образованиѐ; создание 
профессионально-педагогической среды формированиѐ социального здоровьѐ 
будущих менеджеров за счет вклячениѐ соискателей высшего образованиѐ в 
социальное проектирование и реализация программ учебно-воспитательной 
работы учреждениѐ высшего образованиѐ. 

Ключевые слова: социальное здоровье, профессиональнаѐ подготовка, 
педагогические условиѐ, образование, менеджер, условиѐ, процесс. 

SUMMARY 
Litvinova Tetiana. Pedagogical conditions of the formation of social health of future 

managers in the process of professional training. 
The article reveals the theoretical aspects of the formation of social health of future 

managers in the process of their professional training. The concept of “social health” and its 
significance for future professionals are outlined. 

It has been established that “social health” includes many phenomena of individual 
and public nature; establish the structure of social health, which has three interrelated 
components: cognitive, motivational and activity. 

It is clarified that formation of social health in future managers in the process of 
training can be represented as a continuous decision-making process based on three basic 
principles: consistency, duration, repeatability. 

It is found that future managers training should be focused on new trends in social and 
economic policy of the state, which in turn dictates the educational policy of social health of 
future managers in the process of their training, given the rapid changes in society and the world. 

The pedagogical conditions for the formation of social health of higher education 
seekers are determined, among which we have separated: organization of the process of 
teaching higher education students the basics of knowledge about social responsibility, the 
essence of rights and responsibilities, norms and rules of human behavior in society, values, 
morality , about admissible and inadmissible consequences of acceptance of administrative 
decisions, about social consequences of economic development; ensuring integration of 
educational and socially significant activities of higher education applicants; creation of a 
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professional and pedagogical environment for the formation of social health of future 
managers through the inclusion of applicants for higher education in the social design and 
implementation of programs of educational work of the institution of higher education. 

In order to solve the didactic problems of the educational process for future managers, 
specific suggestions for the organization of training have been prepared and covered. It is 
concluded that the pedagogical conditions for the formation of social health of future managers 
in the training process is a necessity and a successful model of training future managers. 

Key words: social health, professional training, pedagogical conditions, education, 
manager, conditions, process. 
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(математична, інформаційна, гуманітарна, комунікативна, діѐльнісна, ціннісно-
мотиваційна, рефлексивно-самооцінявальна). З’ѐсовано місце та роль 
математичної складової професійної компетентності майбутніх фахівців 
залізничного транспорту в системі неперервної професійної освіти.  

Ключові слова: професійна компетентність, складові професійної 
компетентності, математична складова професійної компетентності, неперервна 
професійна освіта, майбутні фахівці залізничного транспорту, система неперервної 
професійної освіти. 

 

Постановка проблеми. ХХІ століттѐ знаменувалосѐ заміноя освітньої 

парадигми: традиційна знаннюва була витіснена компетентнісноя. 

Причинами занепаду традиційного підходу в освіті стали такі: великі 

обсѐги інформації, ѐкі неможливо опрацявати чи запам’ѐтати; мінливість 

інформації; швидкий темп розвитку науки і техніки. Передумовоя 

впровадженнѐ компетентнісного підходу в освіті стала потреба в 

подоланні суперечності між наѐвними знаннѐми випускників закладів 

освіти (вищої, фахової передвищої, загальної) та зростаячими вимогами до 

майбутніх фахівців від роботодавців.  

Професійна освіта сьогоденнѐ повинна забезпечувати всі сфери 

народного господарства висококваліфікованими кадрами. Залізничний 
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транспорт ѐк клячова ланка економічної системи кожної країни зазнаю 

глобалізованих суспільних впливів: ювроінтеграційні процеси, розвиток 

науки і техніки, інформатизаціѐ та комп’ятеризаціѐ всіх сфер діѐльності 

лядини, мобільність ринку праці тощо. Усі ці впливи стали підґрунтѐм длѐ 

формуваннѐ нових вимог до майбутніх фахівців залізничного транспорту, 

головноя серед ѐких стаю сформована професійна компетентність.  

Аналіз актуальних досліджень. Компетентнісному підходу в освіті 

присвѐчені праці таких вітчизнѐних науковців: Н. Бібік, О. Дубасеняк, 

О. Локшиної, О. Пометун, Л. Романишиної, С. Трубачової, І. Черемис та інших. 

Серед іноземних дослідників компетентнісного підходу відзначимо 

В. Байденка, І. Зимня, Дж. Равена, Г. Селевка, І. Хуторського та інших. У 

працѐх цих науковців розкрито сутність компетентнісного підходу в світлі 

оновленнѐ змісту освіти, проаналізовано переваги цього підходу порѐд із 

традиційним, а також досліджено можливості впровадженнѐ 

компетентнісного підходу в закладах загальної середньої та вищої освіти. 

Умовам формуваннѐ професійної компетентності майбутніх залізничників 

присвѐчено праці Т. Шаргун. Проте проблема виокремленнѐ складових 

професійної компетентності майбутніх фахівців залізничного транспорту 

залишаютьсѐ недостатньо дослідженоя. 

Мета статті – виокремленнѐ та дослідженнѐ складових професійної 

компетентності майбутніх фахівців залізничного транспорту, а також 

з’ѐсуваннѐ місцѐ та ролі математичної складової професійної 

компетентності в системі неперервної професійної освіти. 

Методи дослідження: структурно-системний аналіз, систематизаціѐ, 

узагальненнѐ, прогнозуваннѐ, класифікаціѐ. 

Виклад основного матеріалу. Професійній компетентності різні 

автори надаять різні відтінки. Так, науковець Н. Кузьміна під професійноя 

компетентністя розумію певну систему знань, умінь, навичок, ѐкі 

допомагаять фахівця виконувати професійні завданнѐ (Кузьміна, 1970). 

Дослідник Л. Фішман вважаю, що професійна компетентність – це культура 

професійної діѐльності (Фішман, 1999). Учений С. Самойленко дефініція 

«професійна компетентність» розглѐдаю ѐк властивість лядини, що 

проѐвлѐютьсѐ в діѐльності (Самойленко, 2004). 

У низці Законів України розкрито сутність понѐттѐ «професійна 

компетентність»: 

- здатність особи в межах визначених за посадоя повноважень 

застосовувати спеціальні знаннѐ, уміннѐ та навички, виѐвлѐти відповідні 

моральні та ділові ѐкості длѐ належного виконаннѐ встановлених завдань і 
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обов’ѐзків, навчаннѐ, професійного та особистісного розвитку (Закон 

України від 10.12.2015 р. №889-VIII «Про державну службу»); 

- динамічна комбінаціѐ знань, умінь, навичок, цінностей, інших 

особистих ѐкостей, що визначаю здатність особи успішно здійснявати 

професійну діѐльність та/або подальшу навчальну діѐльність (Наказ 

Міністерства ястиції України від 26.12.2018 р. №4091/5); 

- здатність учасника професійного навчаннѐ в межах визначених за 

посадоя повноважень застосовувати спеціальні знаннѐ, уміннѐ та навички, 

виѐвлѐти відповідні моральні та ділові ѐкості длѐ належного виконаннѐ 

встановлених завдань і обов’ѐзків, навчаннѐ та особистісного розвитку 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. №106). 

У цих нормативних документах клячовими категоріѐми сутності 

«професійної компетентності» визначено знаннѐ, уміннѐ, навички, досвід 

та ціннісні оріюнтири. 

Дослідники Я. Рожков та Н. Журавська розглѐдаять професійну 

компетентність фахівцѐ (майбутнього фахівцѐ) базоя длѐ результативного 

виконаннѐ ним професійних обов’ѐзків (Рожков, 2014).  

Професійна компетентність майбутнього фахівцѐ залізничного 

транспорту повинна бути сформована на певному рівні в нього за час 

навчаннѐ в закладах фахової передвищої та вищої освіти. Професійна 

підготовка здійсняютьсѐ в умовах неперервної професійної освіти в системі 

«коледж-університет». Ступенева підготовка майбутніх фахівців розглѐ-

даютьсѐ науковцѐми ѐк цілеспрѐмована систематична діѐльність викладачів 

закладів вищої освіти (фахової передвищої освіти), спрѐмована на форму-

ваннѐ в майбутніх фахівців системи знань, умінь, навичок (ѐк загально-

наукових, так і професійних), світоглѐду, ціннісних оріюнтирів, досвіду, ѐкісних 

рис характеру в процесі навчаннѐ на відповідному освітньому рівні. 

Академік С. Гончаренко дав таке тлумаченнѐ професійній підготовці: 

«процес оволодіннѐ теоріюя, набуттѐ спеціальних навичок, формуваннѐ 

морально-ціннісних характеристик особистості, що ю важливими длѐ 

конкретної професійної діѐльності» (Гончаренко, 1997).  

Професійна підготовка майбутніх фахівців повинна розглѐдатисѐ 

цілісно, ѐк органічна юдність усіх складових. Тому вона потребую 

детального аналізу таких компонентів: системи, комплексу впливів, 

цінностей, ціннісних сфер, професійної діѐльності особистостей, залучених 

до професійної підготовки (Рожков, 2014). 

Науковець Т. Шаргун наголошую, що «висока професійна 

компетентність особистості вважаютьсѐ гарантом її 
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конкурентоспроможності, забезпечую мобільність в умовах ринку праці, 

високий рівень соціального захисту» (Шаргун, 2008, с. 59).  

Досліджуячи професійну підготовку майбутніх фахівців залізничного 

транспорту в системі «коледж-університет» та враховуячи виклики 

сучасності, ми виокремили низку складових у професійній компетентності 

майбутніх фахівців залізничного транспорту: математичну, інформаційну, 

гуманітарну, комунікативну, діѐльнісну, ціннісно-мотиваційну та 

рефлексивно-самооцінявальну. Охарактеризуюмо кожну складову. 

1. Математична складова ѐвлѐю собоя набір базових знань із дисциплін 

математичного циклу, комплексу вмінь (будувати логічні міркуваннѐ, 

доводити математичні твердженнѐ, аналізувати, узагальнявати тощо), 

володіннѐ понѐттюво-категоріальним апаратом, здатність інтегрувати 

математичний апарат в інші галузі (і в професійну діѐльність).  

2. Інформаційна складова виѐвлѐютьсѐ в умінні використовувати 

інформаційні процеси (пошуку, зберіганнѐ, опрацяваннѐ інформації та 

інші), а також у вмінні застосовувати інформаційні технології в професійній 

діѐльності. 

3. Гуманітарна складова – це знаннѐ, уміннѐ та навички грамотної мови 

(в усній та письмовій формі), наѐвність сформованого загальнонаукового 

світоглѐду, здатність правильного веденнѐ ділової документації. 

4. Комунікативна складова виѐвлѐютьсѐ в умінні та навичках 

командної діѐльності, а також наѐвності лідерських умінь, здатності до 

прийнѐттѐ рішень та відповідальності за прийнѐті рішеннѐ. 

5. Діѐльнісна складова – це знаннѐ зі спеціальних професійних та 

професійно-оріюнтованих дисциплін на рівні, що забезпечую можливість 

ѐкісного виконаннѐ професійних обов’ѐзків, уміннѐ планувати власну 

діѐльність, навички та перший досвід професійної діѐльності. 

6. Ціннісно-мотиваційна складова – це ѐкісні риси характеру 

особистості, ѐкі ю визначальними під час виконаннѐ професійних 

обов’ѐзків, наѐвність сформованої стійкої мотивації до навчальної та 

майбутньої професійної діѐльності, прагненнѐ до професійного зростаннѐ 

та самовдосконаленнѐ, наѐвність сформованих чітких ціннісних та 

моральних оріюнтирів у житті та в професійній діѐльності. 

7. Рефлексивно-самооцінявальна складова полѐгаю в умінні 

об’юктивно оцінявати результати власної діѐльності (навчальної та 

професійної): співвідношеннѐ затрат сил і часу до отриманих результатів, 

ѐкість виконаної роботи тощо. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

223 

Кожна з виокремлених складових ю необхідноя та потрібноя длѐ 

успішної та ѐкісної підготовки майбутнього фахівцѐ до професійної діѐльності. 

Наші дослідженнѐ виѐвили, що длѐ успішного формуваннѐ кожної складової 

професійної компетентності потрібна співпрацѐ на таких рівнѐх: 

1) у закладі освіти (викладач-студент, викладач-викладач, студент-

студент); 

2) між закладами професійної освіти різних рівнів акредитації в 

межах системи неперервної професійної освіти; 

3) заклад-ринок праці (викладачі, дирекціѐ-роботодавці). 

Длѐ того, щоб формуваннѐ та розвиток студента ѐк успішного май-

бутнього фахівцѐ було успішним, необхідно, щоб були враховані певні умови:  

- по-перше, наѐвність позитивної мотивації в кожного студента ѐк до 

вивченнѐ конкретних навчальних дисциплін, так і до освітнього процесу в 

цілому;  

- по-друге, здатність викладача використовувати в освітньому 

процесі ѐк вітчизнѐний, так і зарубіжний передовий педагогічний досвід 

(інновації, технології, підходи тощо);  

- по-третю, співпрацѐ закладів освіти різних рівнів акредитації в 

системі ступеневої підготовки майбутніх фахівців (узгодженість навчальних 

планів та програм, дисциплін, кількість годин у планах тощо);  

- по-четверте, систематичний моніторинг ринку праці з метоя 

з’ѐсуваннѐ потреб у фахівцѐх галузі транспортної інфраструктури та 

наѐвності вимог до ѐкості їх підготовки; 

- по-п’ѐте, співпрацѐ закладів одного рівнѐ акредитації длѐ обміну 

досвідом упровадженнѐ ефективних педагогічних технологій з метоя 

покращеннѐ ѐкості професійної підготовки майбутніх фахівців; 

- по-шосте, співпрацѐ на міжнародному (міждержавному) рівні з 

метоя реалізації спільного ювропейського освітнього простору та виробленнѐ 

юдиних стандартів та вимог до ѐкості вищої та фахової передвищої освіти; 

- по-сьоме, тісна та плідна співпрацѐ між закладами вищої (фахової 

передвищої) освіти та роботодавцѐми. 

Співпрацѐ між студентами та викладачами, а також між студентами, 

між викладачами в процесі навчаннѐ в коледжі (університеті) повинна 

базуватисѐ на взаюмоповазі до кожної особистості, її індивідуальних 

особливостей (фізіологічних, психологічних тощо), а також на засадах 

демократизму, здорової конкуренції, взаюмодопомоги (між викладачами – 

наставництва). Куратори студентських груп працяять над створеннѐм 

сприѐтливого навчального середовища, ѐке би сприѐло розвиткові кожної 
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особистості, ураховуячи індивідуальні задатки та здібності кожного. 

Викладачі ѐк загально-наукових, так і спеціально-професійних дисциплін у 

спілкуванні зі студентами використовуять демократичний стиль, в 

організації освітньої діѐльності провідними підходами маять бути 

особистісно-оріюнтований (максимальна індивідуалізаціѐ навчаннѐ та 

диференційовані завданнѐ). Також важливим моментом ю постійна робота 

викладачів над підвищеннѐм свого професійного рівнѐ, пошуком нових 

способів та методів успішної організації освітнього процесу. 

З’ѐсуюмо роль математичної складової у професійній підготовці 

майбутніх фахівців залізничного транспорту. Вивченнѐ дисциплін 

математичного циклу в професійній підготовці майбутніх фахівців 

залізничного транспорту виступаю базоя длѐ формуваннѐ наукового 

світоглѐду, розвитку теорії пізнаннѐ, розуміннѐ будови світу та його 

окремих складових, дослідженнѐ та аналіз закономірностей і зв’ѐзків між 

суб’юктами та об’юктами тощо. 

У процесі вивченнѐ дисциплін математичного циклу в майбутніх 

фахівців залізничного транспорту відбуваютьсѐ: формуваннѐ цілісної 

наукової картини світу; використаннѐ методів математики длѐ 

дослідженнѐ довколишньої дійсності (та в майбутній професійній 

діѐльності); набуттѐ низки математичних знань ѐк елемента 

загальнолядської культури; формуваннѐ стійкої мотивації до навчальної 

діѐльності (до вивченнѐ предметів математичного циклу). 

Ґрунтовне вивченнѐ дисциплін математичного циклу в процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту ю 

необхідним компонентом їх професійного росту, а також підґрунтѐм длѐ 

успішного вивченнѐ дисциплін професійного спрѐмуваннѐ, оскільки саме 

математичний апарат може забезпечити ѐкісне прогнозуваннѐ, 

моделяваннѐ реальних виробничих процесів (співвідношеннѐ затрат на 

перевезеннѐ та прибутку, побудова графіків перевезень, оптимізаціѐ 

процесів транспортуваннѐ пасажирів і багажу тощо). У процесі вивченнѐ 

дисциплін математичного циклу в студентів-майбутніх фахівців 

залізничного транспорту маять бути сформовані такі вміннѐ: 

- розуміти умову задачі, визначати її тип; 

- здійснявати усні, письмові обчисленнѐ, а також обчисленнѐ із 

використаннѐм калькулѐтора чи комп’ятера; 

- використовувати длѐ обчислень формули (знаходити потрібну серед 

наѐвних, підставлѐти дані в неї, виражати одні змінні через інші тощо); 
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- будувати графіки різних функцій (у тому числі із використаннѐм 

програм у смартфоні чи на комп’ятері), за графіком функції вказувати 

характерні особливості різних класів функцій; 

- зображати плоскі та об’юмні фігури на площині (називати їх 

клячові елементи, указувати їх характеристичні властивості); 

- здійснявати обчисленнѐ геометричних величин (площ, об’юмів, 

відстаней, кутів тощо); 

- реалізовувати точні обчисленнѐ, а також наближені (з наперед 

заданоя точністя). 

Сучасний світ ставить перед молодим фахівцем завданнѐ, длѐ 

вирішеннѐ ѐких необхідне володіннѐ прийомами математичних наук, знаннѐ 

способів побудови доведень, розбиттѐ «складної» задачі на низку простіших, 

складаннѐ алгоритмів (логічних схем) розв’ѐзаннѐ проблем тощо. У той самий 

час достатнѐ математична підготовка студенту коледжу необхідна длѐ 

ѐкісного вивченнѐ таких навчальних дисциплін, ѐк фізика, хіміѐ, економіка та 

інших. Клячовоя метоя вивченнѐ дисциплін математичного циклу в фаховій 

передвищій освіті ю формуваннѐ вмінь та навичок використаннѐ 

математичного апарату (засобів математики) у практичній професійній 

діѐльності. Саме в цьому проѐвлѐютьсѐ прикладна спрѐмованість курсів 

«Математика (Алгебра й початки аналізу й геометріѐ)» та «Основи вищої 

математики». Засобами, за допомогоя ѐких відбуваютьсѐ реалізаціѐ 

прикладної спрѐмованості дисциплін математичного циклу, ю інформаційні 

технології, ѐкі дозволѐять моделявати ѐвища та процеси ѐк із оточуячої 

дійсності, так і з майбутньої професійної діѐльності.  

Важливоя передумовоя успішного засвоюннѐ математичних знань та 

розуміннѐ математичних об’юктів ю розкриттѐ міжпредметних зв’ѐзків 

математики з іншими науками: ѐк загально-науковими, так і професійно-

спрѐмованими. Розкриттѐ прикладної спрѐмованості курсів навчальних 

дисциплін математичного циклу позитивно впливаю на виробленнѐ стійкої 

позитивної мотивації ѐк до вивченнѐ дисциплін математичного циклу, так і 

до освітнього процесу в цілому. 

У практичній діѐльності прикладна спрѐмованість математики може 

реалізовуватисѐ так: побудова математичних моделей (ѐвищ, процесів 

тощо) та вміннѐ з їх допомогоя досліджувати навколишня дійсність, а 

також можливість використаннѐ цих моделей під час вивченнѐ інших 

освітніх дисциплін; побудова моделей із використаннѐм інформаційних 

технологій зі сфери майбутньої професійної діѐльності тощо. 
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Також засобом длѐ реалізації прикладної спрѐмованості дисциплін 

математичного циклу в коледжі ю встановленнѐ міждисциплінарних 

зв’ѐзків математики з іншими науками, такими, ѐк хіміѐ, фізика, біологіѐ, 

інформатика, спецдисципліни тощо, а також показ можливості різної 

інтерпретації математичних результатів, отриманих різними науками. 

Математична підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту 

в умовах неперервності професійної освіти в системі «коледж-університет» 

відіграю важливу роль длѐ подальшого їх професійного зростаннѐ. 

Ураховуячи різний рівень знань студентів із математики (за 9 клас чи 11 

клас), необхідно, щоб освітній процес відбувавсѐ із урахуваннѐм ідей 

особистісно оріюнтованого навчаннѐ. Адже саме цей підхід даю можливість 

кожному студенту будувати власну траюкторія навчаннѐ, розвиваячи 

індивідуальні задатки та здібності.  

Формування математичної складової професійної компетентності 

майбутніх фахівців залізничного транспорту сприѐять виконаннѐ рівневих 

завдань, що дозволѐять кожному студенту виконувати завданнѐ 

відповідної складності. Длѐ прикладу, тестові завданнѐ з теми 

«Логарифми» (І-ІІ рівень, максимальна оцінка – 6 балів): 

1. Указати основу логарифма : 

а) 5; б) 2; в) 5+2; г) 2 5. 

2. Запис  означаю: 

а) логарифм нормальний числа 10; б) логарифм десѐтковий числа 10; 

в) логарифм натуральний числа 10; г) логарифм нейтральний числа 10. 

3. Логарифм – це … 

а) показник…; б) доданок…; в) добуток…; г) сума… . 

4. Чому дорівняю : 

а) 2; б) 8; в) 3; г) 4? 

5. Указати правильну рівність: 

а) ; б) ;  

в) ; г) . 

6. Чому дорівняю : 

а) 3; б) 1; в) 0; г) 9? 

7. Вибрати правильну відповідь до виразу lg100000= 

а) 100000; б) 5; в) 3; г) 10. 

8. Основна логарифмічна тотожність записана: 

а) ; б) ; в) =b; г) =125? 

9. Скільки коренів маю рівнѐннѐ =2: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4? 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

227 

10. акому інтервалу належить розв’ѐзок рівнѐннѐ =2: 

а) (- ); б) (-50; 0); в) (0; 50); г) (50; )? 

11. До ѐкого рівнѐннѐ у процесі розв’ѐзуваннѐ зведетьсѐ дане 

рівнѐннѐ:  

: 

а) до лінійного; б) до кубічного; в) до квадратного; г) до 

тригонометричного? 

12. Указати інтервал, що ю розв’ѐзком нерівності <2: 

а) (- ); б) (- ); в) (2;6); г) (0; 36). 

ІІІ-ІV рівень (максимальна оцінка 6 балів) 

Виконати завданнѐ (з повним обґрунтуваннѐм): 

13. Розв’ѐзати рівнѐннѐ:  

14. Розв’ѐзати рівнѐннѐ:  

15. Розв’ѐзати нерівність  

16. Розв’ѐзати нерівність  

Студент, ѐкий правильно виконаю завданнѐ 1-16, отримаю 12 балів. 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого 

бакалавра, виокремимо компетентності (складові професійної 

компетентності), ѐкі повинні бути сформовані в майбутніх фахівців 

залізничного транспорту під час вивченнѐ дисциплін математичного циклу 

в коледжі з відповідними шифрами: 

1. Компетентності соціально-особистісні: 

- здатність вчитисѐ (КСО 3 – шифр компетенції); 

- креативність, здатність до системного мисленнѐ (КСО 5); 

- наполегливість у досѐгненні мети (КСО 7). 

2. Загальнонаукові компетентності: 

- базові знаннѐ фундаментальних розділів математики в обсѐзі, 

необхідному длѐ володіннѐ математичним апаратом відповідної галузі 

знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії 

(КЗН 2); 

- базові знаннѐ в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій (КЗН 3). 

3. Інструментальні компетентності: 

- навички роботи з комп’ятером (КІ 3). 

4. Загально-професійні компетентності: 

- здатність планувати й реалізовувати виконаннѐ планових завдань та 

перевірѐти ѐкість та обсѐг виконаної роботи (КЗП 15). 

5. Спеціалізовано-професійні компетентності: 
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- здатність використовувати професійно-профільовані знаннѐ в галузі 

математики длѐ статистичної обробки даних під час розробки новітніх 

технологічних процесів обробки вагонів та поїздів на станціѐх (КСП 1); 

- здатність використовувати знаннѐ й уміннѐ з інженерної графіки під 

час розробки графіків руху поїздів (КЗП 3); 

- здатність використовувати професійно-профільовані знаннѐ й 

уміннѐ в галузі теоретичних основ інформатики і практичного 

використаннѐ комп’ятерних технологій (КЗП 15). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, професійна компетентність майбутніх фахівців залізничного 

транспорту ю їх клячовоя ѐкісноя характеристикоя, а достатній рівень 

сформованості математичної складової професійної компетентності ю 

підґрунтѐм длѐ успішного вивченнѐ спецдисциплін. Також важливо 

враховувати, що професійна компетентність не ю статичноя величиноя, а 

динамічноя, що перебуваю в постійному розвиткові. Тому потрібно в 

освітньому процесі систематично продумувати можливості позитивного 

впливу на розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців 

залізничного транспорту. Наші подальші дослідженнѐ будуть спрѐмовані на 

з’ѐсуваннѐ умов навчального середовища, ѐке буде максимально сприѐти 

формування та розвитку професійної компетентності та всіх її складових.  
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РЕЗЮМЕ 
Маланюк Наталья. Математическаѐ составлѐящаѐ профессиональной 

компетентности будущих специалистов железнодорожного транспорта в системе 
непрерывного профессионального образованиѐ.  

В статье раскрываетсѐ сущность профессиональной компетентности будущих 
специалистов железнодорожного транспорта. Выделены и охарактеризованы 
составлѐящие профессиональной компетентности будущих специалистов 
железнодорожного транспорта (математическаѐ, информационнаѐ, гуманитарнаѐ, 
коммуникативнаѐ, деѐтельностнаѐ, ценностно-мотивационнаѐ, рефлексивно-
самооценочнаѐ). Выѐснено место и роль математической составлѐящей 
профессиональной компетентности будущих специалистов железнодорожного 
транспорта в системе непрерывного профессионального образованиѐ. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, составлѐящие 
профессиональной компетентности, математическаѐ составлѐящаѐ 
профессиональной компетентности, непрерывное профессиональное образование, 
будущие специалисты железнодорожного транспорта, система непрерывного 
профессионального образованиѐ. 

SUMMARY 
Malaniuk Nataliia. Mathematical component of professional competence of future 

railway transport specialists in the system of continuous professional education. 

The article reveals the essence of professional competence of future railway transport 
specialists. The components of professional competence of future railway transport 
specialists (mathematical, informational, humanitarian, communicative, activity, value-
motivational, reflexive-self-assessment) are singled out and characterized. The place and role 
of the mathematical component of professional competence of future railway transport 
specialists in the system of lifelong professional education are clarified. 

The purpose of the article: to identify and study the components of professional 
competence of future railway transport specialists, as well as to clarify the place and role of 
mathematical component of professional competence in the system of lifelong professional 
education. Research methods: comparative analysis, synthesis, systematization, generalization. 

The interpretation of “professional competence” by different authors, as well as in 
regulations is analyzed. 

Mathematical preparation of future railway transport specialists in the college is 
described. The tasks that need to be solved with the help of mathematical cycle disciplines in the 
training of future railway transport specialists are identified. The skills that should be formed in 
college students while studying mathematical disciplines are highlighted. The levels at which it is 
necessary to organize the cooperation of subjects and objects of the educational process in order 
to form professional competence in future professionals are studied. 

Competences are analyzed in accordance with the educational and qualification 
characteristics of future railway transport specialists, which should be formed during the 
study of mathematical cycle disciplines. 

Our further research will be devoted to the practical implementation of professional 
training model of future specialists in railway transport in the context of lifelong professional 
education, as well as to the study the dynamics of mathematical component change of future 
specialists’ professional competence. 
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Статтѐ присвѐчена проблемі підготовки майбутніх пілотів до 

міжкультурної взаюмодії. У результаті дослідженнѐ визначено критерії з 
показниками відповідно до структури готовності майбутніх пілотів до 
міжкультурної взаюмодії: ціннісний критерій визначено до мотиваційного 
компоненту; пізнавальний критерій характеризую когнітивно-діѐльнісний 
компонент; поведінковий критерій обрано длѐ акмеологічного компоненту; 
інтерперсональний критерій відповідаю емоційно-вольовому компоненту. 
Виокремлені показники дозволили розробити трирівневу шкалу рівнів готовності 
майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії, а саме: низький, середній та високий.  

Ключові слова: міжкультурна взаюмодіѐ, майбутні пілоти, безпека польотів, 
готовність до міжкультурної взаюмодії, критерії та показники готовності, рівні 
готовності до міжкультурної взаюмодії. 

 

Постановка проблеми. Сучасна підготовка майбутніх фахівців 

спрѐмована на формуваннѐ професіонала, ѐкий здатний підходити до 

розв’ѐзаннѐ складних завдань творчо та інноваційно, ефективно взаюмодіѐти 

та спілкуватисѐ у процесі виконаннѐ професійної діѐльності. Міграційні 

процеси та співіснуваннѐ культур у межах одніюї країни актуалізуять потребу 

в пошуку шлѐхів модернізації системи вищої освіти в напрѐмі забезпеченнѐ 

рівних можливостей длѐ всіх представників культур, вихованнѐ 

толерантності, реалізації принципів взаюмного культурного розуміннѐ. 

Низка законодавчих документів та міжнародних рекомендацій 

наголошую на проблемі формуваннѐ міжкультурної взаюмодії та окресляю 

основні вектори реформуваннѐ вищої освіти. Зокрема, Закони України 

«Про освіту», «Про вищу освіту» передбачаять міжнародну інтеграція 

України в ювропейській простір, зумовляячи посилену увагу до проблем 

оволодіннѐ іншомовноя компетентністя, підвищеннѐ культурної 

освіченості та взаюмодії з іншими народами. 
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Складність завдань, що вирішуютьсѐ авіаційними спеціалістами, 

насамперед забезпеченнѐ безпеки польоту, винѐтково важкі умови, у ѐких 

відбуваютьсѐ професійна діѐльність, вимагаять постійного зростаннѐ 

професіоналізму авіафахівців, високого рівнѐ наукового забезпеченнѐ 

процесів їх підготовки та практичної діѐльності (Плачинда, 2013). 

Підготовка авіаційних фахівців у сфері міжкультурної взаюмодії потребую 

підвищеної уваги, оскільки пілот на міжнародних повітрѐних трасах 

здійсняю професійну комунікація з диспетчером з іншої країни, у 

відрѐдженні спілкуютьсѐ з багатьма представниками різних культур, до того 

ж, мультикультурне середовище наѐвне й в кабіні літака. За таких умов 

готовність до міжкультурної взаюмодії стаю чинником, що впливаю на 

безпеку польотів. Аналіз авіаційних подій та катастроф констатую, що серед 

посутніх причин були непорозуміннѐ з причини приналежності членів 

екіпажу до різних культур, недостатнѐ готовність пілота взаюмодіѐти з 

диспетчером іншої країни у стресовій ситуації, лінгвістична складова.  

Визначеннѐ критеріїв, показників та рівнів готовності майбутніх 

пілотів до міжкультурної комунікації дозволить теоретично обґрунтувати 

систему підготовки до кроскультурної комунікації, створити діагностичний 

інструментарій та перевірити діювість експериментальних заходів. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема міжкультурної комунікації 

висвітлена в працѐх багатьох дослідників (Б. Ананьюв, Я. Арутянѐн, К. Апель, 

Н. Гасанов, Л. Буюва, М. Каган, Б. Юрасова, В. Конецька, О. Потебнѐ, 

Я. Хабермас, К. асперс та ін.). Аналіз психологічних, лінгвістичних, 

філософських та педагогічних джерел свідчить про багатогранність 

висвітленнѐ дефініції «міжкультурна взаюмодіѐ» та «комунікаціѐ», тож 

існуять труднощі з висвітленнѐм критеріальних ознак цього понѐттѐ. У працѐх 

дослідників (П. Булл (Bull  P.), Гарольд Д. Лассвелл (Harold D. Lasswell), 

Р. акобсон) наголошено, що длѐ вербального спілкуваннѐ недостатньо лише 

лінгвістичних та граматичних знань, потрібно володіти знаннѐми культурних і 

соціально значимих обставин комунікації.  

Проблему професійної підготовки льотного складу з іноземної мови 

досліджували В. Асріѐн, Л. Герасименко, Ю. Кміта, О. Москаленко, О. Ковтун 

та інші. Окремі аспекти навчаннѐ взаюмодії майбутніх пілотів представлено 

в роботах О. Бродової, А. Дранко, О. Керницького, А. Савицької та ін. 

Теоретичні засади підготовки авіаційних фахівців ґрунтовно представлено 

в роботах Г. Лещенка, Р. Макарова, Т. Плачинди, В. агупова. Аналіз 

наукових джерел показав, що питаннѐ формуваннѐ готовності майбутніх 
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пілотів до міжкультурної взаюмодії, у тому числі й обґрунтуваннѐ критеріїв, 

показників та рівнів, залишаютьсѐ нерозв’ѐзаним. 

Мета статті – визначити й обґрунтувати критерії, показники та рівні 

готовності майбутніх пілотів до міжкультурної комунікації. 

Основними методами дослідження ю аналіз, синтез, порівнѐннѐ та уза-

гальненнѐ вітчизнѐних та зарубіжних психолого-педагогічних джерел із проб-

леми формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії. 

Виклад основного матеріалу. Підготовка до міжкультурної взаюмодії 

ю складним багатокомпонентним процесом, що вимагаю від особистості 

постійного вдосконаленнѐ своїх умінь і здібностей з метоя більш 

продуктивної участі в міжкультурному спілкуванні на основі поглибленого 

розуміннѐ мови й поведінки партнера по спілкування в процесі виконаннѐ 

спільної діѐльності. Під час взаюмодії з представником іншої культури 

необхідно правильно й коректно виражати свої думки мовоя, що 

використовуютьсѐ длѐ спілкуваннѐ, щоб донести неспотворену інформація. 

До того ж треба правильно використовувати додаткові засоби комунікації, 

оскільки в різних культурах невербальні способи переданнѐ повідомленнѐ 

різнѐтьсѐ. Не можна допустити, щоб інформаціѐ, передана невербальним 

способом, перешкодила досѐгнення прагматичної мети взаюмодії, а треба, 

навпаки, намагатисѐ завдѐки невербальному способу передати 

інформація так, щоб досѐгти поставлену ціль. 

У результаті аналізу психолого-педагогічних джерел із зазначеної 

проблеми ми розуміюмо понѐттѐ «готовність майбутніх пілотів до 

міжкультурної взаюмодії» ѐк здатність адаптуватисѐ в мультикультурному 

середовищі за допомогоя ефективного спілкуваннѐ, знань та поваги до 

правил і норм поведінки, традицій інших культур, умінь чітко формувати й 

виконувати професійні завданнѐ у стандартних та особливих умовах польоту. 

Польський науковець Ю. Нікіторович у своїй концепції міжкультурної 

освіти звертаю увагу на такі важливі проблеми, ѐкі можуть сприѐти 

більшому взаюморозуміння й кращому співіснування: пізнаннѐ своюї 

культури та інших культур, що дозволѐю зміцнити цінності своюї власної 

культури й у той самий час відмовитисѐ від колонізації свідомості інших і 

нав’ѐзуваннѐ їм своюї культури; взаюмне збагаченнѐ у процесі комунікації 

та обмін цінностѐми, підготовка до миролябного співіснуваннѐ, 

формуваннѐ свідомості рівноправ’ѐ всіх культур; зауваженнѐ етнічних і 

релігійних проблем у програмах освіти й проѐв поваги до інших; 

протиставленнѐ всілѐким формам невігластва, ворожості та дискримінації 

по відношення до груп меншин, упровадженнѐ позитивного сприйнѐттѐ 
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відмінностей; проѐв толерантності, поваги до традицій, мови, релігії та 

стилів життѐ, що відрізнѐятьсѐ, взаюмне культурне збагаченнѐ; підвищеннѐ 

почуттѐ цінності власної етнічної групи, розвиток почуттѐ поваги до 

культури (Nikitorowicz, 2009). Усе це можливо досѐгти за умови оволодіннѐ 

знаннѐми, уміннѐми та компетентностѐми міжкультурної взаюмодії. 

Спроби структуруваннѐ культурно-ціннісних аспектів зроблено 

науковцем К. Крамшем (Kramsch, 1981), ѐкий виокремив домінувальні типи: 

етнокультурний (знаннѐ менталітету носіѐ іншої мови та культури); ціннісно-

оріюнтаційний аспект (прийнѐті цінності іншої культури); комунікативно-

поведінковий (норми та правила поведінки, що сприймаятьсѐ в 

повсѐкденній комунікації іншої культури); культурно-ситуативний аспект 

(культурна складова взаюмодії). У вітчизнѐній авіаційній педагогіці значними 

дослідженнѐми у виокремленні компонентів готовності ю праці 

О. Москаленко, Т. Плачинди. О. Москаленко (Москаленко, 2015) у структурі 

сформованості готовності майбутніх авіаційних фахівців до виконаннѐ 

професійних дій визначила компоненти: професійно-змістовий; 

мотиваційний; психофізіологічний; та рефлексивно-корегувальний. 

Науковець Т. Плачинда (Плачинда, 2014) виокремила в підготовці 

авіафахівців мотиваційний, когнітивний, рефлексивний, операційно-

діѐльнісний компоненти. Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив 

визначити структуру готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії, 

що складаютьсѐ із взаюмопов’ѐзаних компонентів: мотиваційного, когнітивно-

діѐльнісного, акмеологічного та емоційно-вольового. 

Готовність до міжкультурної взаюмодії ю складовоя професійної 

компетентності майбутнього фахівцѐ, засадоя його саморозвитку й 

самовдосконаленнѐ, формуваннѐ активної громадѐнської позиції. Рівень 

готовності майбутнього пілота до міжкультурної взаюмодії визначаютьсѐ 

критеріѐми й показниками, співвідношеннѐ ѐких свідчить про ѐкість його 

підготовки. Визначеннѐ критеріїв припускаю теоретичне осмисленнѐ суті 

ѐвища, що вивчаютьсѐ, а створеннѐ системи показників спираютьсѐ на 

виѐвленнѐ об’юктивних закономірностей громадського розвитку та чітке 

уѐвленнѐ про структуру відповідних соціальних об’юктів.  

У сучасній довідковій літературі понѐттѐ «критерій» визначаютьсѐ ѐк 

«ознака, на основі ѐкої робитьсѐ оцінка, визначеннѐ, класифікаціѐ чого-

небудь» (аковлев, 1975). Він розглѐдаютьсѐ ѐк еталон, на основі ѐкого 

здійсняютьсѐ оцінка, порівнѐннѐ результатів. У педагогічних джерелах 

критерій виступаю ѐк основна ознака, за ѐкоя одне рішеннѐ обираютьсѐ з 

безлічі можливих (Кузьміна, 2002; Шилова, 1992). І. Мавріна понѐттѐ 
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«критерій» характеризую ѐк засіб, за допомогоя ѐкого виміряятьсѐ рівні, 

міри проѐву того або іншого ѐвища, трактуютьсѐ ѐк мірѐло оцінки суджень. 

За допомогоя застосуваннѐ критерія виділѐютьсѐ перевага ѐкого-небудь 

вибору в порівнѐнні з іншими; перевірѐютьсѐ відповідність результату 

поставленій меті (Маврина и Мотышева, 2006). 

У формуванні готовності майбутніх пілотів до міжкультурної 

взаюмодії мотиваційний компонент ю стрижневим вектором, що 

спрѐмовую, оскільки поза мотивом неможлива жодна діѐльність, не 

реалізуятьсѐ засвоюні знаннѐ й сформовані вміннѐ (Санжаюва, 1993). 

Дослідницѐ підготовки авіаційних фахівців Л. Герасименко зазначаю, що 

курсанти, навіть розуміячи потребу в навчанні, не завжди здатні 

самостійно знайти сили, можливості длѐ роботи над собоя. Саме тому 

мотиваціѐ – «клячовий момент від слів до діла». Потрібно, щоб 

особистість ставиласѐ до цього не ѐк до гасла, а ѐк до змістової та 

технологічно продуманої діѐльності (Герасименко, 2017).  

Мотиваційний компонент передбачаю мотиви, ѐкі формуятьсѐ на 

основі потреб міжкультурної взаюмодії майбутнього авіафахівцѐ. Длѐ 

виѐвленнѐ рівнѐ готовності за мотиваційним компонентом нами було обрано 

ціннісний критерій, ѐкий визначаю внутрішні чинники готовності майбутніх 

пілотів, що стимуляять їх до міжкультурної взаюмодії, особистісну потребу в 

опануванні соціокультурних взаюмин, формуваннѐ мотивів до міжкультурної 

професійної діѐльності. Показниками критерія визначено усвідомленнѐ 

значущості міжкультурної взаюмодії у професійної діѐльності, ціннісне 

ставленнѐ до рідної та іншомовної культури та традицій. 

Когнітивно-діѐльнісний компонент характеризуютьсѐ наѐвністя 

професійних знань, умінь та компетентностей міжкультурної взаюмодії. 

Виміряютьсѐ компонент за допомогоя пізнавального критерія, що 

характеризую знаннѐ та зміст міжкультурної взаюмодії, правові знаннѐ з 

регуляваннѐ міжкультурних відносин, установленнѐ взаюморозуміннѐ та 

взаюмодія між представниками різних культур та етнічних спільнот. 

Пізнавальний критерій оціняютьсѐ показниками знань, умінь та 

компетентностей міжкультурної взаюмодії. Показниками знань пізнавального 

критерія ю: знаннѐ норм та правил комунікації в міжкультурному 

середовищі; сформовані знаннѐ поведінки, намірів, культури, наѐвних 

конфліктних ситуацій та табу в міжкультурних взаюминах; знаннѐ мови жестів; 

соціальні та культурні особливості, спосіб життѐ представників інших культур.  

Серед умінь міжкультурної взаюмодії одним із головних ю вміннѐ 

долати комунікативні труднощі, під ѐкими ми розуміюмо різні за силоя, 
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функціональноя спрѐмованістя й усвідомленістя перешкоди, що 

ускладняять ефективне рішеннѐ комунікативної задачі, порушуять 

внутрішня рівновагу суб’юкта й ускладняять міжособистісну взаюмодія в 

процесі спілкуваннѐ та вимагаять від суб’юкта зусиль, спрѐмованих на їх 

подоланнѐ. Типовим прикладом труднощів ю комунікативний бар’юр. Він 

може бути причиноя непорозумінь між учасниками комунікації та 

спричинити проблеми в професійній та соціальній діѐльності. Це, 

насамперед, психологічна перепона різного походженнѐ. Бар’юри можуть 

виникати при недовірі або образі. Міжособистісні бар’юри – уникненнѐ 

небажаних осіб, критичних зауважень, жаргони, сленги. 

Зарубіжні та вітчизнѐні науковці, відповідно до структури комунікації, 

виділѐять такі компетентності в підготовці до спілкуваннѐ: мовна, 

мовленнюва, соціолінгвістична, соціокультурна, міжкультурна. Мовна 

компетентність – це  система знань з граматики, фонетики, лексики, 

стилістики тіюї мови, що вивчаютьсѐ. Мовленнюва компетентність 

передбачаю вміннѐ адекватно й доречно, практично користуватисѐ мовоя 

в конкретних ситуаціѐх, використовувати длѐ цього ѐк мовні, так і 

позамовні та інтонаційні засоби виразності мовленнѐ. Соціолінгвістична 

компетентність – володіннѐ набором мовних засобів і здатність 

здійснявати їх вибір залежно від ситуації й контексту, у ѐкому відбуваютьсѐ 

спілкуваннѐ, а також від загальноприйнѐтих правил використаннѐ мови, 

що відповідаять традиціѐм певного соціуму. Соціокультурна 

компетентність – готовність до інтерактивного соціально значущого обміну 

інформаціюя, уміннѐ організовувати спілкуваннѐ з урахуваннѐм правил, 

норм і традицій мовної та немовної поведінки певної культури (Куликова, 

2006). Міжкультурна компетентність – здатність досѐгати взаюморозуміннѐ 

з представниками інших культурних співтовариств так само успішно, ѐк і з 

представниками власного соціокультурного середовища (Гез, 2008).  

Акмеологічний компонент готовності майбутніх пілотів до 

міжкультурної взаюмодії передбачаю наѐвність гуманістичного світоглѐду, 

духовно-моральної досконалості, інноваційності, професійного 

менталітету, потреби в творчому саморозвиткові. Зазначеному компоненту 

відповідаю поведінковий критерій, що виѐвлѐютьсѐ в готовності до 

підвищеннѐ в майбутньому свого професійного статусу, здатності до 

самостійного ухваленнѐ рішень і їх реалізації з позиції загальнолядських 

цінностей та моральних норм. Визначено основні показники: оріюнтаціѐ на 

досѐгненнѐ успіху в професійній діѐльності; володіннѐ соціально-

професійноя активністя в міжкультурному середовищі; взаюмодіѐ з 
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колегами, представниками інших етносів та культур; вирішеннѐ 

конфліктних ситуацій у міжкультурному середовищі. Специфіка пізнаннѐ 

міжкультурної взаюмодії вимагаю вивченнѐ майбутніми фахівцѐми різних 

факторів, норм взаюмовідносин із представниками різних культур, 

національного характеру та соціальних цінностей. 

Емоційно-вольовий компонент охопляю комплекс емоцій та почуттів, 

передбачаю стійкість до конфліктних міжкультурних ситуацій та успішне їх 

вирішеннѐ, виѐвленнѐ моральної підтримки та готовності прийти на 

допомогу, потребу в спілкуванні з представниками інших культур. Він 

виміряютьсѐ за допомогоя інтерперсонального критерія, що визначаю 

емпатія та толерантність, спостережливість, здатність чути та співчувати, 

прислуховуватисѐ до співрозмовника длѐ забезпеченнѐ міжкультурної 

взаюмодії, важливі професійно-вольові ѐкості. Основні показники даного 

критерія – це професійно важливі ѐкості міжкультурної взаюмодії 

(працьовитість, самовладаннѐ, рішучість, наполегливість, сміливість, 

витримка, завзѐтість, мужність, внутрішнѐ свобода і почуттѐ власної 

гідності, уважність, толерантність, гуманність, самодисципліна).  

Вище перелічені критерії та показники у своїй сукупності дозволили 

виокремити рівні сформованості готовності майбутніх пілотів до 

міжкультурної взаюмодії: низький, середній, високий. 

Низький рівень характеризуютьсѐ несформованоя готовністя до 

міжкультурної взаюмодії, її сутності та змісту. У курсантів майже відсутні 

знаннѐ, не розвинуті навички, не сформовані вміннѐ та компетентності 

міжкультурної взаюмодії. Потреба й готовність до підвищеннѐ в майбутньому 

свого професійного статусу не виѐвлѐютьсѐ. Готовність до самостійного 

ухваленнѐ рішень та їх реалізації з позиції загальнолядських цінностей і 

моральних норм практично не сформована. У курсантів ю деѐка оріюнтаціѐ на 

досѐгненнѐ успіху в професійній діѐльності та слабо виѐвлѐютьсѐ соціально-

професійна активність. Здатність до толерантності, ефективна взаюмодіѐ з 

колегами по роботі; уміннѐ й навички ділової поведінки виѐвлѐятьсѐ 

епізодично. Відсутні знаннѐ культури, традицій, способів комунікації в 

міжкультурному середовищі. Курсанти не виѐвлѐять зацікавленості у 

вивченні іноземних мов. Виникаять труднощі та комунікаційні бар’юри в 

міжкультурній взаюмодії, агресіѐ, жорстокість, конфліктні ситуації. Відсутнѐ 

приналежність до рідної культури, нації, відповідно, відсутню бажаннѐ 

пізнавати культуру представників інших етносі. 

Середній рівень характеризуютьсѐ тим, що курсанти на достатньому 

рівні володіять знаннѐми, уміннѐми та компетентностѐми з міжкультурної 
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взаюмодії. Потреба й готовність до підвищеннѐ в майбутньому свого 

професійного статусу достатньо сформовані. Готовність до самостійного 

ухваленнѐ рішень і їх реалізації з позиції загальнолядських цінностей і 

моральних норм виѐвлѐютьсѐ в ситуаціѐх, що становлѐть особистісний 

інтерес. Оріюнтаціѐ на досѐгненнѐ успіху в своїй професійній діѐльності 

прослідковуютьсѐ посередньо. Соціально-професійна активність, здатність 

до толерантності присутнѐ, але у складних випадках професійної діѐльності 

знижуютьсѐ. Курсанти проѐвлѐять інтерес до соціокультурних комунікацій, 

усвідомляять важливість міжкультурної взаюмодії у професійній 

діѐльності, поважаять культуру та традиції представників інших культур та 

представлѐять із повагоя своя рідну культуру. Курсанти виѐвлѐять 

зацікавленість у вивченні іноземних мов. Курсанти ознайомлені з 

труднощами, конфліктними ситуаціѐми та деѐкими відмінностѐми між 

етносами різних культур, володіять уміннѐми культурної поведінки, але 

вони не досить стійкі й розвинені. Курсанти маять уѐвленнѐ про правила 

та норми життѐ в міжкультурному середовищі. 

Високий рівень характеризуютьсѐ стійкоя сформованістя готовності 

до міжкультурної взаюмодії. Курсанти професійно володіять іноземноя 

мовоя та здатні до саморозвитку. Професійно важливі ѐкості сформовані, 

а саме: працьовитість, самовладаннѐ, рішучість, наполегливість, сміливість, 

витримка, завзѐтість, мужність, внутрішнѐ свобода і почуттѐ власної 

гідності, уважність, толерантність, гуманність, самодисципліна. Курсанти 

усвідомляять вплив міжкультурної взаюмодії на професійну діѐльність, 

проѐвлѐять активний інтерес до міжкультурної взаюмодії з 

представниками різних культур, поважаять традиції, культуру. Курсант 

успішно долаю перешкоди в міжкультурній комунікації, контроляю своя 

поведінку та емоції, уважно слухаю співрозмовника, маю повагу до іншої 

культури, норм життѐ, релігії та традицій. Курсанти з високим рівнем 

сформованості готовності вмотивовані на майбутня ефективну 

міжкультурну взаюмодія у професійній діѐльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У результаті 

дослідженнѐ визначено критерії з показниками відповідно до структури 

готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії. Мотиваційному 

компоненту відповідаю ціннісний критерій з показниками: усвідомленнѐ 

значущості міжкультурної взаюмодії у професійної діѐльності, ціннісне 

ставленнѐ до рідної та іншомовної культури та традицій. Когнітивно-

діѐльнісному компоненту відповідаю пізнавальний критерій із показниками: 

знаннѐ, уміннѐ та компетентності міжкультурної взаюмодії. Акмеологічному 
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компоненту відповідаю поведінковий критерій із показниками: оріюнтаціѐ на 

досѐгненнѐ успіху в професійній діѐльності; володіннѐ соціально-

професійноя активністя в міжкультурному середовищі; взаюмодіѐ з 

колегами, представниками інших етносів та культур; вирішеннѐ конфліктних 

ситуацій у міжкультурному середовищі. Емоційно-вольовому компоненту 

відповідаю інтерперсональний критерій із показниками – низкоя професійно 

важливих ѐкостей міжкультурної взаюмодії. Виокремлені показники 

дозволили розробити рівні готовності майбутніх пілотів до міжкультурної 

взаюмодії: низький, середній та високий. Подальші перспективи досліджень 

вбачаюмо в обґрунтуванні педагогічних умов, що дозволѐть сформувати 

готовність майбутніх пілотів до комунікативної взаюмодії.  
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РЕЗЮМЕ 
Мартыненко Надежда. Критерии, показатели и уровни готовности будущих 

пилотов к межкультурному взаимодействия. 
Статьѐ раскрывает проблему подготовки будущих пилотов к 

межкультурному взаимодействия. В результате исследованиѐ определены 
критерии с показателѐми в соответствии со структурой готовности будущих 
пилотов к межкультурному взаимодействия: мотивационному компоненту 
соответствует ценностный критерий; когнитивно-деѐтельностному компоненту 
соответствует познавательный критерий; акмеологическому компоненту 
соответствует поведенческий критерий; эмоционально-волевому компоненту 
соответствует интерперсональный критерий. Выделенные показатели позволили 
разработать трехуровневуя шкалу уровней готовности будущих пилотов к 
межкультурному взаимодействия, а именно низкий, средний и высокий. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, будущие пилоты, 
безопасность полетов, готовность к межкультурному взаимодействия, критерии 
и показатели готовности, уровни готовности к межкультурному взаимодействия. 

SUMMARY 
Martynenko Nadiia. Criteria, indicators and levels of future pilots’ readiness for 

intercultural interaction.  
The preparation for intercultural interaction is a complex multicomponent process 

that requires constant improvement of one’s knowledge, skills and abilities in order to 
participate more efficiently in multicultural environment. It is based on deep understanding 
of the language and behavior of the communication partner in the process of joint activities.  

The aviation specialists’ training in the field of intercultural interaction requires more 
attention, as the pilot on international air routes carries out professional communication with the 
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air traffic controller from another country, communicates with many representatives of different 
cultures on business trips, and works in a multicultural environment in the cockpit. 

The article reveals the problem of preparing future pilots for intercultural interaction. As a 
result of the research, the criteria with the indicators have been determined in accordance with 
the structure of future pilots’ readiness for intercultural interaction. The motivational component 
corresponds to the value criterion with the following indicators: awareness of the importance of 
intercultural interaction in professional activities, value attitude to native and foreign culture and 
traditions. The cognitive-activity component corresponds to the cognitive criterion with 
indicators: knowledge, skills and competences of intercultural interaction. The acmeological 
component corresponds to the behavioral criterion with the indicators: focus on success in 
professional activities; possession of socio-professional activity in the intercultural environment; 
interaction with colleagues, representatives of other ethnic groups and cultures; conflict 
resolution in the intercultural environment. The emotional-volitional component corresponds to 
the interpersonal criterion with the indicators of a number of professionally important qualities of 
intercultural interaction.  

The selected indicators allowed developing a three-level scale of levels of future pilots’ 
readiness for intercultural interaction, namely: low, medium and high. The low level is 
characterized by the unformed readiness for intercultural interaction. The cadets have almost 
no knowledge, no developed skills, and competences of intercultural interaction. The middle 
level is characterized by the fact that cadets have a sufficient level of knowledge, skills and 
competences in intercultural interaction. The need and readiness to improve their 
professional status in the future are well formed. The high level is characterized by a firm 
formation of readiness for intercultural interaction.  

Key words: intercultural interaction, future pilots, flight safety, readiness for 
intercultural interaction, readiness criteria and indicators, levels of readiness for intercultural 
interaction. 
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АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
У статті визначено особливості професійної підготовки фахівців публічного 

управліннѐ та адмініструваннѐ; з’ѐсовано її мету та завданнѐ; розкрито сутність 
понѐть «державне управліннѐ», «публічне управліннѐ», «публічне адмініструваннѐ»; 
розкрито педагогічні можливості застосуваннѐ андрагогічного підходу та 
андрагогічної моделі навчаннѐ у професійній підготовці фахівців публічного 
управліннѐ та адмініструваннѐ в закладах вищої освіти; доведено важливість 
формуваннѐ в майбутніх управлінців андрагогічної компетентності. 

Ключові слова: державне управліннѐ, публічне управліннѐ та адмініструваннѐ, 
вища освіта, професійна підготовка фахівців публічного управліннѐ та 
адмініструваннѐ, освітньо-професійна програма, андрагогічні засади, андрагогічний 
підхід, андрагогічна модель навчаннѐ, андрагогічна компетентність. 
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації, інтеграції, цифровізації 

зумовляять суттюві зміни в політичному, економічному, культурному житті 

суспільства, ѐкі потребуять нової ѐкості державного управліннѐ. Про це 

свідчать окремі нормативно-правові акти України, зокрема Концепціѐ 

адаптації інституту державної служби України до стандартів Ювропейського 

Соязу, Стратегіѐ інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів тощо. Це спонукаю до пошуку інноваційних підходів 

до професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ, 

фахівців нової формації, ѐкі будуть ефективно здійснявати покладенні на них 

функції, проѐвлѐти самостійність, самоспрѐмованість, відповідальність, 

прагнути до навчаннѐ впродовж життѐ. У цьому контексті важливе місце у 

професійній підготовці фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ 

займаю андрагогічний підхід, ѐкий даю можливість ураховувати потреби та 

інтереси тих, хто навчаютьсѐ; позалучати їх до плануваннѐ, організації, 

здійсненнѐ та контроля процесу навчаннѐ; забезпечити перехід від 

педагогічної моделі навчаннѐ до андрагогічної; оріюнтувати на креативність, 

самомотивація, саморозвиток. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури 

засвідчив, що теоретичні засади управліннѐ, зокрема, публічного 

управліннѐ розкрито в роботах Д. Веймара, Ф. Кена, С. Лайта, Д. Норта, 

С. Смітта, Ф. Хайюка та ін. Публічному адміністрування присвѐчені роботи 

І. Грицѐк, В. Коваленка, А. Колодіѐ, Н. Мельтяхової та ін. Серед дослідників 

публічного управліннѐ можемо виділити Л. Гонякову, В. Голубь, 

В. Козакова, В. Ребкало. Проблематика публічного управліннѐ ю об’юктом 

уваги таких зарубіжних фахівців, ѐк: К. Аллен, Дж. Бостон, Д. Вальдо, 

В. Вільсон, Р. Дарендорф, Д. Кетлі, Д. Осборн, Л. Отул, Т. Пітерс, Р. Прістяс, 

А. Розенблум, А. Турен, Д. Фельдман, С. Хантінгтон, К. Худ, Г. Шмідт та ін. 

Дослідження проблем компетентнісної освіти, формуваннѐ професійної 

компетентності майбутніх фахівців присвѐчені праці І. Зѐзяна, Н. Ничкало, 

О. Дубасеняк, Н. Кузьміної, О. Семеног, О. Овчарук, О. Савченко та ін. 

Проблема професійної підготовки майбутніх управлінців стала предметом 

досліджень таких учених, ѐк: В. Авер’ѐнова, С. Дубенко, Н. Калашник, 

В. Луговий, О. Романовський, Л. Сергеюва, Т. Сорочан, та ін. Особливості 

підготовки державних управлінців розкрито в роботах О Алейнікової, 

Т. Мотренко, Т. Романенко, Н. Дацій, В. Сиченко, О. Ткаченко, Л. Тихончук 

та ін. Питаннѐ використаннѐ андрагогічного підходу в процесі професійної 

підготовки фахівців знайшли відображеннѐ в дослідженнѐх О. Аніщенко, 

О. Баніт, Л. Лук’ѐнової, О. Кукуюва, С. Змюйова, Н. Протасової, В. Олійника та 
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ін. Дослідженнѐ засвідчуять доречність використаннѐ андрагогічного 

підходу у професійній підготовці фахівців, тому не підлѐгаю сумнівів, що 

використаннѐ андрагогічного підходу у професійній підготовці фахівців 

публічного управліннѐ та адмініструваннѐ маю значний педагогічний 

потенціал у контексті підвищеннѐ її ѐкості. 

Мета статті – визначеннѐ педагогічних можливостей і обґрунтуваннѐ 

доцільності використаннѐ андрагогічного підходу у професійній підготовці 

фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ. 

Методи дослідження. Окреслена мета дослідженнѐ зумовила вибір 

комплексу взаюмопов’ѐзаних методів дослідженнѐ, а саме: методи 

теоретичного аналізу наукової та методичної літератури; дефініційний 

аналіз, зіставленнѐ, систематизаціѐ, узагальненнѐ – длѐ з’ѐсуваннѐ стану 

розробленості порушеної проблеми, визначеннѐ клячових понѐть 

дослідженнѐ, теоретичного обґрунтуваннѐ доцільності використаннѐ 

андрагогічного підходу в процесі професійної підготовки фахівців 

публічного управліннѐ та адмініструваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний економічний розвиток 

України зумовляю необхідність реформуваннѐ державного управліннѐ з 

метоя подоланнѐ консервативності управлінських процесів. Водночас 

соціальна зумовленість адміністративних взаюмовідносин у суспільстві, 

зміна ролей та функцій державних службовців вимагаю постійної адаптації 

до швидкоплинних умов. Ще на початку XX століттѐ реформатор П. А. 

Столипін наголошував на тому, що жоден урѐд не зможе ефективно 

функціонувати, ѐкщо не буде мати досконалий апарат виконавчої влади. А 

це означаю важливість та необхідність трансформації не тільки системи 

державного управліннѐ, а й підходів до організації професійної підготовки 

її фахівців, оновленні її змістового наповненнѐ відповідно до розвитку 

лядських ресурсів, публічної влади; застосуваннѐ технологій навчаннѐ, що 

сприѐять розвиткові персоналу публічної влади на принципах публічності, 

прозорості та відкритості.  

Основними підходами в розвиткові теорії та практики управліннѐ ю:  

школи управліннѐ, серед ѐких: школа наукового управліннѐ (кінець XIX – 

початок XX ст.); адміністративна школа та школа лядських відносин (перша 

половина XX ст.); школа науки управліннѐ (1950-1960 рр.); біхевіористична 

школа (друга половина XX – початок XXI ст.); школа «чутливої» 

адміністрації, поліцентрізму. 

На думку А. В. Антонової (2017), саме школа «чутливої» адміністрації, 

поліцентрізму заклала основи принципів упровадженнѐ мережевого 
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підходу в організаційно-управлінські процеси в державному управлінні. А 

процесуальні теорії, серед ѐких: теоріѐ справедливості, теоріѐ сподіваннѐ, 

сприѐли розвитку сфери публічного управліннѐ. 

Закцентуюмо на тому, що публічне управліннѐ та адмініструваннѐ – 

це сфера, ѐка пов’ѐзана з вирішеннѐм стратегічних завдань державних 

органів, підприюмств, установ, організацій із урахуваннѐм комплексу 

зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в 

конкурентному середовищі, а також у певній галузі суспільного 

виробництва й держави в цілому. 

Проаналізуюмо сутнісні особливості понѐть «державне управліннѐ», 

«публічне управліннѐ», «публічне адмініструваннѐ». 

Так, понѐттѐ «державне управліннѐ», визначаютьсѐ ѐк: діѐльність 

держави (органів державної влади), спрѐмована на створеннѐ умов длѐ 

ѐкнайповнішої реалізації функцій держави, основних прав і свобод громадѐн, 

узгодженнѐ різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державоя і 

суспільством, забезпеченнѐ суспільного розвитку відповідними ресурсами 

(Ковбасяк та ін., 2010, с. 150); практичний, організуячий і регулявальний 

вплив держави на суспільну і приватну життюдіѐльність лядей із метоя її 

впорѐдкуваннѐ, збереженнѐ або перетвореннѐ, що спираютьсѐ на її владну 

силу (Атаманчук, 2006, c. 33); процес здійсненнѐ авторитарного врѐдуваннѐ 

через формуваннѐ та реалізація системи державних органів виконавчої 

влади на всіх рівнѐх адміністративно-територіального поділу країни, ѐкі 

застосовуять сукупність способів, механізмів, методів владного впливу на 

суспільство (Мартиненко, 2010, с. 21).  

Ми погоджуюмосѐ, що державне управліннѐ у вузькому розумінні 

розглѐдаю ѐк сукупність державних органів, між ѐкими певним чином 

розподілені різні види діѐльності держави, а в широкому розумінні – ѐк 

вид соціального управліннѐ, вид специфічної діѐльності держави, що дістаю 

виѐв у функціонуванні її органів, ѐкі впливаять на суспільні відносини з 

метоя її врегуляваннѐ відповідно до державних інтересів (Коломіюць, 

2011; Таран, 2020). 

Поширеннѐ демократії, розвиток громадѐнського суспільства зумовили 

необхідність реформуваннѐ, що привело до поѐви нової форми управліннѐ в 

публічному секторі – «публічного адмініструваннѐ», що стало закономірним 

кроком у розвитку державного управліннѐ. На відміну від державного 

управліннѐ, публічне адмініструваннѐ – це цілеспрѐмована взаюмодіѐ 

публічних адміністрацій із яридичними і фізичними особами з приводу 

забезпеченнѐ реалізації законів і підзаконних актів та виконаннѐ частини 
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основних функцій: оріюнтуячого плануваннѐ, що визначаю бажані напрѐми 

розвитку, створеннѐ правових, економічних та інших умов длѐ реалізації 

інтересів учасників взаюмодії, розподілу праці, кооперуваннѐ й координу-

ваннѐ діѐльності, моніторинг результатів (Таран, 2020). Це засвідчую, що длѐ 

публічного адмініструваннѐ визначальним ю суспільство і публічна влада.  

Отже, ѐкщо державне управліннѐ належить до авторитарного виду 

управліннѐ, то публічне адмініструваннѐ − до демократичного. акщо в 

державному управлінні об’юктом виступаю держава, то в публічному адмі-

ніструванні – суспільство. Таким чином, відбуласѐ трансформаціѐ державного 

управліннѐ в публічне адмініструваннѐ, а згодом і в публічне управліннѐ. 

На думку К. Поллітта, публічне управліннѐ може розглѐдатисѐ в трьох 

контекстах ѐк: діѐльність державних службовців і політиків; структури і 

процедури органів державної влади; системне вивченнѐ чи то діѐльності, 

чи то структур і процедур (Pollitt, 2004). 

Розвиток та утвердженнѐ стандартів публічного управліннѐ в Україні 

вимагаю особливої уваги до професійній підготовці фахівців публічного 

управліннѐ та адмініструваннѐ, ѐка ю вимогоя часу не лише длѐ органів 

влади, а й громадських утворень і організацій.   

Освітня програму бакалаврського рівнѐ підготовки за спеціальністя  

281 «Публічне управліннѐ та адмініструваннѐ» вперше було відкрито у 

2016 році кафедроя макроекономіки та державного управліннѐ на 

факультеті економіки та управліннѐ ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». Навчальні курси 

розроблѐлисѐ з акцентуваннѐм на розумінні та можливостѐх практичного 

застосуваннѐ тих принципів, ѐкі ю основоположними длѐ ефективного 

управліннѐ в державних та громадських агенціѐх» (Фоміцька, 2019). 

Метоя професійної підготовки таких фахівців стало формуваннѐ та 

розвиток нової генерації фахівців публічного управліннѐ та 

адмініструваннѐ, шлѐхом наданнѐ поглиблених теоретичних та практичних 

знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової і професійної 

діѐльності та інших компетентностей, необхідних длѐ ефективного 

виконаннѐ завдань інноваційного характеру в публічній сфері та бути 

відповідальними перед суспільством. 

У цьому контексті саме андрагогічний підхід може скласти основу 

системи професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та 

адмініструваннѐ.  

Аналіз наукової літератури засвідчив, що андрагогічні засади освіти 

почали формуватисѐ, починаячи з другої половини XX століттѐ ѐк відповідь 
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на нові виклики суспільства. Зауважимо, ѐкщо андрагогічні засади 

професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ 

базувалосѐ на міждисциплінарному синтезі теорій і концепцій філософії, 

менеджменту, психології, андрагогіки.  

З оглѐду на наукові джерела, ми визначили провідні ідеї, ѐкі 

складаять основу андрагогічних засад освіти дорослих у США і Канаді. 

Серед них особливе місце, на думку Дж. Еліса й С. Мерріам (Elias & 

Merriam, 2005), належить ідеѐм: лібералізму, біхевіоризму, прогресивізму, 

гуманізму, радикалізму та конструктивізму; неперервності, ѐка розкриваю 

значеннѐ та необхідність залученнѐ лядини в неперервне навчаннѐ; 

дозволѐю задовольнити потреби лядини у професійному та особистісному 

розвитку, саморозвитку та самореалізації; стаю основоя длѐ активної участі 

лядини в житті суспільства; слугую формування її ціннісно-світоглѐдної 

позиції; відкритості, пов’ѐзаної зі здатністя освітнього середовища швидко 

реагувати на ті зміни, що відбуваятьсѐ у сфері економіки, політики, 

управліннѐ, соціумі; створяю передумови до відкритості освітнього 

процесу; демократизації, що розглѐдаютьсѐ ѐк потужна сила, що розкриваю 

потенціал лядини та сприѐю її успіху та щастя, містить цінності активної 

участі, особистої ініціативи, оріюнтуять на підтримку свободи, на розвиток 

ѐк особистості, так і громади й суспільства; випереджального розвитку, ѐкі 

оріюнтуять систему професійної підготовки фахівців на перебудову змісту 

освіти, упровадженнѐ новітніх технологій та засобів навчаннѐ, реалізація 

інноваційної моделі навчаннѐ.  

Основу андрагогічних засад професійної підготовки фахівців складаять: 

теоріѐ андрагогіки та концепціѐ освіти впродовж життѐ, що базуятьсѐ на 

андрагогічному , особистісно-оріюнтованому, контекстному підходах.   

З позиції андрагогіки, провідна роль у навчанні належить студенту, 

ѐкій ю рівноправним суб’юктом навчаннѐ. Це ю провідноя характеристикоя 

андрагогічної моделі навчаннѐ, в основу ѐкої покладені провідні 

положеннѐ та принципи андрагогіки, що були сформульовані М. Ноулзом 

на основі врахуваннѐ особливостей дорослої лядини, ѐка навчаютьсѐ, та 

доповнені іншими вченими: усвідомленість цінності та користі навчаннѐ; 

самосвідомість та самоспрѐмованість дорослого учнѐ; використаннѐ 

суб’юктого досвіду ѐк основи і джерела навчаннѐ; контекстність навчаннѐ – 

тісний взаюмозв’ѐзок із проблемами сьогоденнѐ; практикооріюнтованість та 

актуалізаціѐ результатів навчаннѐ; мотиваціѐ навчаннѐ. Ш. Мерріам 

(Merriam, 2001) відзначала, що саме ці принципи поѐсняять особливості 

андрагогічної моделі навчаннѐ та механізм її реалізації. 
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Наголошуячи на новизні та новаторстві андрагогічної моделі 

М. Ноулза, відомий американський науковець Рей Бард зазначаю, що вона 

«…можливо, більше, ніж будь-ѐкий інший чинник, змінила роль учнѐ в 

освіті. Андрагогіка високо ціную життювий досвід учнѐ і його потребу в 

самоспрѐмованості, мотивую учнѐ до навчаннѐ, задовольнѐячи його освітні 

потреби, залучаю учнѐ до вибору змістового наповненнѐ програми та 

керуваннѐ навчальним процесом… Навчаннѐ протѐгом життѐ, 

компетентнісне навчаннѐ, самоспрѐмоване навчаннѐ та контрактне 

навчаннѐ – все це ідеї, пов’ѐзані з андрагогікоя» (Bard, 1984; Огіюнко та 

Литовченко, 2014, с. 104). 

Привертаю увагу визначеннѐ самим М. Ноулзом (Knowles, 1980) 

андрагогічної моделі навчаннѐ ѐк сукупності певних елементів, ѐкі здатні 

взаюмодіѐти між собоя та адаптуватисѐ до конкретної ситуації в процесі 

навчаннѐ (с. 418). Учений її представив у виглѐді порівнѐльної таблиці 

андрагогічної та педагогічної моделей навчаннѐ за певними критеріѐми: 

самосвідомість, досвід, готовність і оріюнтаціѐ в навчанні, мотиваціѐ, 

психологічний клімат, плануваннѐ процесу навчаннѐ, визначеннѐ потреб, 

формуляваннѐ мети, побудова процесу навчаннѐ. Її аналіз дозволив 

педагогічну модель навчаннѐ назвати змістовоя моделля, оскільки вона 

спрѐмована на передачу знань, а андрагогічну – процесуальноя моделля, 

тому що вона даю можливість дорослому учня набути вміннѐ та навички 

длѐ самостійного навчатисѐ. 

Важливим доробком М. Ноулза стало виокремленнѐ етапів 

навчаннѐ, ѐкі стали основоя ѐк длѐ здійсненнѐ процесу навчаннѐ, так і длѐ 

розробки освітніх програм длѐ дорослих, ѐкі можуть бути використані у 

професійній підготовці фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ. 

Учений запропоновав виділѐти етапи підготовки, створеннѐ сприѐтливого 

навчального середовища; забезпеченнѐ умов длѐ спільного плануваннѐ; 

визначеннѐ освітніх потреб; формуляваннѐ мети; здійсненнѐ плануваннѐ; 

реалізації; оціняваннѐ (Knowles, 1980). Особливістя окреслених етапів 

навчаннѐ дорослих стало залученнѐ студентів до реалізації кожного етапу. 

Саме залученнѐ тих, хто навчаютьсѐ у плануваннѐ та організація процесу 

навчаннѐ Д. Хеншке назвав гаслом андрагогічної моделі (Henschke, 2015).  

Закцентуюмо на важливості створеннѐ андрагогічного середовища в 

процесі професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та 

адмініструваннѐ, ѐка передбачаю реалізація ефектів адрагогічної взаюмодії, 

Її сутність полѐгаю у створенні позитивного психологічного клімату, 

застосуванні інтерактивних методів. Відбір методів відбуваютьсѐ на основі 
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принципів андрагогічного підходу (Кукуев, 2009) з урахуваннѐм того, що 

комунікаціѐ – це розуміннѐ іншого, рефлексіѐ – усвідомленнѐ себе, 

мисленнѐ – виробництво власних думок. Звідси, домінувальноя 

технологіюя андрагогічного підходу ю інтерактивне навчаннѐ, а формоя 

навчаннѐ ю групова робота. Тому основним методом можна вважати метод 

аналізу досвіду, а специфічними – організаційно-діѐльнісні методи, ѐкі 

оріюнтовані на вирішеннѐ проблем (моделяваннѐ, проектуваннѐ, 

рефлексіѐ), діалогові та інтерактивні методи. 

У контексті дослідженнѐ андрагогічних засад професійної підготовки 

фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ на окрему увагу заслуговую 

розглѐд такого важливого його аспекту, ѐк самоспрѐмоване навчаннѐ (self-

directed learning), оскільки, особливо з розвитком електронного навчаннѐ, 

практика самостійного плануваннѐ й реалізації студентом процесу свого 

навчаннѐ набуваю все більшого поширеннѐ. Самоспрѐмоване навчаннѐ – 

один із «клячових елементів, на ѐких базуютьсѐ андрагогічна модель». Воно 

здійсняютьсѐ на основі андрагогічних принципів і розглѐдаютьсѐ провідними 

науковцѐми в галузі освіти дорослих, зокрема М. Ноулзом, С. Брукфілдом, 

Р. Брокетом, Р. Хіюмстроя, Ш. Мерріам, Р. Каффареллоя, ѐк процес, у ѐкому 

учень бере на себе основну відповідальність за визначеннѐ своїх потреб у 

навчанні, формуляваннѐ мети, плануваннѐ, реалізація та оціняваннѐ 

навчальної діѐльності. ак свідчать результати досліджень Аллана Тафа, 

одного з перших дослідників цього напрѐму, коли ті, хто навчаятьсѐ, 

берутьсѐ вивчати щось самостійно, вони надзвичайно самоспрѐмовані 

(Tough, 1979), оскільки навчаннѐ стаю невід’юмним від розвитку їх 

самоспрѐмованості та незалежності. 

Дослідженнѐ доводить, що організаціѐ професійної підготовки 

фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ на андрагогічних 

засадах даю можливість формувати в них андрагогічну компетентність, ѐка 

займаю особливе місце в їх професійній діѐльності.  

На думку вчених, сучасні уѐвленнѐ про андрагогічну компетентність 

маять розглѐдатисѐ в контексті двох складових. Перша – це знаннѐ, 

уміннѐ, компетентності в предметній галузі. Друга – спеціальні знаннѐ, 

уміннѐ й навички щодо технологій, методів, прийомів і форм роботи з 

дорослими лядьми, а також наѐвність ѐкостей, що характеризуять 

особистість фахівцѐ, його здатність реалізувати систему принципів, правил, 

засобів, спрѐмованих на забезпеченнѐ ефективної роботи з конкретноя 

категоріюя дорослих. Андрагогічна компетентність дозволѐю 

усвідомлявати власні обмеженнѐ в професійному розвиткові та прагнути 
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до самовдосконаленнѐ на основі неперервного оновленнѐ та 

вдосконаленнѐ професійних знань, умінь, навичок, формуваннѐ власних 

підходів щодо виконаннѐ професійних функцій.  

Зазначимо, що організаціѐ професійної підготовки фахівців 

публічного управліннѐ та адмініструваннѐ на андрагогічних засадах 

передбачаю суб’юкт-суб’юктної взаюмодії того, хто навчаю, і того, хто 

навчаютьсѐ, і ґрунтуютьсѐ на їхній співпраці і партнерських відносинах ѐк 

рівноправних суб’юктів навчального процесу. Вони ю рівноправними, 

активними учасниками освітнього процесу, спільна співпрацѐ ѐких маю 

бути організована на всіх етапах освітнього процесу: плануваннѐ, 

реалізації, оціняваннѐ, корекції. Це сприѐтиме встановлення суб’юктних, 

партнерських стосунків між його учасниками через презентація досвіду, 

обговореннѐ результатів і перспектив розвитку та можливих ризиків у 

роботі, ѐкі сприѐтимуть отримання корисної інформації, знаходження 

додаткових ресурсів длѐ збагаченнѐ власного досвіду управлінської 

діѐльності, розвитку професійних інтересів та здібностей.  

акщо андрагогічну компетентність розглѐдати ѐк юдність теоретичної та 

практичної готовності до виконаннѐ своїх професійних функцій, ѐка 

характеризую не тільки діѐльність, але й самого фахівцѐ ѐк суб’юкта в його 

самостійної, відповідальної та ініціативної взаюмодії зі світом, то тоді можна 

стверджувати, що андрагогічна компетентність інтегрую професійні та особис-

тісні ѐкості фахівцѐ публічного управліннѐ та адмініструваннѐ, спрѐмовую на 

оволодіннѐ знаннѐми й цілеспрѐмоване їх використаннѐ у прогнозуванні, 

плануванні та реалізації діѐльності, активізую його на розвиток особистих 

здібностей, у прагненні до саморозвитку й самореалізації (Огіюнко, 2017).  

Організаціѐ професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та 

адмініструваннѐ на андрагогічних засадах сприѐтиме активізації їх 

пізнавальної діѐльності, розвитку самостійного творчого мисленнѐ, 

критичного самооціняваннѐ власної професійної діѐльності та визначення 

шлѐхів професійного самовдосконаленнѐ.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 

дослідженнѐ дозволило зробити такі висновки: відбуласѐ трансформаціѐ 

державного управліннѐ в публічне адмініструваннѐ, а згодом і в публічне 

управліннѐ; публічне управліннѐ та адмініструваннѐ – це сфера, ѐка пов’ѐзана 

з вирішеннѐм стратегічних завдань державних органів, підприюмств, установ, 

організацій із урахуваннѐм комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і 

тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також у певній галузі 

суспільного виробництва і держави в цілому; метоя професійній підготовці 
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таких фахівців стало формуваннѐ й розвиток нової генерації фахівців 

публічного управліннѐ та адмініструваннѐ, шлѐхом наданнѐ поглиблених 

теоретичних та практичних знань, умінь, навичок, загальних засад 

методології наукової і професійної діѐльності та інших компетентностей, 

необхідних длѐ ефективного виконаннѐ завдань інноваційного характеру в 

публічній сфері та бути відповідальними перед суспільством; здійсненнѐ 

професійної підготовки майбутніх фахівців публічного управліннѐ та 

адмініструваннѐ на засадах андрагогічного підходу дозволить розвивати 

активність, самоспрѐмованість, спрѐмовувати майбутніх управлінців  на 

оволодіннѐ знаннѐми та цілеспрѐмоване їх використаннѐ у прогнозуванні, 

плануванні й реалізації діѐльності, активізувати розвиток професійних та 

особистісних компетентностей, прагненнѐ до саморозвитку і самореалізації; 

реалізаціѐ професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та 

адмініструваннѐ на андрагогічних засадах буде сприѐти формування 

андрагогічної компетентності, ѐка інтегрую професійні та особистісні ѐкості 

майбутнього управлінцѐ, допомагаю розроблѐти й впроваджувати ефективні 

наукові та організаційні методи та структури управліннѐ, спрѐмовані на 

вирішеннѐ актуальних задач розвитку країни і суспільства. 

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 

професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та адмініструваннѐ. 

Перспективу подальших досліджень вбачаюмо у визначенні педагогічних 

умов застосуваннѐ таких моделі навчаннѐ, ѐк модель самоспрѐмованого, 

трансформаційного, контекстного навчаннѐ; вивченнѐ досвіду розвинених 

країн щодо професійної підготовки фахівців публічного управліннѐ та 

адмініструваннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Огиенко Елена. Андрагогические основы профессиональной подготовки 

специалистов по публичному управления и администрирования. 
В статье определены особенности профессиональной подготовки специалистов 

по публичному управления и администрирования; сформулированы ее цели и задачи; 

https://trace.tennessee.edu/utk_IACE-browseall/407/
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раскрыта сущность понѐтий «государственное управление», «публичное управление», 
«публичное администрирование»; раскрыты педагогические возможности применениѐ 
андрагогического подхода и андрагогической модели обучениѐ в профессиональной 
подготовке специалистов по публичному управления и администрирования в 
учреждениѐх высшего образованиѐ; доказана важность формированиѐ у будущих 
управленцев андрагогической компетентности. 

Ключевые слова: государственное управление, публичное управление и 
администрирование, высшее образование, профессиональнаѐ подготовка 
специалистов по публичному управления и администрирования, андрагогические 
основы, андрагогический подход, андрагогическаѐ модель обучениѐ, андрагогическаѐ 
компетентность. 

SUMMARY 
Ogienko Olena. Andragogical foundations of professional training of public 

management and administration specialists.  
The article is devoted to the topical problem of the theory and practice of higher 

education – professional training of public management and administration specialists.  
The purpose of the article is to determine the pedagogical possibilities and 

substantiate the expediency of using the andragogical approach in the professional training 
of public management and administration specialists. 

The stated purpose of the study has led to the choice of the following research 
methods: methods of theoretical analysis of scientific and methodological literature; 
definitive analysis, comparison, systematization, generalization – to clarify the state of 
development of the problem, identify key research concepts, theoretical justification of the 
use of andragogical approach in the training of public administration and administration. 

It is shown that public management is an area that is related to solving strategic tasks 
of government agencies, enterprises, institutions, organizations, taking into account a set of 
external and internal factors and trends in a competitive environment, as well as in a 
particular area of social production and the state as a whole. It is found that the purpose of 
professional training of public management and administration is formation and 
development of a new generation of public management and administration, by providing in-
depth theoretical and practical knowledge, skills, general principles of methodology of 
scientific and professional activities and other competences necessary for effective 
implementation of tasks of an innovative nature in the public sphere and be responsible to 
society; it is proved that implementation of professional training of future specialists in public 
management and administration on an andragogical basis will develop the activity, self-
direction of future managers, direct them to mastering and purposeful use of knowledge in 
forecasting, planning and implementation, intensify the development of professional and 
personal competences, self-realization; the expediency of using the andragogical model of 
education in the implementation of professional training of public management and 
administration specialists is revealed; it is shown that application of the andragogical 
approach will improve the quality of professional training of public management and 
administration specialists, formation of andragogical competence, which integrates 
professional and personal qualities of the future manager, helps to develop and implement 
effective scientific and organizational methods and management structures.  

Key words: public management and administration, higher education, professional 
training of public management and administration specialists, educational-professional 
program, andragogical basis, andragogic approach, andragogic model, andragogical 
competence. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ЗАСОБАМИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ОЗДОРОВЧОЇ ХОДЬБИ  

 
У статті розглѐнуто проблему вдосконаленнѐ фізичної підготовленості 

майбутніх учителів засобами самостійних занѐть із оздоровчої ходьби. Із метоя 
доцільності застосуваннѐ самостійних занѐть оздоровчоя ходьбоя в процесі 
професійної підготовки в закладах вищої педагогічної освіти проведено анкетуваннѐ 
студентів навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Розроблено 
експериментальну програму самостійних занѐть оздоровчоя ходьбоя, ѐка складаютьсѐ 
з трьох етапів: підготовчий етап – освоюннѐ техніки оздоровчої ходьби; етап 
підвищеннѐ швидкості ходьби і розвитку фізичних ѐкостей; етап удосконаленнѐ 
елементів ходьби і підвищеннѐ функціональних можливостей організму. 

Ключові слова: заклади вищої педагогічної освіти, майбутні вчителі, 
оздоровча ходьба, самостійні занѐттѐ, студенти, фізичне вихованнѐ. 

 

Постановка проблеми. Професійна діѐльність майбутніх учителів 

містить обов’ѐзковий фізичний компонент, оскільки саме студенти закладів 

вищої педагогічної освіти, вступаячи на ниву професійного життѐ, повинні 

мати відповідну фізичну та теоретичну підготовленість у питаннѐх 

зміцненнѐ і збереженнѐ здоров’ѐ учасників освітнього процесу. 

Навчальна дисципліна «Фізичне вихованнѐ», ѐка викладаютьсѐ в 

закладах вищої педагогічної освіти, ю основоя формуваннѐ здоров’ѐ 

майбутніх учителів, їхньої фізичної підготовленості і фізичної досконалості.  

Однак, аналізуячи сучасні наукові дослідженнѐ в галузі професійної 

педагогічної освіти та фізичної культури і спираячись на власний досвід, 

можемо зазначити, що, наразі, ю суттюві бар’юри длѐ поширеннѐ фізичної 

культури, зокрема: недолік фінансуваннѐ, слабка пропаганда здорового 

способу життѐ, невкляченнѐ дисципліни «Фізичне вихованнѐ», ѐк 

http://orcid.org/0000-0002-1668-9119
http://www.tsatu.edu.ua/fvs/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11937
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обов’ѐзкової дисципліни, у навчальні плани закладів вищої педагогічної 

освіти. Усе це перешкоджаю реалізації освітніх стратегій молоді в напрѐмі 

фізичної підготовленості. Особливо актуальноя ю зазначена проблема длѐ 

студентів закладів вищої педагогічної освіти, оскільки майбутні вчителі 

несуть відповідальність за здоров’ѐ своїх вихованців.  

Відомо, що найбільш сприѐтливими длѐ збереженнѐ здоров’ѐ й 

фізичної підготовленості студентів ю триразові занѐттѐ по дві навчальні 

години з фізичного вихованнѐ на тиждень, що зумовлено фізіологічними 

особливостѐми організму лядини. Проте реалії сьогоденнѐ не даять змоги 

більшості закладам вищої педагогічної освіти планувати таку кількість годин, 

навіть чотири години занѐть на тиждень деѐкі університети вважаять зай-

вими та, плануячи одноразові (дві години) занѐттѐ на тиждень, заощаджуять 

на здоров’ї студентів, що призводить до поглибленнѐ проблеми.  

Дефіцит рухової активності студентів вимагаю від викладачів 

подальшого пошуку прихованих резервів і способів оптимізації 

навчального процесу з фізичного вихованнѐ. Одним із таких резервів ю 

самостійна робота студентів, що, за неможливості повністя замінити 

практичні занѐттѐ під контролем викладача, певноя міроя доповняю обсѐг 

фізичних навантажень різної спрѐмованості.  

Суттювим підгрунтѐм необхідності такої форми роботи ю підвищеннѐ 

фізичної підготовленості майбутніх учителів та набуттѐ ними навичок 

самостійної роботи над власним здоров’ѐм і здоров’ѐм своїх вихованців, 

що ю необхідноя умовоя успішної професійної діѐльності.  

Отже, проблема ефективного організаційно-методичного 

забезпеченнѐ процесу вдосконаленнѐ фізичної підготовленості майбутніх 

учителів засобами самостійних занѐть із оздоровчої ходьби, наразі, ю 

актуальноя й потребую нагального вирішеннѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Низка вітчизнѐних і зарубіжних 

науковців вивчаять проблему організаційно-методичного забезпеченнѐ 

самостійних занѐть студентів закладів вищої педагогічної освіти.  

В. Акимова презентую форми і методи організації самостійної роботи 

студентів із фізичного вихованнѐ; С. Королінська – організація самостійної 

роботи студентів із фізичного вихованнѐ (Акімова, 2012, с. 6); О. Мілаюв 

досліджую ставленнѐ студентів до занѐть фізичноя культуроя; С. Кудін – 

вплив занѐть фізичними вправами на психічне здоров’ѐ студентів; 

О Непша, Г. Суханова – формуваннѐ у студентів мотиваційно-ціннісного 

ставленнѐ до фізичної культури.  
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На думку C. Атаманяк, О. Кириченко, Р. Раювського, найбільший 

оздоровчий ефект відбуваютьсѐ під час використаннѐ циклічних засобів 

аеробного спрѐмуваннѐ, таких ѐк ходьба і біг (Атаманяк, 2014, с. 206).  

Оздоровча ходьба – це найдоступніший і найпростіший вид фізичної 

активності і ю обов’ѐзковим початковим етапом організації самостійних 

занѐть, оскільки під час ходьби навантаженнѐ на ноги в 2 рази менше, ніж під 

час бігу. Ходьбоя можна займатисѐ і на вулиці, і в парку, і в лісі. Під час 

ходьби активно працяять усі м’ѐзові групи. У сучасних наукових 

дослідженнѐх Н. Базилевич, Т. Овчаренко та ін. доведено оздоровчий вплив 

ходьби на серцево-судинну, дихальну та нервову системи організму лядини, 

обмін речовин, загальний стан здоров’ѐ, розроблено рекомендації щодо 

техніки оздоровчої ходьби (Базилевич, 2019; Овчаренко, 2002). 

Низка науковців зазначаю, що ходьба забезпечую високе 

функціональне навантаженнѐ та тренуваннѐ, покращую роботу серцево-

судинної і дихальної систем. Порівнѐно зі звичайноя ходьбоя, оздоровча 

ходьба характеризуютьсѐ більш високим темпом, більш ритмічними, 

тривалими і жвавими рухами, ѐкі змушуять працявати серце й легені 

інтенсивніше, постачаячи кисень м’ѐзам. Швидкість у прискореному 

варіанті може досѐгати 7 км/год, у роботу вклячаятьсѐ м’ѐзи гомілки й 

таза, стопа активно відштовхуютьсѐ від опори за рахунок згинаннѐ в 

кульшовому суглобі (Донской, 1983, с. 83). 

Отже, наведені дані підтверджуять важливість застосуваннѐ 

самостійної роботи з використаннѐм засобів оздоровчої ходьби длѐ 

покращеннѐ навчального процесу з фізичного вихованнѐ та збільшеннѐ 

рухової активності студентів. Самостійні занѐттѐ оздоровчоя ходьбоя ю 

суттювоя складовоя частиноя навчального процесу з фізичного 

вихованнѐ, вона значно підвищую рухову активність студентів, надаю 

студентам навички самостійної роботи з покращеннѐ власного здоров’ѐ й 

фізичної підготовленості, необхідні длѐ майбутньої професійній діѐльності. 

Індивідуальні (домашні) завданнѐ ю необхідноя умовоя виконаннѐ 

самостійної роботи, причому головний критерій контроля за виконаннѐм 

самостійної роботи студентів – це виконаннѐ відповідних тестів, а підстава 

длѐ плануваннѐ й складаннѐ домашніх завдань – визначеннѐ недоліків у 

загальній і спеціальній фізичній підготовленості студентів.  

Робота з плануваннѐ самостійної роботи студентів повинна 

супроводжуватисѐ відповідним науково-методичним забезпеченнѐм у 

виглѐді кафедральної програми самостійних занѐть, індивідуальних завдань і 

відповідної системи тестуваннѐ, розроблених провідними фахівцѐми кафедр 
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фізичного вихованнѐ з урахуваннѐм специфіки навчального відділеннѐ та 

його матеріальної бази, стану фізичної підготовленості контингенту студентів, 

завдань, особливостей і оздоровчих можливостей обраного виду спорту. 

Мета дослідження – експериментально перевірити вплив 

самостійних занѐть оздоровчоя ходьбоя на підвищеннѐ фізичної 

підготовленості майбутніх учителів.  

Відповідно до мети сформульовано завданнѐ дослідженнѐ:  

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у психолого-

педагогічний і спеціальній літературі.  

2. Теоретично обґрунтувати доцільність застосуваннѐ занѐть 

оздоровчоя ходьбоя в процесі фізичного вихованнѐ студентів закладів 

вищої педагогічної освіти.  

3. Експериментально перевірити ефективність впливу занѐть оздоров-

чоя ходьбоя на підвищеннѐ фізичної підготовленості майбутніх учителів  

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань нами 

були використані такі методи: теоретичний аналіз і узагальненнѐ наукової 

літератури із зазначеної проблеми, спостереженнѐ, анкетуваннѐ, 

тестуваннѐ, педагогічний експеримент, математична обробка даних. 

Дослідженнѐ проводилось на базі Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. У ньому взѐли участь 106 студентів  

3–4 курсів навчально-наукового Інституту педагогіки та психології. 

Виклад основного матеріалу. Навчаннѐ в закладах вищої освіти – 

складна та напружена розумова працѐ, ѐка часто виконуютьсѐ в умовах 

дефіциту часу на тлі зниженнѐ рухової активності. Занѐттѐ фізичноя 

культуроя длѐ студентів слід розглѐдати не тільки ѐк засіб зміцненнѐ 

здоров’ѐ та різнобічного фізичного розвитку організму, але і ѐк засіб 

активного відпочинку, відновленнѐ післѐ напруженої розумової праці й 

підготовки до наступних занѐть. 

В організації і проведенні самостійних занѐть рекомендуютьсѐ 

врахувати особливості педагогічної професії, ѐку здобуваять студенти, 

інтереси та бажаннѐ, доступність фізичних вправ, підсумковий ефект від 

занѐть, ѐкий проѐвлѐютьсѐ у зміцненні здоров’ѐ і зниженні захворяваності 

тих, хто займаютьсѐ, у поліпшенні їхнього фізичного розвитку й фізичної 

підготовленості а, також, у підвищенні навчальної успішності студентів. 

Також самостійна робота сприѐю гармонійному розвиткові особистості 

студентів, формування морально-вольових ѐкостей.  

На думку науковців (Павленко, 2018; Суббота, 2011) самостійні занѐттѐ 

фізичноя культуроя повинні передбачати розв’ѐзаннѐ таких завдань:  
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– фізичне вдосконаленнѐ та самовихованнѐ потреби в регулѐрних 

занѐттѐх фізичними вправами;  

– уміннѐ застосовувати передові методи та засоби оздоровчої 

фізичної культури длѐ профілактики захворявань та зміцненнѐ здоров’ѐ 

шлѐхом упровадженнѐ фізкультурно-оздоровчих заходів; 

– уміннѐ розвивати психофізичні ѐкості відповідно до специфічних 

вимог майбутньої професійної діѐльності. 

Самостійні занѐттѐ фізичними вправами рекреативної спрѐмованості 

длѐ студентів закладів вищої освіти ю засобом розвантаженнѐм нервової 

системи, що переклячаю студентів із розумової праці на фізичну.  

Самостійні занѐттѐ проводѐть студенти у вільний від навчаннѐ час на 

основі повної добровільності й ініціативи (за бажаннѐм), або ѐк завданнѐ 

викладача (домашню завданнѐ). Занѐттѐ проводѐтьсѐ 3–4 рази на тиждень 

по 30–40 хвилин, їх скасовуять у дні, коли за розкладом ю навчальні 

занѐттѐ з фізичного вихованнѐ. Також, у певний час, самостійні занѐттѐ 

можна замінити на участь у змаганнѐх, одноденних туристичних походах, 

лижних або велосипедних прогулѐнках тощо.  

Самостійні занѐттѐ впродовж днѐ проводѐтьсѐ длѐ забезпеченнѐ 

працездатності, відновленнѐ післѐ певного навантаженнѐ, психорегулѐції 

та корекції емоційного стану.  

У режимі днѐ студентів вони маять такі форми:  

 ранкова гігіюнічна гімнастика;  

 фізичні вправи впродовж навчального днѐ;  

 самостійні тренувальні занѐттѐ.  

Занѐттѐ оздоровчоя ходьбоя маять певні переваги серед інших 

видів оздоровчих самостійних занѐть, оскільки оздоровча ходьба ю 

найбільш доступним видом самостійних занѐть, а длѐ самих занѐть  

необхідно лише бажаннѐ розпочати рух.  

Незважаячи на гіподинамія та її наслідки (порушеннѐ функцій 

організму, опорно-рухового апарату, кровообігу, диханнѐ, травленнѐ), 

через обмеженнѐ рухової активності і зниженнѐ сили скороченнѐ м’ѐзів, 

що створяять серйозну небезпеку длѐ здоров’ѐ сучасної лядини, студенти 

не завжди знаходѐть час длѐ оздоровчого тренуваннѐ. Одніюя з 

особливостей занѐть ходьбоя ю можливість частину фізичних навантажень 

природньо вклячати в режим днѐ: ходьба на занѐттѐ і назад, прогулѐнки, 

подоланнѐ швидким кроком невеликих відстаней протѐгом днѐ. 

Незважаячи на те, що длѐ цілеспрѐмованого тренуваннѐ серцево-судинної 

системи обов’ѐзкові безперервність і високий темп рухів, ходьба і на 
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короткі дистанції приносить своя користь, передусім тим, що допомагаю 

відпрацьовувати швидкість ходьби, ѐка в наступному дасть можливість 

збільшувати навантаженнѐ. Також занѐттѐ оздоровчоя ходьбоя не 

вимагаять спеціальної екіпіровки і виглѐдаять досить природно.  

Можливість регулявати навантаженнѐ під час ходьби сприѐю 

заохочення студентів, ѐкі маять низький рівень фізичної підготовленості, 

до рухової активності.  

Під час ходьби ю можливість поюднувати творчу (розумову) діѐльність 

і ходьбу. Посилена робота серцѐ і легенів під час ходьби посиляю 

кровообіг в усьому тілі, у тому числі і в мозку. Активніша циркулѐціѐ крові 

приносить більше кисня і глякози, відповідно, мозок отримую більше 

ресурсів длѐ роботи. Ходьба – високоавтоматизована навичка, у процесі 

ѐкої стопа проноситьсѐ низько над поверхнея землі, приземленнѐ, 

починаячи з п’ѐти, значно знижую небезпеку травматизму. До того ж, 

занѐттѐ оздоровчоя ходьбоя не потребуять напруженої уваги ѐк при 

інших видах рухової активності. Саме ходьба надаю сприѐтливу можливість 

одночасно поюднувати творчу роботу розуму і рух набагато більшоя 

міроя, ніж під час занѐть іншими видами фізкультурної діѐльності. 

Швидка ходьба – один із найпростіших і найдоступніших способів 

знѐттѐ психологічної напруги, набуттѐ «цілящої» фізичної втоми. Під час 

різних депресивних станів ходьба також може зіграти роль антидепресанту. 

Науковці поѐсняять ефект поліпшеннѐ психологічного стану під час вправ на 

витривалість виділеннѐм в організмі гормону ендорфіну, «гормону 

задоволеннѐ», ѐкий сприѐтливо впливаю на психіку лядини. 

Ходьба зміцняю зв’ѐзковий апарат і кісткову тканину, тим самим 

знижуячи хворобливі відчуттѐ в суглобах і ризик переломів кісток.  

Оскільки кожна лядина маю різні антропометричні показники та 

різний рівень розвитку рухових здібностей і фізичних ѐкостей, то це в 

сукупності накладаю індивідуальний відбиток на всі прийоми ходьби, що 

називаятьсѐ ходоя. 

Занѐттѐ оздоровчоя ходьбоя проводѐтьсѐ в спортивних 

приміщеннѐх і на відкритих майданчиках, де ю можливість виконувати ѐк 

спеціальні вправи з вивченнѐ й засвоюннѐ технічних прийомів оздоровчої 

ходьби, так і вправи загальнофізичної підготовки.  

Наше дослідженнѐ присвѐчено розробці програми самостійних 

занѐть оздоровчоя ходьбоя длѐ студентів 3–4 курсів із урахуваннѐм 

навчального плану з дисципліни «Фізичне вихованнѐ», ѐким передбачено 

2 академічних години на тиждень занѐть із фізичного вихованнѐ.  
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Із метоя виѐвленнѐ рівнѐ усвідомленнѐ цінностей фізичної культури, 

значеннѐ самостійних оздоровчих занѐть, розуміннѐ впливу оздоровчої 

ходьби на організм лядини, дотриманнѐ здорового способу життѐ нами  

була розроблена анкета, до ѐкої увійшло 12 питань:  

1. Чи маю длѐ Вас значеннѐ власний стан здоров’ѐ? (так; ні; не зовсім; 

інша відповідь). 

2. Чи вважаюте Ви себе здоровоя лядиноя? (так; ні; не зовсім; інша 

відповідь). 

3. Чи достатньо Вам одного занѐттѐ на тиждень із фізичного 

вихованнѐ длѐ фізичного вдосконаленнѐ? (так; ні; не зовсім; інша 

відповідь). 

4. Скільки годин на тиждень Ви хотіли би займатисѐ фізичним 

вихованнѐм? (власна відповідь). 

5. Чи впливаю фізичне навантаженнѐ на покращеннѐ роботи огранів і 

систем лядини (так; ні; не зная; інша відповідь). 

6. Скільки годин на тиждень Ви займаютесь самостійноя фізичноя 

підготовкоя? (один раз 1 годину; два рази 3 години; три рази 4 години; не 

займаясь). 

7. Чи вважаюте Ви оздоровчу ходьбу доступним видом самостійних 

занѐть у порівнѐнні з іншими видами? (так, бо непотрібно витрачати час та 

кошти на відвідуваннѐ спортивних залів; так, бо непотрібно спеціальної 

екіпіровки длѐ занѐть; так, бо ходьба ю найменш травматичним із видів 

фізичних навантажень; так, бо можна самому вибирати час длѐ занѐть). 

8. Чи займаютесѐ Ви оздоровчоя ходьбоя? (займаясь раз на 

тиждень; займаясь тричі на тиждень; займаясь щоднѐ; ходжу пішки на 

навчаннѐ 30 хв. щоднѐ). 

9. Чи бажаюте Ви підвищувати рівень фізичного розвитку свого 

організму? (так; ні; хочу підвищити; інша відповідь). 

10. Чи вважаюте Ви своя ходу правильноя і красивоя? (так; ні; хочу 

змінити своя ходу на краще; інша відповідь). 

11. Скільки часу в день Ви приділѐюте фізичним навантаженнѐм длѐ 

підтримки свого здоров’ѐ? (30 хв.; 60 хв.; 90 хв.; інша відповідь). 

12. акі перешкоди заважаять Вам займатисѐ самостійними 

занѐттѐми оздоровчоя ходьбоя? (відсутність часу і умов длѐ занѐть; 

власна лінь; побутові умови; інша відповідь). 

Результатати проведеного анкетуваннѐ свідчать про те, що 74,5 % 

респондентів вважаять, що стан власного здоров’ѐ маю длѐ них велике 

значеннѐ, але лише 25,4 % абсолятно ним задоволені. Усього 17,9 % 
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респондентів приділѐять увагу підтримці власного здоров’ѐ більше години 

на день, 19,8 % відводѐть на це від 30 до 60 хвилин, 32,07 % – від 15 до 

20 хвилин на день, а у 21,7 % зовсім немаю на це часу. При цьому 86,8 % 

респондентів позитивно оціняять значеннѐ самостійних занѐть 

оздоровчоя ходьбоя, фізичного навантаженнѐ, фізичних вправ, а 37,7 % 

студентів систематично самостійно займаятьсѐ. На питаннѐ «Скільки годин 

на тиждень Ви займаютесѐ самостійноя фізичноя підготовкоя?» і «Скільки 

часу в день ви приділѐюте фізичним навантаженнѐм длѐ підтримки свого 

здоров’ѐ?», 22,6 % респондентів вважаять длѐ себе оптимальним режим 

рухової активності, що становить більше 10 годин на тиждень, але 

самостійно займаятьсѐ оздоровчоя ходьбоя лише 14,2 % респондентів. 

При цьому, 32,1 % студентів визначили оптимальним 4–6 годинний 

тижневий режим рухової активності, але використовуять його всього 

16,03 % респондентів, тоді ѐк 38,7 % опитаних вважаять достатнім 2–4-х 

годинний тижневий режим рухової активності, але на практиці 

застосовуять даний режим 49,1 % студентів.  

Серед причин, що не дозволѐять більшості респондентів певноя мі-

роя займатисѐ фізичними вправами і вести здоровий спосіб життѐ, перше 

місце (49,1 % респондентів) займаю відсутність часу і умов длѐ занѐть, дру-

ге місце (29,2 % респондентів) займаю власна лінь, третю місце (13,2 % рес-

пондентів) займаять побутові умови. На четвертому місці – група студен-

тів, ѐкі вважаять, що в занѐттѐх фізичноя культуроя немаю необхідності.  

Ураховуячи дані проведеного анкетуваннѐ, нами була розроблена 

експериментальна програма длѐ самостійних занѐть оздоровчоя ходьбоя. 

Зміст програми містить три етапа:  

1. Підготовчий етап – освоюннѐ техніки оздоровчої ходьби.  

2. Етап підвищеннѐ швидкості ходьби і розвитку фізичних ѐкостей.  

3. Етап удосконаленнѐ елементів ходьби і підвищеннѐ 

функціональних можливостей організму.  

На першому етапі увага актуалізуваласѐ на вивченні техніки 

оздоровчої ходьби, перш за все – положенні стоп, тіла, правильному 

дихання. Середнѐ довжина оздоровчого кроку приймаласѐ в межах 70–80 

см. Длѐ успішного оволодіннѐ технікоя оздоровчої ходьби на першому етапі 

пропонували студентам вклячати в руховий режим обов’ѐзкові занѐттѐ 

ранковоя гімнастикоя, фізкультурні паузи в режимі днѐ тощо. Розпочинати 

занѐттѐ, пропонували з розроблених комплексів підготовчих вправ. Особлива 

увага приділѐласѐ використання методів самоконтроля. На першому етапі 

експериментальної програми дотримувалисѐ помірних навантажень.  
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На етапі підвищеннѐ швидкості ходьби і розвитку фізичних ѐкостей 

застосовувалисѐ підготовчі та імітаційні вправи, вправи з елементами техніки 

спортивної ходьби, прискорена ходьба в змагальному темпі. Прискорена 

ходьба при відповідній швидкості (до 6,5 км/год) досѐгала зони тренуячого 

режиму (ЧСС 120-130 уд/хв). На другому етапі експериментальної програми 

занѐттѐ будували за загальноприйнѐтоя у фізичному вихованні структуроя – 

втѐгуваннѐ в режим навантаженнѐ на початку занѐттѐ, виконаннѐ основних 

завдань тренуваннѐ в середині і поступове зниженнѐ навантаженнѐ в кінці. 

Поточним показником оцінки навантаженнѐ слугували контрольні дані 

частоти серцевих скорочень – верхнѐ максимально допустима межа (ЧСС – 

140–160 уд/хв). На етапі розвитку фізичних ѐкостей і підвищеннѐ швидкості 

ходьби вирішували завданнѐ адаптації організму до зростаячих 

навантажень, удосконаленнѐ фізичної підготовленості, і на цьому фоні 

поступове підвищеннѐ швидкості. Длѐ студентів із високими показниками 

фізичної підготовленості швидкість ходьби підвищували також за допомогоя 

доступного навантаженнѐ до 10–11 км на годину ѐк найбільш оптимального 

фізичного навантаженнѐ на організм таких студентів. 

Длѐ розвитку фізичних ѐкостей складалисѐ індивідуальні комплекси 

вправ.  

Третій етап експериментальної програми містить різноманітні 

варіанти оздоровчої ходьби длѐ вдосконаленнѐ техніки пересуваннѐ: ходьбу 

по твердому покритті, ходьбу по пересіченій місцевості; ходьбу з подоланнѐм 

перешкод. Здійснявавсѐ туристичний похід 10–15 км із зупинками на 

відпочинок. Длѐ підвищеннѐ функціональних можливостей організму вико-

ристовувалисѐ загальнорозвивальні вправи та вправи на розвиток гнучкості, а 

також відновлявальна ходьба. Темп виконаннѐ вправ на третьому етапі був 

помірний, оскільки ми сталили переважно оздоровчі завданнѐ.  

Длѐ перевірки ефективності розробленої програми самостійних занѐть 

оздоровчоя ходьбоя ми провели контроль морфо-функціонального стану і 

розвитку фізичних ѐкостей студентів. Длѐ цього використовували комплекс 

морфологічних характеристик, показників стану серцево-судинної та 

дихальної систем, а також тестових вправ (тест Купера, спортивна ходьба 

2000 м, біг на 100 м і 1000 м, згинаннѐ та розгинаннѐ рук в упорі лежачі на 

підлозі тощо), а також перевірили антропометричні дані.  

Отримані дані свідщать про те, що регулѐрне і тривале виконаннѐ 

вправ аеробного режиму, а саме оздоровчої ходьби, призвело до 

підвищеннѐ функціональних можливостей організму студентів і 

підвищеннѐ рівнѐ їхньої фізичної підготовленості. Систематичні (не рідше 
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2 разів на тиждень) самостійні занѐттѐ з оздоровчої ходьби маять суттюве 

значеннѐ длѐ зміцненнѐ здоров’ѐ та підвищеннѐ опору організму дії 

несприѐтливих чинників довкіллѐ, про що свідчить зниженнѐ 

захворяваності студентів протѐгом навчального року.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

аналіз результатів дослідженнѐ даю підстави зробити висновки про те, що 

самостійна робота ю суттювоя складовоя освітнього процесу з фізичного 

вихованнѐ в педагогічних закладах вищої освіти. Використаннѐ засобів 

оздоровчої ходьби значно підвищую рухову активність студентів, покращую 

їхня фізичну підготовленість, формую навички самостійної роботи зі 

збереженнѐ і зміцненнѐ власного здоров’ѐ та здоров’ѐ всіх учасників 

освітнього процесу, необхідні длѐ майбутньої професійній діѐльності. 

Використаннѐ розробленої програми самостійних занѐть оздоровчоя 

ходьбоя дозволить оптимізувати освітній процес із фізичного вихованнѐ в 

педагогічних закладах вищої освіти.  

Перспективи подальших наукових розвідок із заданої проблеми 

можуть бути спрѐмовані на розробку педагогічних умов використаннѐ 

самостійних занѐть із оздоровчої ходьби в процесі професійної підготовки 

в закладах вищої освіти різного рівнѐ акредитації. 
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РЕЗЮМЕ 
Павленко Инна, Сидоренко Ольга, Шумаков Олег. Совершенствование 

физической подготовленности будущих учителей посредством самостоѐтельных 
занѐтий оздоровительной ходьбой. 

В статье рассмотрена проблема совершенствованиѐ физической 
подготовленности будущих учителей посредством самостоѐтельных занѐтий 
оздоровительной ходьбой. С целья целесообразности применениѐ самостоѐтельных 
занѐтий оздоровительной ходьбой в процессе профессиональной подготовки в 
учреждениѐх высшего педагогического образованиѐ проведено анкетирование 
студентов учебно-научного института педагогики и психологии. Разработана 
экспериментальнаѐ программа самостоѐтельных занѐтий оздоровительной 
ходьбой, котораѐ состоит из трех этапов: подготовительный этап – освоение 
техники оздоровительной ходьбы; этап повышениѐ скорости ходьбы и развитиѐ 
физических качеств; этап совершенствованиѐ элементов ходьбы и повышение 
функциональных возможностей организма. 

Ключевые слова: высшие педагогические учебные заведениѐ, будущие учителѐ, 
оздоровительнаѐ ходьба, самостоѐтельные занѐтиѐ, студенты, физическое 
воспитание. 

SUMMARY 
Pavlenko Inna, Sydorenko Olha, Shumakov Oleh. Improving physical fitness of future 

teachers by means of independent classes in health walking. 

The article considers the problem of improving the physical fitness of future teachers by 
means of independent classes in health walking. Based on the analysis of scientific sources, the 
importance of independent work to improve the educational process of physical education and 
increase motor activity of students is indicated. 
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The purpose of the article is to test experimentally the impact of independent walking 
classes on improving the physical fitness of future teachers. 

In the study we used the following methods: theoretical analysis and generalization of 
scientific literature on this problem, observation, questionnaires, testing, pedagogical 
experiment, mathematical data processing. 

The study was conducted on the basis of Sumy State Pedagogical University named after 
A. S. Makarenko. It involved 106 students of 3-4 courses of the Scientific and Educational 
Institute of Pedagogy and Psychology. 

In order to identify the level of awareness of the values of physical culture, the 
importance of independent health classes, understanding the impact of walking on the 
human body, the idea of a healthy lifestyle, a survey of students of the Institute of Pedagogy 
and Psychology. 

An experimental program of independent classes in health walking has been developed, 
which consists of three stages: preparatory stage – mastering the technique of health walking; 
stage of increasing walking speed and development of physical qualities; stage of improving the 
elements of walking and improving the functionality of the body. 

The analysis of the research results gives grounds to conclude that independent work is 
an essential part of the educational process of physical education in institutions of higher 
pedagogical education. 

The use of the developed program of independent classes in health walking will allow 
to optimize the educational process of physical education in institutions of higher 
pedagogical education. 

Prospects for further research on this issue can be aimed at developing pedagogical 
conditions for the use of independent classes in walking in the process of training in higher 
education institutions of different levels of accreditation. 

Key words: institutions of higher pedagogical education, future teachers, health 
walking, independent classes, students, physical education. 
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СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Статтѐ присвѐчена дослідження проблеми підготовленості майбутніх 

учителів початкових класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності. На підставі 
аналізу загальних теоретичних підходів до змісту здоров’ѐзбережувальної 
діѐльності подано авторську позиція щодо визначеного конструкта. Розглѐнуто 
структуру підготовленості майбутніх учителів початкових класів до 
здоров’ѐзбережувальної діѐльності, ѐка складаютьсѐ з мотиваційно-когнітивної, 
операційно-коригувальної й оцінно-рефлексивної складових із показниками, відповідно 
до ѐких було дібрано мануал діагностувальних методик. 
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Ключові слова: майбутні вчителі початкових класів, здоров’ѐзбережувальна 
діѐльність, підготовленість, діагностика, складова, показники, констатувальний 
етап. 

Постановка проблеми. Актуальність дослідженнѐ пов’ѐзана з 

вирішеннѐм пріоритетних завдань системи освіти у вихованні молодого 

поколіннѐ в дусі відповідального ставленнѐ до власного здоров’ѐ та 

оточуячих ѐк найвищої індивідуальної суспільної цінності. За останні 

десѐтиліттѐ в Україні ведетьсѐ активна робота з оновленнѐ й удосконаленнѐ 

змісту початкової освіти (Закон України «Про вищу освіту», проюкт «Нова 

українська школа», національна програма «Здоров’ѐ через освіту»). З оглѐду 

на це одним із стратегічних напрѐмків реформуваннѐ системи початкової 

освіти маю бути створеннѐ в кожному закладі освіти 

здоров’ѐзбережувального освітнього простору, ѐкий забезпечить оптимальні 

умови длѐ організації педагогічного процесу, усвідомленнѐ сутності 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності майбутніми вчителѐми та сприѐтиме 

збереження їх здоров’ѐ (Омельченко, 2017). Натомість аналіз робочих 

програм теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти у 

педагогічних закладах засвідчив наѐвність низки суперечностей між: 

необхідністя цілеспрѐмованої підготовки майбутніх учителів початкових 

класів і недостатністя її реалізації у процесі навчаннѐ в закладах вищої освіти; 

необхідністя підвищеннѐ ѐкості організації здоров’ѐзбережувальної 

діѐльності майбутніми вчителѐми початкових класів і відсутністя 

відповідного навчально-методичного забезпеченнѐ цього процесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Слід зазначити, що дослідниками 

переважно розглѐдаятьсѐ особливості організації формуваннѐ окремих 

складників здорового способу життѐ студентської молоді (Н. Агаджанѐн, 

Г. Ахмерова, М. Бакшаюва, Ю. Бондаревська, А. Боѐрський, О. Вакуленко, 

А. Гончаров, Б. Долинський, А. Дулевич, Л. Іващенко, С. Кондратяк, А. Лѐхо-

вич, М. Носко, Л. Овчиннікова, В. Оржеховська, І. Пономаренко, Л. Розен-

фальд, Н. Рѐбова,Г. Серіков, В. Теслякта та ін.). Незважаячи на достатня 

кількість наукових досліджень, присвѐчених вивчення різноманітних аспектів 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діѐльності 

(К. Авраменко, Н. Бібік, Я. Вавілова, М. Вашуленко, Н. Кічук, В. Ковальов, 

О. Комар, С. Литвиненко, О. Мельник, В. Полонський, О. Савченко, В. Сирота, 

Г. Тарасенко, Л. Фалько, Л. Хомич, І. Шапошникова та ін.), здоров’ѐзбере-

жувальним технологіѐм (В. Бондін, С. Грімблат, Я. Кобѐков, М. Смірнов 

та ін.), культурі здоров’ѐ (В. Горащук, В. Зайцев, Л. Іванова, Г. Кривошеюва, 

В. Магін, С. Сімоненко, В. Скумін, І. аковлева та ін.), питаннѐ цілеспрѐмованої 

підготовки їх до здоров’ѐзбережувальної діѐльності залишаютьсѐ відкритим. 
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Підготовка майбутніх учителів початкових класів повинна відповідати 

реаліѐм сьогоденнѐ, мета ѐкого полѐгаю у створенні психолого-

педагогічних умов длѐ розвитку індивідуальних здібностей, зміцненні 

здоров’ѐ, формуванні здорового способу життѐ та реалізації базових 

потреб майбутніх учителів початкових класів не лише у спеціально 

організованому здоров’ѐзбережувальному середовищі, а й у професійно-

педагогічному  просторі. Попри впровадженнѐ концептуальних засад Нової 

української школи в систему освіти, подальшого вивченнѐ потребуять 

науково-методологічні основи в напрѐмах підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до здоров’ѐзбережувальної діѐльності. 

Мета та завдання дослідження. Метоя статті ю висвітленнѐ 

результатів підготовленості майбутніх учителів початкових класів до 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності на констатувальному етапі 

експерименту. Завданнѐм означеного етапу дослідженнѐ ю визначеннѐ 

складових і показників підготовленості майбутніх учителів початкових 

класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності та їх діагностика.  

Методи дослідження. Длѐ визначеннѐ рівнів підготовленості майбутніх 

учителів початкових класів до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності 

було використано: анкетуваннѐ з метоя визначеннѐ стану обізнаності 

здобувачів вищої освіти із напрѐмами здоров’ѐзбережувальної діѐльності; 

картки самооцінки обізнаності здобувачів вищої освіти із сутністя здорового 

способу життѐ засобами здоров’ѐзбережуваннѐ, видами особистісного 

здоров’ѐ (розроблені автором); методика КОС-1 використовуваласѐ длѐ 

визначеннѐ рівнів сформованості комунікативних і організаторських 

здібностей (В. Синѐвський, В. Федоришин), методики визначеннѐ наѐвності 

проюктивних і аналітичних умінь (розроблені автором); тест «Діагностика 

лідерських здібностей (Е. Жаріков, Е. Крушельницький) длѐ визначеннѐ рівнѐ 

вираженості лідерських ѐкостей; длѐ визначеннѐ рівнѐ сформованості 

морально-вольових ѐкостей (методика А. Вострікова та Н. Кузьміної). 

Виклад основного матеріалу. Аналіз вищезазначених наукових 

доробок дав змогу встановити, що недостатньо вивченими аспектами 

проблематики формуваннѐ здоров’ѐ залишаятьсѐ її термінологічний 

апарат, методичні й методологічні засади здоров’ѐзбережувальної 

діѐльності в освіті. Разом із тим, вітчизнѐний науковий простір 

наповняютьсѐ розвідками, у ѐких декларуютьсѐ, що найбільш 

оптимальними длѐ визначеннѐ галузі педагогічної науки, ѐка вивчаю стан та 

розвиток теорії й практики навчаннѐ основ здоров’ѐ та вихованнѐ у 

здоров’ї на різних етапах лядського життѐ, вважаять терміни «педагогіка 
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здоров’ѐ», «здоров’ѐтворча педагогіка», «здоров’ѐзбережувальна освіта», 

«превентивна педагогіка», «здоров’ѐзбережувальна педагогіка» (Сливка, 

2016). Прикладом цьому ю дослідженнѐ О. Карпусь, у ѐкому авторкоя 

розглѐнуто термінологічний інструментарій щодо проблеми 

здоров’ѐзбереженнѐ та наголошено на тому, що більшість сучасних країн 

світу значну увагу приділѐю здоров’ѐзбереження свого населеннѐ, адже 

процвітаннѐ нації залежить від стану здоров’ѐ жителів країни, їх 

налаштуваннѐ на здоровий спосіб життѐ й особисту відповідальність за 

власне здоров’ѐ та здоров’ѐ оточуячих (Карпусь, 2020). 

На підставі вивченнѐ сутності професійно-педагогічної діѐльності 

вчителів початкових класів у закладах загальної середньої освіти з’ѐсовано, 

що вона охопляю різноманітні напрѐми: організація роботи, спрѐмовану на 

збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ дітей; організація навчально-виховної 

діѐльності, спрѐмованої на валеологічне вихованнѐ учнів; наданнѐ допомоги 

дітѐм відчувати себе суб’юктом здоров’ѐзбережувальної діѐльності; розви-

вати в учнів уміннѐ самооцінки функціонального стану організму; створеннѐ 

мотивації до веденнѐ й пропагуваннѐ здорового образу життѐ тощо. 

Проведені довготривалі спостереженнѐ і бесіди з учнѐми, батьками, 

вчителѐми, адміністраціюя закладів загальної середньої освіти дозволили 

дійти висновку, що здоров’ѐзбережувальна діѐльність ю досить важливоя 

ланкоя освітнього процесу в сучасній школі. Організаціѐ такої роботи 

повинна бути спрѐмована на: підвищеннѐ індивідуального потенціалу 

здоров’ѐ; сприѐннѐ емоційно-ціннісному ставлення до власного здоров’ѐ; 

формуваннѐ навичок, що сприѐять збереження фізичного, психічного, 

морального, соціального, здоров’ѐ; формування гуманістичного стиля 

спілкуваннѐ учасників освітнього процесу зокрема.  

Зауважимо, що на сьогодні не існую юдиного підходу до розуміннѐ 

сутності здоров’ѐзбережувальної діѐльності та підготовленості майбутніх 

учителів початкових класів до неї. У наукових джерелах 

здоров’ѐзбережувальна діѐльність трактуютьсѐ ѐк: організаціѐ життѐ 

лядини, що передбачаю гармонізоване використаннѐ й розвиток її 

духовно-моральних та фізичних сил, вихованнѐ прагнень до збереженнѐ 

індивідуального й соціального здоров’ѐ, формуваннѐ уѐвлень про 

шкідливість алкоголя, паліннѐ та наркотиків (Звюкова, 2009); цілісний і 

багатогранний процес, ѐкий спрѐмований на перетвореннѐ  

інтелектуальної й емоційної сфер особистості студента, підвищеннѐ 

ціннісного ставленнѐ ѐк до власного здоров’ѐ, так і до здоров’ѐ школѐрів 

на підставі усвідомленнѐ студентом власної відповідальності (Сентизова, 
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2008); багатофункціональне соціальне ѐвище, що передбачаю 

впровадженнѐ здоров’ѐзберережувальних технологій шлѐхом 

застосуваннѐ відповідних методів і засобів організації навчально-

виховного процесу, ѐкі не зашкоджуять здоров’я дітей та спрѐмовані на 

формуваннѐ здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь, що сприѐять 

збереження фізичного, психічного, соціального, морально-духовного 

здоров’ѐ учасників навчально-виховного процесу (Долинський, 2010). 

Розглѐдаячи сутність здоров’ѐзбережувальної діѐльності майбутнього 

вчителѐ початкової школи, закцентуюмо на дослідженні Б. Долинського, у 

ѐкому визначено такі методологічні підходи, на ѐких ґрунтуютьсѐ процес 

підготовки здобувачів вищої освіти майбутніх учителів початкових класів до 

неї з молодшими школѐрами в навчально-виховному процесі, ѐк-от: 

аксіологічний, системний, особистісно-діѐльнісний та культурологічний. Так, 

аксіологічний підхід у процесі підготовки майбутніх учителів початкової 

школи передбачаю сформованість у них системи соціально-спрѐмованого 

ціннісного ставленнѐ до духовних та матеріальних засобів у формуванні 

здорового способу життѐ; їхня здатність реально та об’юктивно оцінявати 

свої фізичні, психоемоційні, духовні, соціальні можливості; розуміннѐ 

здоров’ѐ і фізичної досконалості лядини ѐк практичної, соціальної, 

особистісної, національної, етичної та загальнолядської цінності, що 

виѐвлѐютьсѐ в усвідомленні необхідності дотримуватисѐ здорового способу 

життѐ, що дозволить найбільш повно здійснити завданнѐ 

здоров’ѐзбереженнѐ свого й учнів у майбутній професійній діѐльності. 

Системний підхід передбачаю взаюмодія між здобувачами вищої освіти і 

викладачами в різних видах діѐльності: навчальній (взаюмодіѐ валеологічної 

освіти з дисциплінами гуманітарного, соціально економічного, природничо-

наукового, професійного та практичного циклів фахової підготовки майбутніх 

учителів початкової школи), виховній (позааудиторна виховна робота, що 

передбачаю організація і проведеннѐ фізкультурно-спортивних змагань, 

творчих конкурсів, спортивних свѐт), самостійній (організаціѐ пошукової та 

дослідницької діѐльності студентів із питань здоров’ѐзбереженнѐ, самостійні 

занѐттѐ фізичноя культуроя і спортом (спортивні секції, гуртки), застосуваннѐ 

одержаних знань і вмінь під час педагогічної практики з урахуваннѐм 

збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ молодших школѐрів. Забезпеченнѐ 

системного підходу, спрѐмованого на збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ 

майбутніх учителів початкової школи під час навчаннѐ в педагогічному 

закладі вищої освіти, сприѐтиме їхній підготовці до здійсненнѐ 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності в умовах початкової школи. 
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Культурологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів до 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності дозволѐю виокремити в контексті 

дослідженнѐ сукупність таких культурних компонентів, ѐк педагогічна, 

фізична, валеологічна, екологічна культура, культура здоров’ѐ, ѐкі становлѐть 

здоров’ѐзбережувальний культурний напрѐм. Особистісно-діѐльнісний підхід 

в аспекті дослідженнѐ передбачаю спрѐмованість процесу підготовки 

майбутніх учителів початкових класів на здобуттѐ знань, умінь і навичок щодо 

організації різноманітної діѐльності (навчально-виховної, спортивно-ігрової, 

фізкультурно-оздоровчої, дозвіллювої, просвітницько-валеологічної та ін.), ѐка 

б не зашкоджувала їхньому здоров’я і здоров’я учнів (Долинський, 2010). 

Урахуваннѐ означених підходів викликаю необхідність у більш 

детальному розглѐді усвідомленнѐ майбутніми вчителѐми наукової 

зоріюнтованості та змістовного наповненнѐ конструктів «індивідуальне 

здоров’ѐ особистості», «здоровий спосіб життѐ», «засоби 

здоров’ѐзбереженнѐ» ще під час здобуттѐ вищої освіти. 

Теоретичний аналіз наукового фонду (Ю. Бондаревська, Л. Іващенко, 

Н. Страпко, Л. Хомич, С. Шмалей та ін.) з означеної проблематики дав 

змогу диференціявати ѐкісну структуру діѐльності здобувачів вищої освіти 

з основ формуваннѐ здорового способу життѐ, виѐвити специфіку 

взаюмоузгодженнѐ її складників у підтриманні рівнѐ здоров’ѐ. На думку 

вчених, формуваннѐ здорового способу життѐ маю зводитисѐ до 

дотриманнѐ таких вимог, ѐк: регулѐрний сон, особиста гігіюна, урахуваннѐ 

основ раціонального харчуваннѐ, виконаннѐ моральних норм, відсутність 

шкідливих звичок, профілактичні медоглѐди тощо (Шмалюй, 2005). 

Зважаячи на те, що сучасна підготовка здобувачів вищої освіти 

повинна відповідати вимогам Болонської декларації, слушним ю 

дослідженнѐ В. Андрущенко, у ѐкому індивідуальне здоров’ѐ особистості 

містить такі складові, ѐк: психічне, фізичне, морально-духовне, соціальне 

та професійне здоров’ѐ. Так, психічне здоров’ѐ розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність 

настанов, ѐкостей і функціональних здібностей майбутніх учителів, що 

дозволѐю їм адаптуватисѐ до довкіллѐ та ю необхідним у професійній 

діѐльності. Фізичне здоров’ѐ забезпечуютьсѐ позитивним ставленнѐм до 

нього ѐк до загальнолядської цінності, достатньоя руховоя активністя, 

раціональним харчуваннѐм, дотриманнѐм санітарно-гігіюнічних навичок, а 

також визнаннѐм необхідності занѐть фізкультурно-оздоровчими, 

спортивно-ігровими вправами, що сприѐтимуть не лише формування в 

майбутніх учителів здоров’ѐзбережувальних умінь і навичок, зміцнення 
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їхнього фізичного здоров’ѐ, а й набуття вмінь організовувати відповідну 

здоров’ѐзбережувальну діѐльність.  

Під морально-духовним здоров’ѐм автор розумію наѐвність у 

майбутніх учителів системи цінностей, настанов і мотивів їхньої поведінки 

у професійній діѐльності, що передбачаю формуваннѐ відповідних 

здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь, спрѐмованих на розвиток 

високої духовності особистості й пов’ѐзаних із такими загальнолядськими 

цінностѐми, ѐк добро, лябов, краса тощо. Науковець також вважаю, що 

морально-духовне здоров’ѐ ю передумовоя самоствердженнѐ здобувачів 

вищої освіти у суспільстві та професійно-педагогічній діѐльності зокрема. 

Соціальне здоров’ѐ передбачаю наѐвність у майбутніх учителів 

сформованих знань, умінь і навичок спілкуваннѐ (з дітьми, їхніми 

батьками, колегами, адміністраціюя). Рівень сформованості цього виду 

також впливаю на соціальну поведінку в професійній діѐльності та соціумі, 

відповідаю нормам, ѐкі висуваю суспільство до вчителѐ. Професійне 

здоров’ѐ вчителѐ, на думку автора, необхідно визначати ѐк цілісний 

багатомірний динамічний стан організму, ѐкий дозволѐю освітѐнам 

максимально реалізовувати свій творчий потенціал у професійно-

педагогічній діѐльності (Андрущенко, 2004). 

Розглѐдаячи засоби здоров’ѐзбереженнѐ, вважаюмо за необхідне 

наголосити на фізичних вправах ѐк повторному здійсненні різних видів рухових 

дій, що активізуять низку життювих процесів. ак справедливо наголошую 

М. Смірнов, ѐкісне різноманіттѐ методів фізичного вихованнѐ визначаю спосіб 

повтореннѐ фізичних вправ, ѐкі диференціяять так: просте повтореннѐ рухів і 

накопиченнѐ ефекту вправи лежать в основі вихованнѐ фізичних здібностей; 

модифіковане повтореннѐ і відбір – в основі навчаннѐ рухів; кодове 

повтореннѐ ю основоя формуваннѐ органів чуттѐ та інтелекту, вихованнѐ 

здатності до високих меж сприйнѐттѐ й обробки інформації; модельне 

повтореннѐ – умови нормуваннѐ тактичних здібностей, умінь найбільш 

раціонально діѐти в новій обстановці. Формуваннѐ свідомості, моральних, 

вольових та емоційних ѐкостей ґрунтуютьсѐ на конспективному повторенні та 

узагальненні, ѐкі припускаять повтореннѐ в граничному стислому виглѐді 

основних ступенів формуваннѐ суспільної свідомості. У своя чергу, засвоюннѐ 

норм моралі, етики та естетики припускаю розгорнуте їх повтореннѐ в 

конкретних формах поведінки під час рухової діѐльності. До форм предметно-

методичної організації процесу вправи, що історично склалисѐ, відносѐть такі 

способи в різних поюднаннѐх, ѐк: мимовільні, імітаційно-ігрові, природничо-

прикладні, аналітичні, спортивні та комплексні (Смірнов, 2003). 
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Відтак, спираячись на вищезазначене, длѐ здійсненнѐ означеної 

діѐльності майбутні вчителі початкових класів повинні бути підготовленими. 

Під підготовленістя майбутніх учителів початкових класів до 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності розуміюмо індивідуальне інтегроване 

утвореннѐ, що характеризуютьсѐ наѐвністя: сформованості практичних умінь і 

навичок длѐ організації та здійсненнѐ її з використаннѐм засобів 

здоров’ѐзбереженнѐ, ураховуячи валеологічні принципи; розвинених 

особистісних ѐкостей і необхідних теоретичних знань щодо сутності основ 

індивідуального здоров’ѐ особистості та здорового способу життѐ.  

У структурі підготовленості майбутніх учителів початкових класів до 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності виокремляюмо мотиваційно-

когнітивну (усвідомленнѐ цінності здоров’ѐ та система знань, необхідних 

длѐ вирішеннѐ здорового способу життѐ), операційно-коригувальну 

(передбачаю сформованість загально-методичних і спеціальних умінь, що 

уможливляять ѐкісне виконаннѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності) та 

оцінно-рефлексивну (передбачаю здатність здійснявати аналіз, самоаналіз 

і оціняваннѐ результатів здоров’ѐзбережувальної діѐльності) складові. Так, 

мотиваційно-когнітивна складова підготовленості майбутніх учителів 

початкових класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності оціняваласѐ за 

такими показниками: позитивна мотиваційна спрѐмованість щодо 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності; обізнаність із напрѐмами 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності. Стан підготовленості майбутніх 

учителів початкових класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності за 

операційно-коригувальноя складовоя діагностувавсѐ за такими 

показниками, ѐк-от: наѐвність комунікативно-організаторських, 

проюктувальних, аналітичних умінь та морально-вольових ѐкостей. Рівні 

підготовленості майбутніх учителів початкових класів до 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності за оцінно-рефлексивноя складовоя 

оцінявалисѐ за такими показниками, ѐк наѐвність здатності до 

педагогічної рефлексії та вмінь адекватного оціняваннѐ її результатів.  

Длѐ визначеннѐ рівнів підготовленості майбутніх учителів початкових 

класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності було обрано діагностику, у ѐкій 

на підставі вивченнѐ ступенѐ проѐву ознак запропонованих показників 

респондентів було віднесено до достатнього, задовільного чи низького рівнѐ. 

Так, достатній рівень підготовленості майбутніх учителів початкових 

класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності був характерний здобувачам 

вищої освіти, ѐкі маять глибокі й міцні знаннѐ щодо її специфіки, 

варіативності її напрѐмів. Вони обізнані з науковим підґрунтѐм 
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індивідуального здоров’ѐ особистості, здорового способу життѐ та 

здоров’ѐзбережувальних засобів. У таких здобувачів вищої освіти на 

достатньому рівні сформовані комунікативні та організаторські вміннѐ, вони 

виѐвлѐять виражені лідерські ѐкості, вирізнѐятьсѐ самокритичністя, дисцип-

лінованістя, почуттѐм відповідальності за інших лядей. Вони вміять проекту-

вати здоров’ѐзбережувальну діѐльність, точно і правильно аналізувати й 

оцінявати її, контролявати свій емоційний стан і цілком адекватно реагуять 

на вчинки оточуячих, не виѐвлѐять конфліктності у стосунках із ними. 

Задовільний рівень підготовленості майбутніх учителів початкових 

класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності характерний длѐ здобувачів 

вищої освіти, у ѐких знаннѐ щодо специфіки такої діѐльності та 

варіативності її напрѐмів ю епізодичними. Такі здобувачі вищої освіти 

недостатньо вміло використовуять одержані знаннѐ на практиці, 

відчуваять труднощі у проюктуванні здоров’ѐзбережувальної діѐльності. У 

них недостатньо сформовані комунікативні та організаторські вміннѐ, вони 

не виѐвлѐять лідерських ѐкостей, не завжди вирізнѐятьсѐ 

самокритичністя, дисциплінованістя, почуттѐм відповідальності за інших 

лядей. Вони відчуваять труднощі в організації здоров’ѐзбережувальної 

діѐльності, припускаятьсѐ помилок під час її аналізу. Таким здобувачам 

притаманне неадекватне реагуваннѐ на вчинки довколишніх лядей. Вони 

іноді виѐвлѐять конфліктність у стосунках із оточуячими.  

Низький рівень підготовленості майбутніх учителів початкових класів 

до здоров’ѐзбережувальної діѐльності характерний длѐ пасивних у 

навчанні здобувачів вищої освіти, ѐкі маять нечітке уѐвленнѐ про її 

специфіку, варіативність її напрѐмів, не прагнуть до здорового способу 

життѐ, не усвідомляять ролі індивідуального здоров’ѐ в особистому житті 

та сутність здоров’ѐзбережувальних засобів. У таких студентів 

несформовані комунікативні та організаторські вміннѐ, їм важко 

впроваджувати здобуті знаннѐ у практичну діѐльність, вони не виѐвлѐять 

лідерських ѐкостей, несамокритичні, недисципліновані, невідповідальні за 

інших лядей. Стосунки з іншими лядьми здебільшого маять негативний 

характер. Такі здобувачі вищої освіти часто вступаять у конфлікт, не вміять 

налагоджувати стосунки з оточуячими.  

У констатувальному етапі експерименту взѐли участь 42 здобувачів 

вищої освіти факультету початкового навчаннѐ Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». Висвітлимо результати підготовленості майбутніх 
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учителів до професійної діѐльності за визначеними показниками на 

констатувальному етапі експерименту. 

Достатній рівень позитивної мотиваційної спрѐмованості на 

здоров’ѐзбережувальну діѐльність (перший показник мотиваційно-

когнітивної складової) виѐвили 15,1 % респондентів (засвідчили її на рівні 

професійної потреби), базовий – 61,2 % (домінували мотиви допитливості), 

низький – 23,7 % респондентів (епізодична зацікавленість). За другим 

показником означеної складової встановлено, що лише 13,9 % респондентів 

правильно розуміять сутність здоров’ѐзбережувальної діѐльності вчителѐ 

початкових класів, вони обізнані з напрѐмами здорового способу життѐ. 

Базовий рівень засвідчила переважна більшість респондентів – 61,9 % (вони 

мали певні уѐвленнѐ про сутність понѐттѐ «здоров’ѐзбережувальна 

діѐльність», називали різні змістовні ознаки за видами здоров’ѐ), 24,2 % 

респондентів виѐвили низький рівень (не розуміли сутності понѐттѐ 

«здоров’ѐзбережувальна діѐльність», називали лише деѐкі засоби 

здоров’ѐзбереженнѐ). 

За першим показником операційно-коригувальної складової 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності з’ѐсовано, що організаційні вміннѐ 

(здатність швидко й ефективно встановлявати соціальні контакти, 

впливати на довколишніх, стимуляячи їх до певного виду діѐльності, 

швидко й відповідно до ситуації приймати рішеннѐ, виѐвлѐти ініціативу 

тощо) на достатньому рівні сформовано у 28,4 %, базовому – у 58,7 %, 

низькому – у 12,9 % від загальної кількості респондентів. Водночас, за 

другим показником сформованості морально-вольових ѐкостей ціюї 

складової на достатньому рівні було діагностовано 13,7 %, на базовому – 

62,6 %, на низькому – 23,7 % від загальної кількості респондентів. 

Достатній рівень сформованості здатності до педагогічної рефлексії 

(перший показник оцінно-рефлексивної складової) засвідчили 14,3 %, 

базовий – 70,5 %, низький – 15,2 % респондентів. Здатність до адекватного 

оціняваннѐ результатів здоров’ѐзбережувальної діѐльності (другий 

показник означеної складової) на достатньому рівні сформована у 21,4 % 

респондентів, 56,7 % респондентів здійснявали таку діѐльність на 

базовому, а 21,9 % респондентів – на низькому рівні. 

Значеннѐ кожної зі складових підготовленості майбутніх учителів 

початкових класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності здобувалось 

обчисленнѐм середнього арифметичного за відповідними показниками, 

що подано в таблиці 1.1. 
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Таблицѐ 1 

Результати діагностики рівнів підготовленості майбутніх учителів 

початкових класів до здоров’язбережувальної діяльності 

Складові Рівні підготовленості у % 

достатній базовий низький 

Мотиваційно-когнітивна 14,5 61,55 23,95 

Операційно-коригувальна 21,05 60,65 18,3 

Оцінно-рефлексивна 17,85 63,6 18,55 

Середню значеннѐ 17,8 61,9 20,3 

 

ак бачимо з табл. 1.1, за мотиваційно-когнітивноя складовоя  

підготовленості майбутніх учителів початкових класів до 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності достатній рівень засвідчили 14,5 % 

респондентів, базовий – 61,55 %, низький рівень – 23,95 % від загальної 

кількості здобувачів вищої освіти. Достатній рівень за операційно-

коригувальноя складовоя засвідчили 21,05 % респондентів, базовий – 

60,65 %, низький – 18,3 % здобувачів вищої освіти. Результати оцінно-

рефлексивної складової виѐвилисѐ такими: достатній рівень – 17,85 %, 

базовий – 61,9 %, низький – 20,3 % здобувачів вищої освіти. 

Узагальнені результати підготовленості майбутніх учителів 

початкових класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності  унаочнено на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Загальні рівні підготовленості майбутніх учителів початкових 

класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності (констатувальний етап), у %. 
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Отже, ѐк видно з рис. 1, найбільша кількість майбутніх учителів 

початкових класів (61,9 %) засвідчила базовий рівень підготовленості до 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності. На достатньому рівні виѐвлено 

меншість майбутніх учителів початкових класів – 17,8 %. На низькому рівні 

підготовленості до здоров’ѐзбережувальної діѐльності опинилисѐ 20,3 % 

від загальної кількості майбутніх учителів.  

Висновки. Аналіз одержаних упродовж констатувального етапу 

педагогічного експерименту результатів свідчить про необхідність подальшої 

роботи щодо підготовки майбутніх учителів початкових класів до здоров’ѐ-

збережувальної діѐльності. Саме тому перспективу подальших наукових 

розвідок убачаюмо в розробленні експериментальної методики підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності. 
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РЕЗЮМЕ 
Пальшкова Ирина. Состоѐние подготовленности будущих учителей начальных 

классов к здоровьесохранѐящей деѐтельности. 
Статьѐ посвѐщена исследования проблемы подготовленности будущих 

учителей начальных классов к здоровьесохранѐящей деѐтельности. На основании 
анализа общих теоретических подходов к содержания здоровьесохранѐящей 
деѐтельности представлена авторскаѐ позициѐ относительно выделенного 
конструкта. Рассмотрена структура подготовленности будущих учителей 
начальных классов к здоровьесохранѐящей деѐтельности, состоѐщий из 
мотивационно-когнитивной, операционно-корректируящей и оценочно-
рефлексивной составлѐящих с показателѐми, согласно которым был подобран 
мануал диагностируящих методик.  

Ключевые слова: будущие учителѐ начальных классов, здоровьесохранѐящаѐ 
деѐтельность, подготовленность, диагностика, составлѐящаѐ, показатели, 
констатируящий этап. 

SUMMARY 
Palshkova Iryna. The status of preparedness of future primary school teachers for 

health-preserving activity. 

Improving the quality of primary education is an important task of the current stage 
of Ukrainian society development, implementation of which is mainly related to the training 
of future professionals who can create psychological and pedagogical conditions for 
developing students’s individual abilities, strengthening of their health, forming their healthy 
lifestyle and realization of the basic needs of younger generation not only in a specially 
organized health environment, but also in the professional and pedagogical area. This task 
fully meets the requirements of the State Standard of Primary Education in Ukraine, 
documents and the project “New Ukrainian School”, which regulate the functioning and 
modern guidelines for the development of primary and higher education in Ukraine in the XXI 
century. Under these conditions preparing future primary school teachers for health activities 
is of paramount importance. 

The aim of the article is to highlight and analyze the results of the diagnostics of the 
future primary school teachers’ readiness for health care activities at the ascertaining stage 
of the experiment. Preparing the future primary school teachers for health care is understood 
as individual integrated composition, characterized by formation of practical skills for the 
organization and activity implementation with the use of health care means, based on 
valeological principles; developed personal qualities and the necessary theoretical knowledge 
based on the essence of individual health and healthy lifestyle. The structure of preparation 
of future primary school teachers for health care activities consists of motivational-cognitive, 
operational-corrective and evaluation-reflexive components with indicators according to 
which the manual of diagnostic methods was selected.  
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During the ascertaining stage of the experiment the sufficient level of readiness for 
the activity mentioned was demonstrated by 14,5 %, the basic one – by 59,7 % and the low 
one – by the 25,8 % of future primary school teachers. 

Key words: future primary school teachers, health care activities, preparedness, 
diagnostics, component, indicators, ascertaining stage. 
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-СЛОВЕСНИКІВ УМІНЬ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОГО МОВЛЕННЯ 
 

У статті описуютьсѐ методика формуваннѐ в майбутніх учителів-
словесників професійно оріюнтованих мовленнювих умінь на базі розвитку логічного 
мисленнѐ в тісній юдності з осмисленнѐм жанрових особливостей створяваних 
висловлявань. В узагальненому форматі цѐ методика маю такий виглѐд: 
1) осмисленнѐ жанрових особливостей первинних текстів (спостереженнѐ 
текстового матеріалу); 2) формуваннѐ вмінь іюрархізації тем і підтем у тексті 
(визначеннѐ логічного полѐ тексту); 3) формуваннѐ вмінь мовленнювої реалізації 
результатів спостережень (створеннѐ первинно-вторинних текстів). 
Репрезентовано систему роботи на кожному етапі навчаннѐ, наведено зразки 
виконаннѐ запропонованих завдань та необхідні методичні коментарі. 

Ключові слова: студенти-словесники, професійно оріюнтоване мовленнѐ, 
тексти репродуктивно-продуктивного типу, жанрові особливості тексту, 
іюрархізаціѐ тем і підтем у тексті, модель тексту. 

 

Постановка проблеми. Одним із першочергових завдань підготовки 

студентів-філологів ю формуваннѐ в них професійно оріюнтованої 

комунікативної компетентності. Робота в цьому напрѐмі тривала і 

багатоаспектна. Серед комплексу вмінь, що складаять зазначений вид 

компетентності, особливо значущими внаслідок їхнього «базового» статусу 

ю вміннѐ продукувати монологічні висловляваннѐ (наукові тексти) на теми, 

пов’ѐзані з певноя спеціальністя. За ступенем самостійності ці 

висловляваннѐ поділѐятьсѐ на первинні (оригінальні), вторинні (створені 

на основі змісту первинних) і первинно-вторинні. З формуваннѐ у студентів 

умінь продукувати вторинні та первинно-вторинні тексти необхідно 

починати роботу в зазначеному напрѐмі. Практика показую, що 

формуваннѐ в майбутніх учителів-словесників професійно оріюнтованих 

мовленнювих умінь ю більш ефективним, ѐкщо воно здійсняютьсѐ на базі 
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розвитку логічного мисленнѐ в тісній юдності з осмисленнѐм жанрових 

особливостей створяваних висловлявань. 

Аналіз актуальних досліджень. В аспекті окресленої проблеми 

важливими ю роботи М. П. Котярової, М. М. Кожиної, Н. А. Метс, 

О. Д. Митрофанової, В. В. Одінцова, Т. Б. Одінцової, О. М. Семеног, 

Т. В. Симоненко, В. В. Хіміка, Н. В. Шкуріної та ін., у ѐких розглѐдаятьсѐ 

питаннѐ організації наукового тексту й навчаннѐ монологічного мовленнѐ; 

праці М. М. Бахтіна, Т. К. Донської, Г. С. Юрмакової, Н. О. Іпполітової, Т. О. Ла-

диженської, В. М. Мещерѐкова, М. Р. Саввової, З. С. Смюлкової, О. В. Фі-

ліппової та ін., присвѐчені проблемам генології та навчаннѐ жанрів мовленнѐ. 

Останніми десѐтиліттѐми видано низку навчальних посібників із 

мови спеціальності, ѐкі відображаять сучасні підходи до навчаннѐ 

наукового стиля мовленнѐ студентів – текстоцентричний, 

культурологічний, особистісно оріюнтований тощо. У методичних системах, 

що пропонуять автори посібників, недостатньо враховуютьсѐ тенденціѐ до 

осмисленнѐ жанрових особливостей створяваних текстів у тісній юдності з 

розвитком логічного мисленнѐ студентів. 

Метою статті ю презентаціѐ методики навчаннѐ студентів-словесників 

створеннѐ текстів репродуктивно-продуктивного типу на матеріалі 

спеціальності з урахуваннѐм зазначеної тенденції. 

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використовувалисѐ такі методи 

дослідження: теоретичний аналіз літератури, спостереженнѐ текстового 

матеріалу, узагальненнѐ методичного досвіду, описовий метод. 

Виклад основного матеріалу. Пропонована методика навчаннѐ 

студентів-філологів створеннѐ репродуктивно-продуктивних текстів 

будуютьсѐ на основних положеннѐх теорії тексту про жанр. Під жанром, 

слідом за О. Н. Кожиним, О. О. Криловоя, В. В. Одінцовим, ми розуміюмо 

«вид мовленнювого твору, ѐкий виділѐютьсѐ в межах того чи іншого 

функціонального стиля та характеризуютьсѐ юдністя конструктивного 

принципу, своюрідністя композиційної організації матеріалу й 

використовуваних стилістичних структур» (Кожин, 1982, с. 156). 

В узагальненому форматі цѐ методика маю такий виглѐд: 

1) осмисленнѐ жанрових особливостей первинних текстів (спостереженнѐ 

текстового матеріалу); 2) формуваннѐ вмінь іюрархізації тем і підтем у 

тексті (визначеннѐ логічного полѐ тексту); 3) формуваннѐ вмінь 

мовленнювої реалізації (вербалізації) результатів спостережень (створеннѐ 

первинно-вторинних текстів). 
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ак матеріал длѐ спостереженнѐ рекомендуютьсѐ використовувати статті 

галузевих (лінгвістичних) енциклопедичних словників. Використаннѐ 

словникових статей поѐсняютьсѐ низкоя причин. По-перше, статті маять 

чітку структурну організація. По-друге, у словниках можна виділити 

необхідну длѐ аналізу кількість статей певного жанру. І нарешті, по-третю, 

матеріал словників маю длѐ студентів велику цінність із поглѐду їхньої 

професійної підготовки, тому що на основі словникових статей, ѐкі входѐть до 

категорії навчальних текстів, «відбуваютьсѐ ознайомленнѐ учнів із новим 

мовним і мовленнювим матеріалом, тренуваннѐ в його засвоюнні, розвиток 

відповідних умінь та навичок, контроль рівнѐ сформованості комунікативної 

компетентності» (Швець, 2017, с. 171). «Навчальний текст ѐк засіб 

формуваннѐ мовної, мовленнювої і соціокультурної компетенції, – зазначаю 

Н. Ф. Баландіна, – наділений багатим дидактичним потенціалом, оскільки 

слугую длѐ: 1) навчаннѐ рецепції; 2) розуміннѐ й осмисленнѐ; 3) інтерпретації; 

4) стимуляваннѐ продуктивного мовленнѐ» (Баландіна, 2017, с. 15). 

Відповідно до запропонованої методики, формуваннѐ вмінь 

продукувати тексти репродуктивного типу необхідно починати з осмисленнѐ 

жанрових особливостей, тобто категоріальних ознак, первинних текстів. З 

ціюя метоя з певного енциклопедичного виданнѐ відбираятьсѐ статті, ѐкі 

стосуятьсѐ будь-ѐкого жанру. Так, наприклад, у корпусі текстів галузевих 

(лінгвістичних) енциклопедичних словників засвідчуютьсѐ таке жанрове 

різноманіттѐ: характеристика мови або сім’ї мов, опис лінгвістичного закону, 

характеристика мовного процесу, опис методу дослідженнѐ, характеристика 

лексико-граматичного розрѐду слів тощо. Потім у цих статтѐх визначаятьсѐ 

типові, тобто відтворявані, компоненти змісту – теми й підтеми (по суті, 

визначаютьсѐ тематичне поле статей) і підбираятьсѐ мовленнюві корелѐти, що 

вводѐть ці компоненти в текст. Осмислення жанрових особливостей 

аналізованих текстів сприѐять певні типи завдань. 

1. Користуячись переліком тем і підтем, що, ѐк правило, становлѐть 

тематичне поле статей, ѐкі належать до жанру... (наприклад, 

характеристики методу дослідженнѐ), знайдіть ці компоненти в статтѐх 

аналізованого жанру (пропонуятьсѐ словникові статті). 

Перелік компонентів: визначеннѐ методу, віднесеннѐ до більш 

загальної групи методів, сфери та об’юкти застосуваннѐ в різних науках, 

об’юкти застосуваннѐ в мовознавстві, характер використаннѐ методу в 

мовознавстві, специфічні аспекти застосуваннѐ методу в лінгвістиці, 

значеннѐ методу. 
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2. Користуячись набором типових компонентів змісту, тобто тем і 

підтем, статей, що належать до жанру... (наприклад, характеристики 

мовного закону), визначте тематичне поле пропонованих статей (статті 

одного жанру підбираятьсѐ із словника). 

Подібні завданнѐ використовуятьсѐ в тому разі, ѐкщо характер 

референта й традиції, що склалисѐ в описі цього типу референтів, 

зумовили різноманіттѐ моделей словникових статей (у нашому разі це 

статті, що становлѐть собоя характеристику методу дослідженнѐ, опис 

лінгвістичного закону тощо). Подамо, наприклад, варіанти наборів тем 

(типових компонентів змісту) словникових статей, присвѐчених 

характеристиці лінгвістичного закону, у формі таблиці. 

Таблицѐ 1 

Характеристика лінгвістичного закону 

Типові компоненти змісту (перелік тем) Тематичне поле статей 
(можливі варіанти) 

1 2 3 4 5 

1. Загальна характеристика  + + + + + 

2. Деталізаціѐ загальної характеристики   
+ 

 
+ 

 
+ 

   
+ 

3. Значеннѐ закону  + +     + 

4. Обмеженнѐ (відхиленнѐ) дії закону    +  +     

5. Наслідки цих відхилень     +     

6. Поглѐди лінгвістів на закон     +   + 

7. Особливості дії закону в різних мовах          
+ 

  

8. Наслідки дії закону          + 

  

Перелік типових (відтворяваних) компонентів змісту й варіанти їх 

комбінації складаятьсѐ на основі аналізу низки статей, об’юднаних одніюя 

темоя (у конкретному випадку це характеристика мовного закону). 

Форми відповіді можуть бути різними. Нижче запропоновано два 

варіанти. Перший – у формі таблиці. 

Таблицѐ 2 

Назва статті Тематичне поле (номер варіанта) 

1. «Лескіна закон»  5 варіант 

2. «Фортунатова-Соссяра закон»  4 варіант 

3. І т.п.    

  

Другий варіант відповіді – цифровий запис: 1 – 5 в., 2 – 4 в.  
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3. Визначте компонентний склад статей, присвѐчених... (наприклад, 

характеристиці мови). Результатом виконаннѐ вправи може бути таблицѐ, 

подібна до тіюї, ѐку наведено в завданні № 2. 

4. Користуячись набором типових компонентів змісту статей, що 

належать до жанру... (наприклад, характеристики мови), підберіть у 

словникових статтѐх цього жанру мовленнюві формули (опорні конструкції) 

длѐ кожного компонента.  

Результати виконаннѐ цього завданнѐ можна оформити у виглѐді 

таблиці. 

Таблицѐ 3 

Типові компоненти змісту Мовленнюві формули (опорні конструкції) 

1. Віднесеннѐ до мовної групи  ... мова належить до групи... 

2. Територіѐ поширеннѐ, кількість тих, 
хто розмовлѐю ціюя мовоя 

Поширена цѐ мова на території.., у деѐких 
країнах.., частково в… 
Користуютьсѐ нея майже... 

3. Історіѐ розвитку мови  ... мова склаласѐ до... століттѐ, потім вона... 

4. Особливості мови на сучасному етапі:  
а) фонетична система  
б) морфологічна система 
 
в) синтаксичні особливості 
г) словотвірні особливості 

 
 
ЇЇ фонетична система становить собоя... 
У сфері морфології длѐ... мови характерно... 
Синтаксис... мови характеризуютьсѐ... 
Серед словотвірних особливостей… мови, 
розрізнѐять... 

5. Діалекти мови  ... мова маю такі діалекти... 

  

5. Підберіть із словникових статей, у ѐких описуютьсѐ... (наприклад, 

мова), синоніми до мовленнювих формул, що вводѐть типові компоненти 

змісту статей цього жанру.  

У процесі підбору мовленнювих формул-синонімів можна 

запропонувати студентам далі заповнити подану в попередньому завданні 

таблиця (проіляструюмо це на прикладі першого компонента – 

«Віднесеннѐ до мовної групи»).  

Таблицѐ 4 

Типові компоненти змісту Мовленнюві формули (опорні конструкції) 

1. Віднесеннѐ до мовної групи  ... мова належить до групи... 
... мова входить до групи... 
Ця мову, разом з.., відносѐть до групи... 
мов. 
Група, до ѐкої входить... мова, називаютьсѐ... 

  

Виконаннѐ наведених завдань дозволѐю студентам усвідомити не 

тільки жанрові особливості первинного тексту й тексту, ѐкий готуютьсѐ до 
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реалізації, а й критерії аналізу лінгвістичного референта, що описуютьсѐ в 

ньому. На завершеннѐ даного етапу роботи можна ввести таке понѐттѐ, ѐк 

жанрово-компонентна інформаціѐ, і акцентувати увагу студентів на те, що, 

«виѐвлѐячись у межах кожного конкретного тексту, цѐ інформаціѐ 

характеризую одночасно й цілий клас текстів, що належать до одного 

ѐкогось жанру» (Мещерѐков, 1997, с. 128). 

Наступним етапом процесу формуваннѐ мовленнювих професійно 

оріюнтованих умінь студентів-філологів ю етап навчаннѐ іюрархізації 

компонентів змісту (тем і підтем) статей того чи іншого жанру ѐк 

проміжний ступінь між аналізом первинного тексту й синтезом результатів 

цього аналізу в первинно- вторинних текстах. Введеннѐ даного етапу до 

процесу навчаннѐ поѐсняютьсѐ тим, що будь-ѐкий текст маю не лінійну, а 

іюрархічну будову. Роботу на цьому етапі необхідно починати з поѐсненнѐ 

студентам сутності операції іюрархізації тем і підтем тексту, ѐка полѐгаю в 

розподілі останніх за принципом «вище – нижче – поруч і окремо 

(стоѐть)». При цьому теми, ѐкі «вище стоѐть», ю більш загальними 

(родовими); до тем, що «нижче стоѐть», належать часткові (видові) теми; 

теми, що «поруч стоѐть», однаково кореляять або з родовоя, або з 

видовоя темоя. Теми, ѐкі «окремо стоѐть», кваліфікуятьсѐ ѐк теми, що не 

пов’ѐзані з жодноя темоя іюрархічної схеми. ак правило, вони стосуятьсѐ 

історії ѐвища або суміжних галузей знаннѐ. Отже, подібна іюрархізаціѐ ю 

формоя узагальненнѐ логічних відносин між предметами мовленнѐ. Ці 

відносини «легко схематизуятьсѐ, що даю можливість репрезентувати 

зміст тексту у виглѐді іюрархії предметів мовленнѐ і їх предметно-

мовленнювих компонентів, тобто частин тексту» (Мещерѐков, 2004, с. 98).  

Формування вмінь іюрархізації компонентів змісту текстів того чи 

іншого жанру сприѐтимуть такі завданнѐ. 

1. Проаналізуйте тематичне поле статті, що присвѐчена 

характеристиці... (наприклад, лінгвістичного закону), і визначте, ѐка з тем ю 

загальноя (родовоя), а ѐка – частковоя (видовоя) в таких парах: 

– «загальна характеристика закону» / «деталізаціѐ загальної 

характеристики»; 

– «загальна характеристика закону» / «особливості дії закону в різних 

мовах»; 

– «значеннѐ закону» / «наслідки дії закону»; 

– «обмеженнѐ (відхиленнѐ) дії закону» / «наслідки відхилень» . 

2. Проаналізуйте схему іюрархізації тем і підтем словникової статті... 

(наприклад, «Болгарська мова») (рис. 1) і поѐсніть, чому теми «Особливості 
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мови на сучасному етапі» й «Діалекти мови» об’юднані в один блок. У 

даній іюрархічній схемі визначте місце теми «Історіѐ розвитку мови».  

 
 

Рис. 1. Схема іюрархізації тем і підтем словникової статті 

3. Визначте теми й підтеми статті, що належить до жанру... 

(наприклад, опису методу дослідженнѐ), складіть схему, ѐка 

відтворяватиме іюрархія цих тем і підтем. Визначте теми, що «окремо 

стоѐть» (у разі їх наѐвності). 

Зауважимо, що визначеннѐ іюрархічних відносин – це надзвичайно 

складне завданнѐ, воно вимагаю вмінь теоретичних спостережень. Основні 

помилки тут стосуятьсѐ неправомірного звуженнѐ класифікаційних рубрик 

або такого самого неправомірного їх розширеннѐ. У першому випадку за 

межі одного понѐттѐ виносѐтьсѐ його види, у другому – в одну рубрику 

вносѐтьсѐ елементи суміжних рубрик. Усі ці обставини необхідно 

Поняття, що підлягає визначенню 
(болгарська мова) 

 

Загальна характеристика Рівнева  
характеристика 

Більш загальна 
група 

Територіѐ 
поширеннѐ, 

кількість мовців 

Особливості мови на сучасному етапі 

фоне-
тичні 

морфо-
логічні 

синта-
ксичні 

слово-
твірні 

Діалекти мови 

Історіѐ розвитку 
 мови 

? 
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враховувати, тому що на основі іюрархічних схем будуятьсѐ потім 

мовленнюві партії, ѐкі можуть бути коректними за формоя і хибними по 

суті. Крім того, необхідно враховувати можливі варіанти іюрархізації 

компонентів змісту одніюї і тіюї самої словникової статті. 

Завершальний етап пропонованої методики полѐгаю в навчанні 

студентів-словесників оформленнѐ результатів спостережень текстових 

матеріалів у професійно оріюнтовані висловляваннѐ репродуктивно-

продуктивного типу. З ціюя метоя студентам пропонуятьсѐ зразки 

моделей текстів різних жанрів – структурно-композиційних юдностей 

типових длѐ текстів того чи іншого конкретного жанру компонентів змісту, 

ѐкі реалізуятьсѐ в типових длѐ цього жанру опорних словах, 

словосполученнѐх і конструкціѐх. Наведемо зразок моделі тексту, що 

належить до жанру характеристики мови. 

«Дамо характеристику ... мови. 

Зміст ціюї характеристики можна презентувати в такому виглѐді ... 

(пропонуютьсѐ відповідна іюрархічна схема). Звертая вашу увагу на 

характер ціюї схеми: вона об’юдную інформація у два блоки – загальна 

характеристика мови й рівнева характеристика мови. 

Почнемо із загальної характеристики мови. 

... мова належить до групи ... мов. Поширена цѐ мова на всій 

території .., а також у деѐких країнах ... . Розмовлѐю ціюя мовоя майже ... . 

Це була загальна характеристика мови. 

Перш ніж ми перейдемо до рівневого (або структурного) опису ... 

мови, що становить другий блок тем, скажемо кілька слів про історія її 

розвитку. Отже, ... мова склаласѐ до ... століттѐ, потім вона ... . Надалі ... . 

Продовжимо післѐ невеликого історичного екскурсу характеристику 

... мови. Тут ми будемо говорити про особливості мови на сучасному етапі 

та про її діалекти. 

Зупинимосѐ на характеристиці її фонетичної системи, словотвірного і 

морфологічного складу та синтаксичних властивостей. 

Фонетична система ... мови ѐвлѐю собоя ... . 

До словотвірних особливостей мови, що аналізуютьсѐ, належать ... . 

У сфері морфології длѐ … мови характерно ... . 

Синтаксис ... мови характеризуютьсѐ ... . 

І останнѐ тема другого блоку – діалекти ... мови. Згадаюмо, що таке 

діалекти. Діалектами називаятьсѐ ... . Отже, цѐ мова маю такі діалекти ... . 

На цьому ми завершимо характеристику ... мови». 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

284 

На базі цих моделей виконуятьсѐ вправи, згруповані на основі 

програмованих умінь. 

1. Вправи, спрѐмовані на формуваннѐ вмінь виділѐти в моделѐх 

професійно оріюнтованих висловлявань опорні конструкції, що 

вербалізуять типові длѐ текстів аналізованого жанру компоненти: 

а) знайдіть у наведеній моделі тексту-характеристики ... (наприклад, 

мови) опорні конструкції, ѐкі даять уѐвленнѐ про типові компоненти змісту 

цього тексту; 

б) у цій же моделі знайдіть засоби зв’ѐзку і фрази векторного типу, 

що допомагаять чітко позначити перехід до нового предмета мовленнѐ 

або до нового виду діѐльності, розподіліть їх за групами: 1) засоби, ѐкі 

вказуять на початок обговореннѐ теми; 2) засоби, що вказуять на перехід 

до основної частини; 3) засоби, що переводѐть від одніюї теми (підтеми) до 

іншої; 4) засоби, ѐкі повідомлѐять про завершальну частину тексту. 

2. Вправи, що сприѐять формування вмінь редагувати тексти: 

а) знайдіть у моделі тексту однаково побудовані конструкції, що 

вербалізуять різні компоненти змісту; замініть їх синонімічними; 

б) проаналізуйте модель тексту з поглѐду порушеннѐ в ній логічних 

зв’ѐзків між предметами мовленнѐ, усуньте цей недолік. 

3. Вправи, ѐкі формуять уміннѐ розроблѐти окремі фрагменти тексту, 

вводити їх у професійно оріюнтоване висловляваннѐ: 

а) сконструяйте фрагмент, що присвѐчений опису історії розвитку, 

становленнѐ... (наприклад, мови, наукового методу, мовного процесу 

тощо), і введіть його в дану модель, використовуячи відповідні мовленнюві 

формули (опорні конструкції); 

б) визначте місце проміжних узагальнень у тексті та введіть їх у 

модель тексту за допомогоя фраз векторного типу. 

Післѐ виконаннѐ подібних вправ студентам пропонуятьсѐ завданнѐ 

на конструяваннѐ (спочатку з використаннѐм зразка) моделей текстів 

різних жанрів на основі переліку типових компонентів змісту статей 

певного жанру, мовленнювих корелѐтів, ѐкі вербалізуять ці компоненти, і 

схем, що відбиваять іюрархія основних тем і підтем тексту. Потім 

сконструйовані моделі заповняятьсѐ конкретним змістом. Навчаннѐ 

створеннѐ текстів репродуктивно-продуктивного типу на основі таких 

моделей у студентській аудиторії елементарно: воно становить собоя 

вправи в накладенні матриці моделі на конкретний матеріал. 

Останній етап навчаннѐ можна завершити колективним складаннѐм 

діѐльнісної програми, ѐка зводитьсѐ до такої системи навчальних дій:  
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– визначеннѐ предмета мовленнѐ; 

– підбір прецедентів (статей, текстів) опису предметів мовленнѐ, 

подібних до предмета, що аналізуютьсѐ; 

– визначеннѐ в текстах (статтѐх) типових компонентів змісту – тем і 

підтем, ѐкі характеризуять жанр; 

– визначеннѐ в текстах типових опорних конструкцій, ѐкі 

відповідаять темам і підтемам, що повторяятьсѐ й відтворяятьсѐ в усіх 

текстах; 

– складаннѐ схеми, ѐка відображаю іюрархія та співположеннѐ тем і 

підтем тексту; 

– складаннѐ моделі тексту на основі типових компонентів змісту, 

опорних конструкцій і схем, що відображаять іюрархія тем і підтем; 

заповненнѐ ціюї моделі конкретним матеріалом. 

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Апробаціѐ 

описаної системи роботи підтвердила її ефективність. Сформовані в 

студентів уміннѐ продукувати тексти на основі словникових статей 

дозволѐять перейти до конструяваннѐ професійно оріюнтованих 

висловлявань на основі матеріалу параграфів шкільних підручників. У 

зв’ѐзку з цим виникаю закономірне питаннѐ про співвіднесеннѐ текстів 

словникових статей і текстів уроків. Тексти уроків, ѐкі доводитьсѐ 

конструявати вчителя, також можна згрупувати за предметом мовленнѐ 

на уроці, або за характером референта. Здійснений аналіз дозволѐю 

говорити про деѐкий збіг класифікацій текстів словникових статей і текстів 

уроків. Так, розрізнѐятьсѐ мовленнюві партії вчителѐ, ѐкі: 

1) характеризуять частини мови; 2) описуять лексико-граматичні та 

структурні розрѐди слів тіюї чи іншої частини мови; 3) присвѐчені питаннѐм 

стилістичного використаннѐ мовних одиниць; 4) характеризуять окремі 

мовні факти; 5) відведені правопису тощо. Така класифікаціѐ текстів уроків, 

виѐвлений компонентний склад цих текстів і типова длѐ кожного типу 

обговоряваних висловлявань лексика й фразеологіѐ необхідні вчителя, 

тому що стратегіѐ його й учнів мовленнювої поведінки на уроці значноя 

міроя визначаютьсѐ характером референта і дидактичного матеріалу. 

Існую ще один аспект співвіднесеннѐ таких різних за змістом, 

структуроя, розгортаннѐм і композиціюя текстів, ѐк тексти словникових 

статей, тексти підручників, навчальних посібників тощо. Ці тексти 

знаходѐтьсѐ у відношеннѐх взаюмного доповненнѐ, а методичним 

інструментом їх співвіднесеннѐ може бути діалогізаціѐ (тут маютьсѐ на увазі 

не діалог ѐк форма спілкуваннѐ, а діалог ѐк тип зв’ѐзку знань), що «ю 
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суттювоя особливістя сучасних тенденцій гуманізації освіти всіх рівнів…» 

(Пахненко, 2010, с. 396). Так, наприклад, ѐкщо в процесі підготовки до 

уроку виникаю необхідність у залученні матеріалів словників, методичних 

посібників, науково-популѐрних текстів, учитель використовую цей 

матеріал длѐ ілястрацій, причинного обґрунтуваннѐ, створеннѐ 

проблемних ситуацій тощо. Звичайно, не можна всі ці «другорѐдні» тексти 

вводити без зміни в мовленнюві партії вчителѐ на уроці, але, щоб ввести їх 

у партитуру уроку, потрібно знати їхні особливості, принципи 

текстотвореннѐ, способи адаптації до навчальних цілей. Інакше кажучи, 

знаннѐ специфіки «другорѐдних» текстів (словникових статей, методичних 

посібників тощо) длѐ вчителѐ ю обов’ѐзковим. 

І останній, методичний, аспект співвіднесеннѐ текстів – це збіг основних 

умінь аналізу словникових статей та створеннѐ на цій базі висловлявань 

професійно оріюнтованого мовленнѐ й основних умінь передтекстової і 

власне текстової роботи, спрѐмованої на конструяваннѐ мовленнювих партій 

учителѐ з використаннѐм параграфів шкільних підручників. 

Усі ці питаннѐ можуть стати предметом подальшого обговореннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Пахненко Ирина. Формирование у студентов-словесников умений 

профессионально ориентированной речи. 
В статье описываетсѐ методика формированиѐ у будущих учителей-

словесников профессионально ориентированных речевых умений на базе развитиѐ 
логического мышлениѐ в тесном единстве с осмыслением жанровых особенностей 
создаваемых высказываний. В обобщенном виде эта методика выглѐдит следуящим 
образом: 1) осмысление жанровых особенностей первичных текстов (наблядение 
текстового материала); 2) формирование умений иерархизации тем и подтем в 
тексте (определение логического полѐ текста); 3) формирование умений речевой 
реализации результатов наблядений (создание первично-вторичных текстов). 
Представлена система работы на каждом этапе обучениѐ, даны образцы 
выполнениѐ предложенных заданий и необходимые методические комментарии. 

Ключевые слова: студенты-словесники, профессионально ориентированнаѐ 
речь, тексты репродуктивно-продуктивного типа, жанровые особенности текста, 
иерархизациѐ тем и подтем в тексте, модель текста. 

SUMMARY 
Pakhnenko Irina. Formation of professionally oriented speech skills in students-

philologists. 

One of the primary tasks of training students-philologists is formation of their 
professionally oriented communicative competence. The work in this direction is long and 
multifaceted. Among the set of skills that make up this type of competence, especially important 
due to its “basic” status are the ability to produce monologue statements (scientific texts) on 
topics related to their specialty. With formation of students’ skills to create secondary and 
primary-secondary texts, it is necessary to begin work in the indicated direction. Practice shows 
that formation of professionally oriented speech skills in future teachers-philologists is more 
effective if it is carried out on the basis of logical thinking development in close unity with 
understanding of the genre features of the created statements. 

The purpose of the article is to present the methods of teaching students-philologists 
to create texts of reproductive-productive type on the material of the specialty, taking into 
account the indicated trend. 

To achieve this goal, the following research methods were used: theoretical analysis 
of the literature, observation of textual material, generalization of methodological 
experience, descriptive method. 

The proposed method of teaching students-philologists to create reproductive-
productive texts is based on the basic principles of the theory of the text about the genre. In 
generalized form, this technique is as follows: 1) understanding the genre features of primary 
texts (observation of textual material); 2) forming skills of hierarchization of topics and 
subtopics in the text (definition of the logical field of the text); 3) forming skills of speech 
realization (verbalization) of the results of observations (creation of primary-secondary 
texts). Materials from branch (linguistic encyclopedic) dictionaries are used as didactic 
support of this technique. 
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The article presents the system of work at each stage of training, gives examples of 
the proposed tasks and the necessary methodological comments. 

In conclusion, the effectiveness of the system described in the article is proved and the 
prospects for further research are identified, which are related to the possibility of transition 
on the basis of students’ skills to produce texts based on dictionary articles to construct 
professionally oriented statements using materials from school textbooks. 

Key words: students-philologists, professionally oriented speech, texts of 
reproductive-productive type, genre features of the text, hierarchization of topics and 
subtopics in the text, model of the text. 
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РОЗВИТОК НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У 

ПРОФІЛЬНИХ ЗВО 

 
У статті розглѐнуто поглѐди науковців щодо ролі самостійної діѐльності під 

час професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти. На основі аналізу 
наукових педагогічних джерел визначено дефініції «самостійна діѐльність 
студентів» і «рефлексіѐ» та обґрунтовано необхідність їх інтеграції. Звертаютьсѐ 
увага, що розвиток самостійної діѐльності, ѐк стимулу до самовдосконаленнѐ, ю 
важливоя умовоя під час професійної підготовки студентів профільних ЗВО. Дані 
вміннѐ надаять можливість студентам самостійно добувати знаннѐ, аналізувати, 
контролявати, коригувати тощо. 

Ключові слова: студенти, субʼюкт навчаннѐ, розвиток, самостійна діѐльність, 
рефлексіѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції вищої школи, з ѐкими 

стикаятьсѐ студенти профільних ЗВО, викликаять певні труднощі – це не 

тільки особливості та спеціалізаціѐ професійної підготовки, але й велика 

ступінь самостійності. Навчальним планом передбачаютьсѐ не менше 50 % 

годин самостійної роботи від загальної трудомісткості дисципліни, тому 

самостійну діѐльність необхідно розглѐдати ѐк важливий чинник 

навчальної та наукової діѐльності майбутнього фахівцѐ. У цьому контексті 

актуалізації набуваю розвиток навичок творчої, інтелектуальної праці, 

здатність виѐвлѐти сутність завдань і проблем, що виникаять у ході 

самостійної діѐльності, приймати рішеннѐ в конкретних ситуаціѐх і брати 

на себе відповідальність за результат. 

Передбачаютьсѐ, що самостійна діѐльність студента здійсняютьсѐ без 

безпосередньої участі викладача, у той самий час основним завданнѐм 
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вищої освіти ю розвиток творчої особистості, здатної до саморозвитку, 

самоосвіти, інноваційної діѐльності. Вирішеннѐ завдань такого роду 

неможливо тільки шлѐхом передачі знань від викладача до студента, тому 

важливо сформувати у студентів навички рефлексії, що зумовлено 

зростаннѐм потреби лядини в самостійності, розумінні й оціняванні себе, 

що умотивовую доцільність обґрунтуваннѐ важливості рефлексії ѐк основи 

самостійної діѐльності студентів профільних ЗВО. 

Аналіз актуальних досліджень. Оптимізація освітнього процесу 

через формуваннѐ у студентської молоді навичок самостійної роботи 

досліджували М. Левшин, О. Муковіз, І. Ільѐсов, В. Лѐудіс, Н. Качалов, 

В. Козаков, Б. Ліхачев та ін. Проблемами освіти й самоосвіти дорослих 

займалисѐ такі педагоги, ѐк Х. Алчевська, М. Корф, а. Чепіга, С. Русова, 

С. Шацький та ін. Проблему формуваннѐ рефлексивних здібностей 

студентів та їхньої значущості в освітньому процесі досліджено в наукових 

працѐх Л. Виготського, В. Давидова, І. Лернера, О. Мальскої, 

М. Марусинець, І. Семенова, С. Степанова, Л. Шихова та ін. Учені 

підготували потужний фонд, представлений теоретичним і практично 

оріюнтованим матеріалом із формуваннѐ й розвитку рефлексивних умінь, 

зокрема під час самостійної діѐльності. 

Не знижуячи вагомий внесок науковців в означеній проблематиці, 

зазначимо, що питаннѐ розвитку самостійної діѐльності студентів 

профільних ЗВО не було предметом спеціального вивченнѐ. 

Мета статті – вивченнѐ думок науковців щодо понѐть «самостійна 

діѐльність студентів» та «рефлексіѐ» з метоя доведеннѐ необхідності їх 

інтеграції під час самостійної діѐльності студентів профільних ЗВО. 

Основними методами дослідження ю аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 

узагальненнѐ та систематизаціѐ психолого-педагогічних джерел із 

проблеми розвитку навичок самостійної діѐльності студентів. 

Виклад основного матеріалу. В основних положеннѐх 

розвивального навчаннѐ підкресляютьсѐ, що засвоюннѐ знань, умінь і 

навичок перетворяютьсѐ з мети освіти на засіб розвитку здібностей, що 

передбачаю зміни у взаюмодії викладача та студентів: вони стаять 

партнерами спільного розвитку (Куліш, 2013; Панов, 2007). Студент 

виступаю субʼюктом власного розвитку, а викладач цінитьсѐ не за те, що ю 

джерелом знань, а за те, що організовую процес саморозвитку студента та 

самого себе. У контексті розвивального навчаннѐ актуальним стаю таке 

проюктуваннѐ навчальної діѐльності, що перетворяю студента на субʼюкта-

партнера в педагогічній взаюмодії з викладачем та оточеннѐм.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

290 

Вимоги сьогоденнѐ до професійної підготовки майбутнього фахівцѐ 

призводѐть до змін соціальної ситуації та трансформації освітніх парадигм. 

Одніюя з таких змін, що сприѐю забезпеченнѐ ѐкості професійної 

підготовки, стаю перетвореннѐ студента на субʼюкта освітнього процесу. 

Тобто студент відповідальний за власне навчаннѐ та повинен володіти 

навичками самостійної діѐльності під час здобуттѐ освіти у ЗВО.  

Вітчизнѐні вчені приділѐять велику увагу проблемі організації 

самостійної діѐльності: розглѐнуто загальнопедагогічні підходи до 

розкриттѐ проблем самостійної діѐльності студентів у вищій школі, 

уточняятьсѐ роль і місце самостійної діѐльності в освітньому процесі під 

час вивченнѐ конкретних дисциплін. Сучасні дослідники представлѐять 

самостійну діѐльність ѐк метод навчаннѐ, ѐк форму організації діѐльності 

студентів, ѐк вид пізнавальної діѐльності студентів, ѐк засіб активізації їх 

інтелектуальної, творчої діѐльності тощо. 

Самостійність визначаютьсѐ ѐк спосіб діѐти відносно незалежно, 

ізольовано від інших, без сторонньої допомоги і не так ѐк всі, а своюрідно 

(Божович, 1997); вольова властивість особистості, здатність 

систематизувати, планувати, регулявати та активно здійснявати власну 

діѐльність без постійного керівництва та практичної допомоги ззовні 

(Платонов, 1984); здатність особистості до діѐльності, без втручаннѐ ззовні 

(Коджаспирова, 2005); ѐкість особистості, виражена в здатності мислити, 

аналізувати ситуація, вироблѐти власну думку, ухвалявати рішеннѐ й діѐти 

за власноя ініціативоя, незалежно від нав’ѐзуваних поглѐдів і способів 

розв’ѐзаннѐ тих чи тих проблем; ѐкість особистості, ѐкій характерна 

незалежність, активність, свідомість та відповідальність, здатність до 

конкретного виду діѐльності та виѐвлѐютьсѐ під час виконаннѐ навчально-

пізнавальних і практичних завдань (Левшин та Муковіз). 

Із наведених думок науковців випливаю, що в більшості з них 

підкресляютьсѐ юдність внутрішньої готовності особистості до діѐльності та 

інтенсивний виѐв ціюї готовності. Крім того, у більшості визначень сутність 

самостійності розкриваютьсѐ через вольові риси особистості (рішучість, 

наполегливість, витримка тощо), її здібності та інтелектуальну діѐльність.  

Самостійна діѐльність виступаю рушійноя силоя освітнього процесу. 

Адже це особливий вид навчальної діѐльності, упродовж ѐкого студенти 

профільних ЗВО здійсняять творчу, активну, напружену розумову 

діѐльність, спрѐмовану на оволодіннѐ сутністя тіюї чи іншої навчальної 

дисципліни, ѐк за завданнѐм викладачів, так і за власним бажаннѐм.  
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Таким чином, визначаюмо самостійну діѐльність студента ѐк 

особливу форму організації навчальної діѐльності, що стимуляю до пошуку 

потрібної інформації, осмисленого і творчого її сприйнѐттѐ, аналізу й 

систематизації з метоя здобуттѐ необхідних професійних компетенцій. 

Стрімке зростаннѐ обсѐгу необхідної длѐ засвоюннѐ в процесі вищої 

освіти інформації спонукаю до розвитку у студентів навичок самостійної 

діѐльності під час здобуттѐ освіти у профільному ЗВО. Під профільними ми 

розуміюмо заклади вищої освіти, ѐкі готуять фахівців специфічних 

спеціальностей: авіаційних фахівців, військових, фахівців цивільного 

захисту, національної гвардії тощо. Готовність до самостійної діѐльності 

виступаю провідноя рисоя вже сформованих фахівців під час 

удосконаленнѐ ними своїх професійних компетентностей та сприѐю більш 

повній реалізації принципу «навчаннѐ впродовж життѐ».  

Дослідники В. Василюв, В. Кравцов, А. Б. Рацул (Васильюв, 2006; 

Кравцов, 2008; Рацул, 2010) стверджуять, що рівень розвитку 

рефлексивних властивостей особистості – провідний чинник досѐгненнѐ 

лядиноя високого професіоналізму у своїй справі. Рефлексіѐ ѐк система 

інформативних зворотних зв’ѐзків відіграю велику роль у розвиткові 

особистості, її діѐльності, стосунках і взаюмодіѐх (Рацул, 2010). 

Рефлексіѐ пов’ѐзана з усвідомленнѐм власних інтелектуальних 

можливостей і передбачаю довільне керуваннѐ своїми когнітивними 

ресурсами, ѐвлѐю собоя зверненість пізнаннѐ лядини на саму себе, на свій 

внутрішній світ, психічні ѐкості і стани. 

Аналіз наукових педагогічних джерел надаю змогу стверджувати, що 

навчальна діѐльність відбуваютьсѐ завдѐки рефлексії, що ю основоположноя 

ѐкістя свідомості. Попри вся складність породженнѐ рефлексії у сфері 

самосвідомості, цілеспрѐмована взаюмодіѐ студента з педагогом та 

оточеннѐм даю змогу спроюктувати самостійну діѐльність, новоутвореннѐми 

ѐкої стануть бажаннѐ й уміннѐ вчитисѐ та усвідомлено регулявати власну 

самостійну діѐльність. Рефлексіѐ – це один із необхідних складників розвитку 

навичок самостійної діѐльності студентів профільних ЗВО. 

За традиційного підходу до навчаннѐ студентам «нав’ѐзуять» певні 

цілі щодо засвоюннѐ знань, тому навчальна інформаціѐ втрачаю сенс. 

Активізувавши механізми рефлексії в процесі навчаннѐ студентів, можна 

подолати таке протиріччѐ. Мета формуваннѐ рефлексії під час розвитку 

навичок самостійної діѐльності студентів профільних ЗВО полѐгаю в 

активізації навчальної діѐльності й усвідомленому засвоюнні необхідних 

професійних знань. Процес формуваннѐ рефлексії та розвитку навичок 
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самостійної діѐльності не стане успішним, поки окреслена мета не буде 

усвідомлена студентами, сприйнѐта ними, зіставлена зі своїми потребами 

й можливостѐми.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Різноманіттѐ 

наукових позицій щодо рефлексії даю підстави стверджувати, що це 

органічний складник і основа длѐ розвитку навичок самостійної діѐльності 

студентів. Це виѐвлѐютьсѐ через дії цілепокладаннѐ, аналізу, плануваннѐ, 

контроля, оціняваннѐ, через цілі, засоби, методи, процедури, результати. 

Тому рефлексіѐ сприѐю усвідомлення необхідності самостійної діѐльності, 

ѐвлѐю собоя її основу. Нині вчені-педагоги активно долучаятьсѐ до 

розробленнѐ проблеми рефлексії, що вмотивовано зміноя дослідницько-

поѐснявального ставленнѐ до рефлексії на діѐльнісне, що вкотре доводить 

актуальність і доцільність подальшого опрацяваннѐ проблеми рефлексії в 

освітньому процесі та самостійної діѐльності студентів. 

Унаслідок рефлексивного аналізу самостійної діѐльності у студентів 

формуютьсѐ усвідомлене ставленнѐ до неї, до себе ѐк до суб’юкта 

діѐльності, ѐкий відповідаю за її результати. Формуваннѐ рефлексії під час 

розвитку самостійної діѐльності сприѐю усвідомлення й оцінці своїх дій. 

Уміннѐ розуміти цілі навчальної та професійної діѐльності, виконувати 

контрольні дії й оціняваннѐ призведе до вдосконаленнѐ самостійної 

діѐльності студентів профільних ЗВО. 

Перспективним науковим пошуком вважаюмо вивченнѐ стану 

сформованості та застосуваннѐ рефлексивних умінь під час самостійної 

діѐльності студентів профільних ЗВО. 
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РЕЗЮМЕ 
Плачинда Татьяна. Развитие навыков самостоѐтельной деѐтельности студентов 

профильных учреждений высшего образованиѐ. 
В статье рассмотрены взглѐды ученых о роли самостоѐтельной деѐтельности 

во времѐ профессиональной подготовки студентов в учреждениѐх высшего 
образованиѐ. На основе анализа научно-педагогических источников определены 
дефиниции «самостоѐтельнаѐ деѐтельность студентов» и «рефлексиѐ» и обоснована 
необходимость их интеграции. Обращаетсѐ внимание, что развитие 
самостоѐтельной деѐтельности, как стимула к самосовершенствования, ѐвлѐетсѐ 
важным условием профессиональной подготовки студентов профильных вузов. Данные 
умениѐ даят возможность студентам самостоѐтельно добывать знаниѐ, 
анализировать, контролировать, корректировать и тому подобное. 

Ключевые слова: студенты, субъект обучениѐ, развитие, самостоѐтельнаѐ 
деѐтельность, рефлексиѐ. 

SUMMARY 
Plachynda Tetiana. Development of students’ independent activity skills in higher 

education institution. 
The article deals with the views of scientists about the role of independent activity in 

the students’ training in the higher education institutions. The analysis of scientific 
pedagogical sources, gave us an opportunity to define the terms “independent activity of 
students” (as a special form of organization of educational activities that stimulates the 
search for the necessary information, meaningful and creative perception, analysis and 
systematization to acquire the necessary professional competences) and “reflection” 
(awareness of own intellectual capabilities, which involves the arbitrary management of 
cognitive resources, is the focus of human knowledge on himself, his inner world, mental 
qualities and states). We have substantiated the necessity of their integration. 

It is pointed out that the rapid growth of the amount of information necessary for the 
assimilation in educational process, encourages the development of students’ skills of 
independent activity training in specialized higher education institutions. By specialized we mean 
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institutions of higher education that train specialists in specific specialties, such as: aviation 
specialists, military, civil defense specialists, the national guard, etc. Readiness for independent 
activity is a leading factor of already formed specialists that improve their professional 
competences and contributes to implementation of the principle of “lifelong learning”. 

It is highlighted that the development of independent activity as an incentive for self-
improvement during the professional training of students of specialized higher schools. These 
skills provide students with the opportunity to independently acquire knowledge, analyze, 
control, adjust and so on. 

It is said that the purpose of reflection formation during students’ independent 
activity in the specialized higher education institutions involves educational process 
activization and professional knowledge requirements. The process of reflection formation 
and developing skills of independent activity will not be successful until the outlined goal is 
realized by students, perceived by them, compared with their needs and capabilities. 

It is concluded that reflexive analysis of independent activity helps students to form a 
conscious attitude to it and to be responsible for its results. The formation of reflection 
during the development of independent activity contributes to the awareness and evaluation 
of their actions. The ability to understand the goals of educational and professional activities, 
perform control actions and assessments will lead to the improvement of students’ 
independent activities in the specialized higher education institutions. 

Key words: students, subject of study, development, independent activity, reflection. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОПОНІМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ В УМОВАХ КОНТЕКСТНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті проаналізовано педагогічні умови формуваннѐ топонімічних 
компетентностей у майбутніх учителів географії. Наголошено, що головноя 
метоя майбутнього вчителѐ географії в професійній діѐльності ю необхідність 
правильно використовувати топоніми в своїй майбутній професії, що ю 
результатом компетентнісно-культурологічного підходу в географічній освіті.  

Установлено, що технологіѐ формуваннѐ топонімічної компетентності маю 
циклічний алгоритм формуваннѐ. Автором спроюктована технологічна модель 
формуваннѐ топонімічної компетентності майбутніх учителів географії, ѐка 
заснована на інтеграції компетентнісного та культурологічного підходів в умовах 
контекстної освіти.  

Ключові слова: контекстна освіта, майбутні вчителі географії, педагогічні 
умови, топонімічна компетентність. 

 

Постановка проблеми. В останні десѐтиліттѐ педагогічну освіту в 

Україні модернізуять в зв’ѐзку з ускладненнѐм ролі вчителѐ в суспільстві та 

розширеннѐм його соціально-професійних функцій. Виходѐчи з нової 

парадигми освіти вчителі покликані вирішувати не тільки науково-
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методичні завданнѐ освіти, а й завданнѐ науково-педагогічного характеру, 

спрѐмовані на соціальний, особистісний, пізнавальний і комунікативний 

розвиток учнів (Концепціѐ географічної освіти).  

Гостро стоїть питаннѐ про необхідність підготовки в закладах вищої 

освіти вчителѐ ѐкісно іншого типу. Отже, сьогодні підготовка майбутнього 

вчителѐ-предметника розглѐдаютьсѐ не тільки ѐк підготовка фахівцѐ в 

конкретній предметній області, але і ѐк особистості, ѐка маю володію 

необхідними компетентностѐми длѐ практичної організації розвитку 

освітнього середовища, що обумовляю модернізація цілей, змісту і 

технологічного інструментарія педагогічної освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. Характерноя ознакоя понѐттѐ 

«педагогічні умови» ю те, що воно вклячаю в себе елементи всіх складових 

освітнього процесу: цілі, зміст, методи, форми й засоби навчаннѐ. На думку 

Т. Попови, педагогічні умови ѐвлѐять собоя «обставини процесу навчаннѐ, 

ѐкі ю результатом цілеспрѐмованого відбору, конструяваннѐ та 

застосуваннѐ елементів змісту, методів, а також організаційних форм 

навчаннѐ длѐ досѐгненнѐ певних дидактичних цілей» (Попова, 2007). 

Погоджуячись із цим твердженнѐм, можемо констатувати той факт, що 

розробка педагогічних умов формуваннѐ кожної професійної 

компетентності повинна ґрунтуватисѐ на спроюктованій технології навчаннѐ 

майбутніх фахівців. Длѐ реалізації такого роду технології на 

дисциплінарному рівні повинні обов’ѐзково створяватисѐ педагогічні 

умови, ѐкі в своя чергу повинні бути зумовлені специфікоя змісту 

дисципліни, її методичноя забезпеченістя й кількістя аудиторних годин.  

Проблеми формуваннѐ професійно-спеціалізованих компетентностей 

здобувачів освіти розглѐдалисѐ у працѐх Н. Бахмат, К. Борисенко, 

О. Брусянцевої, О. Гури, О. Дубініної, Л. Карташової та М. Морозової. 

Мета статті полѐгаю в теоретичному обґрунтуванні та розробці 

системи формуваннѐ топографічних компетентностей у майбутніх учителів 

географії, заснованої на інтеграції компетентнісного та культурологічного 

підходів в умовах контекстної освіти.  

Методи дослідження. Досѐгненнѐ мети передбачало застосуваннѐ 

низки методів, зокрема загальнонаукових та спеціальних методів: аналізу та 

синтезу, порівнѐльного, термінологічного аналізу й узагальненнѐ. У 

представленому дослідженні ми спиралисѐ на компетентнісно-

культурологічний підхід.  

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз проблеми 

формуваннѐ системи професійно-спеціалізованих компетентностей у 
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майбутніх учителів географії дозволѐю зробити висновок про складність, 

багаторівневість цього процесу. Під професійно-спеціалізованими 

компетентностѐми майбутніх учителів географії ми розуміюмо інтегровані 

комплекси знань, умінь і навичок, а також досвіду їх застосуваннѐ студентами 

в умовах навчальної, наукової, навчально-професійної діѐльності, 

опосередковані специфікоя географічної культури і загальноя географічноя 

освітоя, ѐкі забезпечуять здатність майбутніх фахівців продуктивно 

вирішувати завданнѐ професійної діѐльності. Серед проаналізованих нами 

професійно-спеціалізованих компетентностей майбутніх учителів географії 

одніюя з головних ю компетентність володіннѐ мовоя географічних назв або, 

по-іншому, топонімічна компетентність. Її сутність полѐгаю в тому, що 

майбутній учитель географії повинен не тільки знати ця мову, але й володіти 

прийомами навчаннѐ географічної мови учнів.  

Проблема полѐгаю в тому, що у студентів в традиційному навчанні 

топонімічна компетентність формуютьсѐ в умовах невідповідності між 

змістом і методикоя їх спеціальної професійної підготовки, з одного боку, і 

професійними завданнѐми вчителѐ-географа з іншого. ак показуять 

спостереженнѐ з ціюї причини, на педагогічній практиці, більшість студентів 

не готові ефективно вирішувати професійні завданнѐ в області педагогічної 

діѐльності, а саме: здійснявати навчаннѐ та вихованнѐ в сфері освіти 

відповідно до вимог освітніх стандартів, і використовувати технології, ѐкі 

відповідаять віковим особливостѐм учнів і відображаять специфіку їх 

предметної області (Бряханова, 2010).  

На нашу думку, длѐ досѐгненнѐ позитивного результату, за ѐкого 

майбутній учитель географії знаю мову географічних назв на професійному 

рівні і здатний навчати цій мові учнів, потрібна спеціальна освітнѐ технологіѐ. 

Зважаячи на те, що топоніміку можна назвати «триюдиноя наукоя, ѐка 

народиласѐ на стику мовознавства, історії та географії» (Максаковский, 1998). 

ак зазначаю академік В. Максаковский у монографії «Географічна культура», 

«топоніми – це не просто слова, а географічні назви, що становлѐть 

специфічну мову географії і завжди пов’ѐзані з конкретноя територіюя» 

(Максаковский, 1998). Головноя метоя майбутнього вчителѐ географії в 

професійній діѐльності ю необхідність правильно використовувати топоніми в 

своїй майбутній професії, що ю результатом компетентнісного та 

культурологічного підходів у географічній освіті будь-ѐкого рівнѐ. 

Раніше в методиці навчаннѐ географії вивченнѐ номенклатури 

розглѐдалосѐ з позиції процесу формуваннѐ одиничних понѐть і уѐвлень, 

ѐкий обов’ѐзково супроводжувавсѐ роботоя з картоя, а також комплексом 
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наочних засобів навчаннѐ, ѐкі допомагаять сформувати уѐвленнѐ про 

досліджувані об’юкти (Кобернік, 2012). В умовах контекстної освіти 

географічні назви методисти відносѐть до емпіричних знань, без опори на ѐкі 

неможливе формуваннѐ в учнів теоретичних знань. На думку С. Іщука, 

проюктуваннѐ ідей культурологічної парадигми в системі навчаннѐ підвищую 

роль культурологічного знаннѐ, заснованого на образному сприйнѐтті 

навколишнього світу, при ѐкому образ ю провідним елементом пізнаннѐ. 

Отже, в основу навчаннѐ в межах компетентнісно-культурологічного підходу 

повинна бути покладена методична система, спрѐмована на формуваннѐ 

географічно-образної картини світу (Іщук, 2008; Федяк, 2008). Повідну роль у 

вивченні географії відіграю просторово-географічне уѐвленнѐ. Знайомство з 

топонімічними картинами України та області формую в майбутніх фахівців 

повагу до природи, історії, культури, національних особливостей, традицій і 

способу життѐ народів, що населѐять нашу країну. Під час організації 

майбутнім учителем географії з учнѐми краюзнавчої роботи, топонімічна 

компетентність відіграю значну роль: аналіз географічних назв допомагаю 

усвідомити особливості природи, господарства, населеннѐ, історичного 

минулого свого края, крім того, зверненнѐ до назв створяю асоціації, 

необхідні длѐ більш глибокого розуміннѐ подій і фактів та активізую інтерес до 

рідних місць (Борова, 2011). Топонімічна компетентність майбутніх учителів 

географії відрізнѐютьсѐ стійкоя мотиваціюя до вивченнѐ географічних назв, 

ѐка обумовлена професійним інтересом до поповненнѐ топонімічних знань і 

розвитку вмінь і навичок їх застосувати. Позитивна пізнавальна мотиваціѐ в 

майбутніх фахівців базуютьсѐ на впізнанні образів географічних об’юктів і 

рефлексивних діѐх «ѐ зная чи (не зная), де це знаходитьсѐ», а також на 

зацікавленості, звідки з’ѐвиласѐ назва. Діѐльнісним компонентом 

топонімічної компетентності ми вважаюмо оволодіннѐ майбутніми вчителѐми 

географії відповідними методичними знаннѐми, уміннѐми й навичками, а 

також діѐльністя щодо навчаннѐ мови географічних назв учнів. У сучасній 

освітній практиці кожному вчителя географії доводитьсѐ балансувати між 

«номенклатуроя» і «теоріюя», оскільки ігноруваннѐ одніюї помітно шкодить 

іншій та знижую ѐкість навчаннѐ. Обсѐг географічної номенклатури в 

географічній освіті швидше збільшуютьсѐ, ніж зменшуютьсѐ, а час на її 

вивченнѐ значно скорочуютьсѐ. Зокрема, у нову програму були додані 

пам’ѐтки Всесвітньої природної і культурної спадщини. Також значна частина 

(більше 40 %) завдань ЗНО з географії передбачаю впевнене володіннѐ 

знаннѐми географічної номенклатури. Тому майбутньому фахівця в галузі 

географії  недостатньо самому добре знати географічну номенклатуру, він 
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повинен насамперед знати методику формуваннѐ цих знань в учнів. 

Проблеми формуваннѐ топонімічної компетентності в майбутніх учителів 

географії розглѐдаятьсѐ нами в тісному зв’ѐзку з проблемами формуваннѐ 

знань географічної номенклатури у школѐрів. Зокрема, вивченнѐ географічної 

номенклатури в теорії і методиці навчаннѐ географії традиційно 

розглѐдаютьсѐ в ѐкості самостійного дидактичного елементу.  

Проведений нами аналіз списків номенклатури в шкільних 

програмах з географії (Навчальні програми длѐ 5-9 кл. та 10-11 кл.) длѐ 

закладів загальної середньої освіти показав, що в початковому 

(загальному) курсі географії (6 клас) до вивченнѐ рекомендуятьсѐ 80-90 

номенклатурних одиниць, у курсі географії материків і океанів (7 клас) їх 

близько 200, а в інтегрованому курсі географії України (фізична та 

соціальна) (8-9 клас) число топонімів наближаютьсѐ до 500. З курсу 

соціально-економічної географії світу рекомендованих списків 

номенклатури в програмах нами не було виѐвлено. Серед завдань 

шкільного курсу географії в ѐкості рекомендованих навчальних дій 

фігуруять завданнѐ щодо заповненнѐ контурних карт. У закладах вищої 

освіти майбутнім учителѐм географії традиційно надаютьсѐ список опорної 

номенклатури із завданнѐм вивчити ці назви. Підручники ЗВО наповнені 

номенклатуроя, наприклад, у підручниках із «Фізичної географії материків 

і океанів» кількість згадуваних у тексті географічних назв коливаютьсѐ 

близько 2-2,5 тисѐчі, причому в тексті топоніми не завжди виділѐятьсѐ 

курсивом (Мельничук, 2008; Панасенко, 2001). У практикумах наводѐтьсѐ 

рекомендовані до вивченнѐ великі списки топонімів, теж, ѐк правило, без 

указівки правильних наголосів. Наприклад, у практикумі з «Загального 

землезнавства» в списку понад 800 топонімів, у практикумі з «Фізичної 

географії материків і океанів» більше 1 тисѐчі (Багров, 2000; Боков, 2000; 

Черваньов, 2000; Гришанков, 2001; Коротун,1999; Медина, 1974).  

Одним із особливостей проѐву топонімічної компетентності ю розвиток 

і підтримка в учнів мотивації до запам’ѐтовуваннѐ топонімів та поповненнѐ 

словникового фонду своюї «уѐвної карти». У шкільній методиці з ціюя метоя 

використовуятьсѐ різні топонімічно-дидактичні ігри, засновані на 

змагальному інтересі («Хто швидше підпише німу карту?», «Дізнайсѐ 

географічний силует», «Третій (п’ѐтий) зайвий», «Подорож спиноя до карти», 

«Пошта»), ѐкі також сприѐять закріплення знань номенклатури.  

Таким чином, у межах традиційного навчаннѐ в ЗВО в майбутніх 

учителів географії формуваннѐ топонімічної компетентності значно 

ускладняютьсѐ, адже з одного боку, у межах дисциплін предметної 
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підготовки студенти вивчаять тисѐчі географічних назв, причому часто без 

акцентуваннѐ, знаннѐ ѐких із них затребувані в шкільній освіті. З іншого 

боку, прийоми вивченнѐ географічних назв у школѐрів освояятьсѐ 

майбутніми фахівцѐми в курсі «Методики навчаннѐ географії» в кращому 

випадку на одному практичному занѐтті, а частіше виносѐтьсѐ на 

самостійну роботу, безпосередню освоюннѐ на педагогічній практиці. 

Результатом такого процесу ю те, що майбутні вчителі географії в процесі 

педагогічної практики на своїх уроках намагаятьсѐ залучити учнів до 

самостійного вивченнѐ великого обсѐгу номенклатури. Відзначимо, що 

топонімічна компетентність формуютьсѐ в майбутніх учителів географії не 

тільки в межах вивченнѐ спеціальних дисциплін та в процесі педагогічної 

практики, а й у процесі позааудиторної роботи та професійно-

спрѐмовананій формі освіти майбутнього фахівцѐ. Нами спроюктована 

технологічна модель формуваннѐ топографічної компетентності майбутніх 

учителів географії, ѐка заснованана інтеграції компетентнісного та 

культурологічного підходів в умовах контекстної освіти (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Модель формуваннѐ топонімічної компетентності майбутніх 

учителів географії в умовах контекстної освіти 
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Локальні технології формуваннѐ топонімічної компетентності майбутніх 

учителів географії (на теоретичному рівні проюктуваннѐ освітнього процесу) в 

моделі представлені вертикальними гранѐми, оскільки вони реалізуятьсѐ в 

процесі всіюї спеціальної професійної підготовки.  

Предметні технології формуваннѐ топонімічної компетентності 

відображаять спеціально-дисциплінарну підготовку майбутніх учителів 

географії, реалізовану аудиторно й позааудиторно (тобто в контексті 

дисципліни і в обов’ѐзковому порѐдку). Вони показані в моделі 

горизонтальними зрізами, що представлені профільними дисциплінами. 

Позадисциплінарна підготовка майбутніх учителів географії показана в 

моделі у виглѐді двох вершин багатогранника, тим самим демонструютьсѐ 

інтеграційна сутність досвіду даних видів практичної діѐльності. Це 

педагогічна практика та позааудиторна форма профільної освіти майбутніх 

учителів географії. Технологічні компоненти (форми, методи, засоби та 

прийоми) позааудиторної форми освіти майбутніх учителів географії ѐвлѐять 

собоя способи організації професійно-спрѐмованих видів діѐльності 

студентів, ѐкі реалізуятьсѐ в позааудиторних умовах длѐ забезпеченнѐ 

формуваннѐ топонімічних компетентностей. Загальнопедагогічна технологіѐ 

представлена у виглѐді кристала-багатогранника, форма ѐкого уособляю 

компетентнісно-культурологічний підхід до профільної освіти студентів у 

виглѐді цілісного образу спеціальної професійної підготовки майбутніх 

учителів географії, націленої на формуваннѐ ідеального фахівцѐ, ѐкий володію 

професійно-педагогічноя культуроя (ѐк географічноя, так і методичноя та їх 

складовими). Її складовими ю спеціально-дисциплінарна підготовка, що 

доповняютьсѐ, з одного боку, педагогічноя практикоя та, з іншого боку, 

позааудиторноя формоя профільної освіти студентів. Модель демонструю, 

що особливе місце в освітньому процесі належить педагогічним умовам, ѐкі 

насамперед беруть участь у формуванні топонімічної компетентності 

майбутніх учителів географії. Таким чином, до складу загальнопедагогічних 

технологій входѐть локальні технології формуваннѐ топонімічних 

компетентностей, ѐкі проюктуятьсѐ на теоретичному рівні длѐ всього періоду 

навчаннѐ майбутніх учителів географії в ЗВО. При цьому формуваннѐ 

топонімічних компетентностей характеризуютьсѐ проюктним алгоритмом 

викладеннѐ дисциплін, оскільки їх формуваннѐ забезпечуютьсѐ вивченнѐм 

професійних дисциплін, а саме кожна дисципліна маю своя унікальну 

предметну технологія. Проаналізувавши освітньо-професійні програми, 

навчальні та робочі програми дисциплін підготовки майбутніх учителів 

географії за спеціальністя 014 Середнѐ освіта (Географіѐ), виѐвлено, що 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

301 

дисципліни «Загальна геологіѐ», «Історична геологіѐ з основами 

палеонтології» буквально пронизані географічними назвами рівнин, гір, 

вулканів, річок, озер, морів, родовищ. Таким чином, можна констатувати той 

факт, що контекст цих дисциплін сприѐю формування когнітивного 

компоненту топонімічної компетентності, але більшоя міроя стихійно, 

оскільки в результативно-цільовому фокусі цих дисциплін знаходитьсѐ 

процес формуваннѐ у студентів компетентності володіннѐ геологічної 

номенклатуроя. «Картографіѐ» та «ГІС технології», беруть участь, 

насамперед, у формуванні когнітивного компонента топонімічної 

компетентності, оскільки географічні назви – це необхідний елемент будь-

ѐкої карти. За підсумками вивченнѐ даних курсів студенти повинні вміти 

читати готову карту і вміти створявати власні. Майбутні вчителі географії 

навчаятьсѐ розуміти не тільки буквенні позначеннѐ, а й картографічний 

образ топоніма, ѐкий створяютьсѐ кольоровоя шкалоя, а також у цілому 

сприймати картографічний простір, запам’ѐтовувати взаюморозташуваннѐ 

географічних об’юктів. Курси «Фізична географіѐ України», «Загальне 

землезнавство», «Метеорологіѐ», «Гідрологіѐ», «Геоморфологіѐ», «Основи 

ландшафтознавства», «Фізична  географіѐ материків і океанів» та «Географіѐ 

ґрунтів з основами ґрунтознавства» ю базовими длѐ формуваннѐ у студентів 

топонімічної компетентності в галузі фізико-географічної картини світу. 

Студенти виконуять дії, спрѐмовані на оволодіннѐ комплексом знань, умінь і 

навичок по роботі з географічної номенклатури, а також опановуять 

первинний методичний досвід навчаннѐ мови географічних назв. Курси 

«Соціальна та економічна географіѐ», «Економічна і соціальна географіѐ 

України» – ю базовими длѐ формуваннѐ в майбутніх учителів географії 

топонімічної компетентності, але вже в області соціально-економічної 

картини світу. Курси «Країнознавство», «Рекреаційна географіѐ», 

«Геоекологіѐ» та «Географіѐ природних ресурсів України» готуять студентів 

до комплексного викладаннѐ географії з топонімічним нахилом, адже в 

дисциплінах також повинен обов’ѐзково бути присутній практикум з 

вивченнѐ значущих фізико-географічних і соціально-економічних топонімів 

регіонів. «Географіѐ туризму» передбачаю вивченнѐ систематизованого 

списку номенклатури, із зазначеннѐм правильних наголосів у назвах. У межах 

дисципліни «Географіѐ Чернігівської області» студенти проводѐть власні 

краюзнавчі дослідженнѐ своюї «малої Батьківщини», ѐкі вклячаять вивченнѐ 

топоніміки території, аналіз картографічних матеріалів. У процесі 

проходженнѐ польових практик із геології, топографії, метеорології, 

гідрології, геоморфології, гідрології, географії ґрунтів; комплексної практики з 
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економічної, соціальної та фізичної географії в майбутніх учителів географії 

відбуваютьсѐ розвиток топонімічної компетентності на основі вивченнѐ 

топонімів територій проведеннѐ польових практик. Під час польової практики 

студенти знайомлѐтьсѐ з картами району практики, спостерігаять географічні 

об’юкти в реальності, цікавлѐтьсѐ в місцевих жителів історіюя походженнѐ 

топонімів. У студентів відпрацьовуятьсѐ вміннѐ оріюнтуватисѐ на місцевості 

за компасом, топографічній карті, GPS навігатору, при цьому студентами 

використовуятьсѐ знаннѐ географічних назв. У процесі вивченнѐ дисципліни 

«Методика навчаннѐ географії» майбутні вчителі географії вивчаять теорія 

питаннѐ навчаннѐ учнів мови географічних назв у навчальній діѐльності, 

освояять прийоми вивченнѐ географічної номенклатури в школі длѐ 

подальшої професійної діѐльності, а саме: виконаннѐ завдань зі шкільної 

практики, обумовлених віковими особливостѐми учнів (контурні карти, 

кросворди, географічні диктанти, вікторини, дидактичні ігри), а також 

виконаннѐ завдань із розробками дидактичних матеріалів длѐ навчаннѐ учнів 

знань географічної номенклатури. Курс «Основи науково-дослідницької 

діѐльності» ю практичним результатом наукової діѐльності майбутніх учителів 

географії. В умовах навчально-професійної діѐльності студента, а саме в 

процесі написаннѐ звітів із практик, курсових робіт прослідковуютьсѐ рівень 

сформованості топонімічної компетентності за психолого-практичними 

критеріѐми. Активна педагогічна практика – це завершальний етап 

формуваннѐ топонімічної компетентності, оскільки тільки в її умовах майбутні 

вчителі географії маять можливість реалізувати свої компетентності в умовах 

навчально-професійної діѐльності. Безперечно, сприѐтливими педагогічними 

умовами длѐ здійсненнѐ завершального етапу формуваннѐ топонімічної 

компетентності ю: надбаннѐ практичних умінь та досвіду викладаннѐ географії 

в усіх паралелѐх; допомога досвідченого вчителѐ-методиста та вчителѐ-

предметника; укомплектованість ѐкісними настінними картами й 

мультимедійним обладнаннѐм кабінету географії; наѐвність у всіх учнів класу 

атласів. Тільки в умовах педагогічної практики можна достовірно оцінити в 

майбутніх учителів географії рівень сформованості топонімічної 

компетентності за всіма критеріѐм. Також необхідно відзначити, що 

топонімічна компетентність формуютьсѐ у студентів не тільки в межах 

спеціальних дисциплін, а й у позааудиторній (самостійній) професійно-

спрѐмованій формі освіти, що також відмічено в пропонованої моделі 

формуваннѐ топонімічної компетентності майбутніх учителів географії в 

умовах контекстної освіти.  
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Варто відмітити, що збагачення топонімічної компетентності сприѐять 

такі технологічні компоненти, ѐк: екскурсії на природні, соціально-культурні 

та виробничі об’юкти; професійно-оріюнтоване оформленнѐ коридору і 

аудиторій; спільний переглѐд та обговореннѐ авторських відеофільмів 

(презентацій) за підсумками походів, польових досліджень, подорожей; 

організаціѐ зустрічей студентів із цікавими лядьми: ученими-географами, 

мандрівниками, краюзнавцѐми, екологами, учителѐми географії.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

проведений аналіз показав, що технологіѐ формуваннѐ топонімічної 

компетентності маю циклічний алгоритм формуваннѐ та структурно майже в 

повному обсѐзі реалізуютьсѐ в базових курсах: «Загальне землезнавство», 

«Фізична географіѐ материків і океанів», «Фізична географіѐ України», 

«Економічна і соціальна географіѐ України», «Країнознавство», «Рекреаційна 

географіѐ», «Географіѐ Чернігівської області». У цих дисциплінах повинні бути 

впроваджені всі необхідні педагогічні умови длѐ формуваннѐ компонентів 

топонімічної компетентності. Обов’ѐзково повинні бути реалізовані всі види 

діѐльності з помітним переважаннѐм географічної компоненти. 

Проблема формуваннѐ топонімічних компетентностей у майбутніх 

учителів географії може бути вирішена тільки на основі концепції їх 

спеціальної професійної підготовки. Концептуальне баченнѐ юдиного процесу 

спеціальної професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі географії 

демонструю модель формуваннѐ топонімічної компетентності майбутніх 

учителів географії в умовах сьогоденнѐ, що обумовляю обґрунтуваннѐ 

оновленого змісту їх навчаннѐ в контексті технологічного інструментарія 

педагогічної освіти.  
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РЕЗЮМЕ 
Слюта Алина. Педагогические условиѐ формированиѐ топонимической 

компетентности будущих учителей географии в условиѐх контекстного обучениѐ. 
В статье проанализированы педагогические условиѐ формированиѐ 

топонимических компетентностей будущих учителей географии. Отмечено, что 
главной целья будущего учителѐ географии в профессиональной деѐтельности 
ѐвлѐетсѐ необходимость правильно использовать топонимы в своей будущей 
профессии, и ѐвлѐетсѐ результатом компетентно-культурологического подхода в 
географическом образовании. Установлено, что технологиѐ формированиѐ 
топонимической компетентности имеет циклический алгоритм формированиѐ. 
Автором спроектирована технологическаѐ модель формированиѐ топонимической 
компетентности будущих учителей географии, котораѐ основана на интеграции 
компетентностного и культурологического подходов в условиѐх контекстного 
обучениѐ. 

Ключевые слова: контекстное обучение, будущие учителѐ географии, 
педагогические условиѐ, топонимическаѐ компетентность. 

SUMMARY 
Sliuta Alina. Pedagogical conditions for the formation of the future geography 

teachers’ toponymic competence in conditions of a context education. 
The pedagogical conditions for the formation of the future geography teachers’ 

toponymic competence are analyzed in the article. It is emphasized that the main goal of the 
future teacher of geography in professional activities is the need to properly use place names 
in their future profession, which is the result of competence and cultural approach in 
geographical education. The concept of “pedagogical conditions” includes elements of all 
components of the educational process, including goals, content, methods, forms and means 
of teaching. The special educational technology is needed to achieve a positive result: the 
future geography teacher knows the geographical names language at a professional level 
and is able to teach others this language. The methodological system aimed at forming a 
geographical picture of the world should be the basis of training in the competence and 
cultural approach, because the volume of geographical nomenclature in geographical 
education increases rather than decreases, and the time to study it is significantly reduced. 

It is noted that toponymic competence is formed in future teachers of geography not 
only in the study of special disciplines and in the process of pedagogical practice, but also in 
the process of extracurricular activities and professionally oriented form of the future 
specialist education. A model for the formation of the future geography teachers topographic 
competence was proposed. The model is based on the integration of competence and 
cultural approach in the context of contextual education. The problem of formation of 
toponymic competences in future teachers of geography can be solved only on the basis of 
the concept of their special professional training. It was found that the technology of 
toponymic competence formation has a cyclic algorithm. This technology is structurally 
implemented in the following basic courses: “General Geology”, “Physical Geography of 
Continents and Oceans”, “Physical Geography of Ukraine”, “Economic and Social Geography 
of Ukraine”, “Local History”, “Recreational Geography”, “Geography of Chernihiv Region”. 

All the necessary pedagogical conditions for the formation of components of toponymic 
competence must be implemented in the process of studying these disciplines. All activities with a 
significant predominance of geographical components must be implemented. 

Key words: contextual education, future geography teachers, pedagogical conditions, 
toponymic competence. 
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ СТУДЕНТІВ 

АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 
У статті соціальні навички трактуятьсѐ ѐк інтегративне психологічне 

утвореннѐ, необхідне длѐ ефективної дії майбутнього фахівцѐ агропромислової 
галузі, і забезпечуять йому досѐгненнѐ успіху в обраній предметній області 
діѐльності. Ці навички часто називаять м’ѐкими, надпрофесійними. Указуютьсѐ, що 
навичка – це інтегративне психологічне утвореннѐ, що дозволѐю суб’юкту 
виконувати ті чи інші дії в автоматичному режимі без надмірного контроля з боку 
свідомості. Представлено результати відбору соціальних навичок за допомогоя 
методу експертної оцінки та на цій основі здійснено систематизація соціальних 
навичок за групами, а саме: комунікативні, лідерські, керуваннѐ емоціѐми, навички 
особистісного розвитку, валео-екологічні навички. З урахуваннѐм різних сфер 
особистості розкриваютьсѐ структура соціальних навичок із виділеннѐм емотивної, 
когнітивної та конативної складових. Виокремляятьсѐ специфічні показники 
соціальних навичок, характерні длѐ майбутніх фахівців агропромислової галузі. 

Ключові слова: вихованнѐ, соціальні навички, студенти аграрних закладів 
вищої освіти, когнітивна, емотивна, конативна складові соціальних навичок.  

 

Постановка проблеми. В умовах швидкоплинних змін, зумовлених, з 

одного боку, розвитком постіндустріальної, технотронної цивілізації, 

інформаційного суспільства, розгортаннѐм четвертої промислової револяції 

(на думку футурологів, у зв’ѐзку з розвитком робототехніки та штучного 

інтелекту зникне частина професій), а з іншого, – всезростаячим техногенним 

і антропогенним навантаженнѐм на довкіллѐ, глобальним потепліннѐм, 

змінами клімату, і, ѐк наслідок, виникненнѐм і стрімким поширеннѐм 

небезпечних длѐ життѐ і здоров’ѐ лядей смертоносних вірусів, інфекцій (ВІЛ-

СНІД, поліоміюліт, туберкульоз, пташиний, свинѐчий грип, SARS-CoV-2 та інші), 

виснаженнѐм джерел традиційних енергетичних ресурсів, перед лядством 

гостро постаю питаннѐ перебудови, реорганізації освітніх практик, змісту, 

форм методів роботи. Це особливо важливо в умовах сучасного інтенсивного 

використаннѐ дистанційних, віддалених способів освіти, що реалізуятьсѐ за 

допомогоя різних програмних додатків, длѐ проведеннѐ он-лайн 

конференцій, навчальних платформ, симулѐторів, гаджетів і девайсів, що 

створяять доповнену, віртуальну реальність і слугуять цілѐм підготовки 
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фахівцѐ, формуваннѐ його ціннісного світоглѐду, соціально-схваляваних 

зразків поведінки. У контексті таких викликів важливо забезпечити підготовку 

фахівців, ѐкі не тільки зможуть виконувати вузькопрофесійні задачі, а й 

налагоджувати конструктивну взаюмодія, працявати в команді, лідирувати, 

постійно розвиватисѐ, правильно планувати час, раціонально 

розпорѐджатисѐ ресурсами, оріюнтуячись на принципи сталого розвитку 

суспільства, мінімізуячи згубний вплив на оточуяче нас середовище живої 

природи. Особливу актуальність цього питаннѐ відзначимо стосовно 

майбутніх фахівців біономічних професій типу «лядина-природа», ѐкими ю 

студенти аграрних закладів вищої освіти. Вирішеннѐ означеної проблеми 

коренитьсѐ у площині ціннісного світоглѐду лядини, ѐкий виѐвлѐютьсѐ 

назовні соціально корисноя поведінкоя, що залежить від сформованості, 

вихованості відповідних навичок. Таким навичками ю соціальні, 

надпрофесійні навички успіху.   

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти вихованнѐ особистості, 

формуваннѐ її соціальних навичок знаходимо у працѐх педагогів-класиків: 

а. А. Коменського, Й. Песталоцці, А. Дістервега (Коваленко, 2008), 

М. Пирогова, А. Макаренка, В. Сухомлинського (Сопівник, 2015) та інших. 

Значна увага формування різних соціально важливих психологічних утворень 

особистості приділѐютьсѐ у працѐх таких учених, ѐк: І. Бех (Бех, 2006), 

Г. Шевченко (Шевченко, 2013), Г. Філіпчук, О. Коберник, І. Василькіський 

(Васильківський, 2018), Г. Васѐнович (Васѐнович, 2006), І. Сопівник (Сопівник, 

2014), В. Франкл (Франкл, 2016), Е. Фромм та інші. Ю низка праць, присвѐ-

чених вивчення навичок відповідальної поведінки: Л. Колберг (Колберг, 

2005), Ж. Піаже, Ж.-П. Сартр, Х. Хекхаузен та ін. Окремі вчені вивчали різні 

аспекти соціальних навичок, пов’ѐзуячи їх із соціальним талантом (Н. Д. Ле-

вітов), соціальним інтелектом (Т. Хант, Е. Торндайк), лідерськими здібностѐми 

(Л. І. Уманський), соціальноя обдарованістя (О. О. Бодальов), емоційним 

інтелектом (Д. Гоулман (Гоулман, 2018), М. Кетс де Врис (Кетс де Врис, 2007)), 

керуваннѐ енергіюя (Дж. Лоер, Т. Шварц, 2018), навички щасливого життѐ – 

«ікігаї» (Е. Гарсіѐ, Ф. Міралес, 2018), резонансне лідерство (Е. Макі, Р. Боѐцис, 

2007), навички лідерства (Д. Алфімов (Алфімов, 2010), О. Василькова, 

Б. Головешко, І. Резнік (Резнік, 2007) Я. Кращенко, А. Семенов, Р. Сопівник 

(Сопівник, 2015), Г. Тітов, В. агоднікова (агоднікова, 2006) та інші. 

Мета статті – розкрити сутність і структуру понѐттѐ «соціальні навички 

студентів аграрних закладів освіти»  

Методи дослідження. Нами було використано аналіз, синтез  

систематизація, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, абстрагуваннѐ, метод експертної 
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оцінки, що зробили можливим визначеннѐ понѐттѐ «соціальні навички 

студентів аграрних закладів вищої освіти». 

Виклад основного матеріалу. Найвищоя міроя проѐву сформованості 

особистості, її ціннісного світоглѐду ю дії, вчинки, поведінка суб’юкта, що 

відповідаю соціальним стандартам і запитам, моральним критеріѐм, 

культурним вимогам і очікуваннѐм оточуячих, соціальному статусу і тій ролі, 

ѐку індивід виконую в суспільстві. Тут маятьсѐ на увазі усталені форми 

поведінки, ѐкими ю навички. Під понѐттѐм «навичка» в педагогічній науці 

розуміять дії, складові частини ѐких стаять автоматичними. При цьому 

зазначаютьсѐ, що діѐльність лядини, ѐка володію необхідними навичками, 

реалізуютьсѐ швидше і продуктивніше. За видами навички розрізнѐять: 

рухові, мислительні, мовні, інтелектуальні, сенсорні, перцептивні, соціальні 

інші. Підкресляютьсѐ, що навичка засновуютьсѐ на знаннѐх про відповідні 

способи дій та виникаю у результаті багаторазових повторень, вправлѐнь 

(Гончаренко, 1997, с. 221). У Педагогічному енциклопедичному словнику за 

редакціюя Б. М. Бім-Бада (Бім-Бад, 2003) дещо розширяятьсѐ межі 

розуміннѐ понѐттѐ «навичка» і вказуютьсѐ, що це діѐ сформована шлѐхом 

повтореннѐ, ѐка характеризуютьсѐ високим рівнем засвоюннѐ й відсутністя 

поелементної регулѐції і контроя. Часто навичку трактуять ѐк уміннѐ, 

доведене до автоматизму, а уміннѐ – ѐк здатність застосовувати набуті 

знаннѐ на практиці. 

Таким чином, у нашому дослідженні під навичкоя ми будемо розуміти 

таке складне, інтегративне психологічне утвореннѐ особистості, засноване на 

знаннѐх про певні способи дій, що дозволѐю виконувати ті чи інші дії й 

операції з належноя точністя і швидкістя, без надмірного контроля з боку 

свідомості, коли поведінкові акти реалізуютьсѐ автоматично. Навичка виникаю 

в результаті багаторазового повтореннѐ дій і значно підвищую 

продуктивність. Лядина, з метоя адаптації до змінних умов середовища, 

упродовж життѐ змушена опановувати безліч навичок: навички спілкуваннѐ, 

письма, налагодженнѐ стосунків, особистісного розвитку, навички 

самообслуговуваннѐ, приготуваннѐ їжі, гігіюни, здорового способу життѐ, 

навички господарської діѐльності, самоорганізації, управліннѐ часом, 

ресурсами, іншими лядьми інші. Із цього широкого переліку нас цікавлѐть 

саме соціальні навички. Австралійські вчені Р. Пітерсі, Д. Трелоар, 

диференціяять побутові й соціальні навички, наголошуячи на тому, що 

перші дозволѐять вирішувати завданнѐ повсѐкденного життѐ, другі – 

забезпечуять контакт із оточуячими нас лядьми (Пітерсі, 2006). Тобто, під 

соціальними навичками ми будемо розуміти такі навички, ѐкі дозволѐять 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

309 

лядині будувати стосунки з іншими лядьми, налагоджувати комунікація, 

конструктивну взаюмодія, кооперувати зусиллѐ, співпрацявати, 

домовлѐтисѐ, працявати в команді, діѐти з позиції керівника, лідера, або 

підлеглого чи послідовника, постійно розвиватись і дбати про власне 

здоров’ѐ, ѐке необхідне длѐ плідної взаюмодії із собі подібними.  

Сьогодні соціальні навички ототожняять із «м’ѐкими», 

надпрофесійними навичками успіху, ѐкі дозволѐять лядині працявати 

ефективно незалежно від предметної області. М’ѐкі навички, або «soft 

skills» відрізнѐятьсѐ від «твердих навичок» (hard skills), ѐкі ще називаять 

професійними навичками. Останні опановуятьсѐ в результаті освоюннѐ 

певної професії, отриманнѐ фаху. Длѐ володіннѐ «твердими» навичками 

треба засвоїти знаннѐ, сформувати вміннѐ, компетентності в певній 

предметній області (інженеріѐ, медицина, економіка, сільське 

господарство тощо). М’ѐкі, або соціальні навички ю універсальними, вони 

необхідні кожному фахівця, незалежно від змісту професійної підготовки  

У науковій літературі ми знаходимо безліч тих навичок, ѐкі можна 

назвати соціальними, або м’ѐкими, надпрофесійними навичками. Так, 

О. Лободинська, О. Гриджук серед таких навичок виділѐять ті, що маять 

найбільший попит серед українських роботодавців, зокрема спроможність 

швидко навчатисѐ, аналітичне, критичне та стратегічне мисленнѐ, 

ініціативність, здатність до роботи в команді, уміннѐ комплексно вирішувати 

проблеми, емоційний інтелект, уміннѐ управлѐти проюктами, сформовані 

навички письмового й усного спілкуваннѐ (Лободинська, 2020, с. 116-121). 

Дослідницѐ О. Гура у статті «Особливості розвитку м’ѐких навичок студентів 

ІТ-спеціальностей засобами навчальних Scrum-проектів» виділѐю ті соціальні 

навички, ѐкі, з точки зору авторки, необхідні майбутнім програмістам длѐ 

ефективної дії у виробничих ситуаціѐх. Серед таких навичок 

виокремляятьсѐ: навички роботи в команді (здатність працявати в команді і 

виконувати свої завданнѐ, поюднуячи індивідуальні навички з іншими 

членами команди длѐ досѐгненнѐ загальної мети); навички пошуку 

інформації (уміннѐ знаходити, опрацьовувати та синтезувати інформація, що 

надходить із різних джерел); креативні навички (здатність знаходити нові 

рішеннѐ); навички прийнѐттѐ рішень (визначити найкращий шлѐх, що 

забезпечую максимальну ефективність і успішність отриманнѐ результату з 

мінімальними витратами особистих чи командних ресурсів); навички управ-

ліннѐ конфліктами (мінімізувати соціальну напругу); навички критичного 

мисленнѐ (здатність ставити під сумнів інформація, що надходить зовні, а 

також припускати можливість власної помилки); навички презентації 
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(здатність у найбільш вигідній формі презентувати свої ідеї оточення); 

навички лідерства (здатність приймати бізнес-рішеннѐ і керувати підлег-

лими); комунікативні навички (здатність передавати інформація лядѐм чітко, 

просто, ефективно і зрозуміло); навички гнучкості (спроможність за потреби 

зміняватисѐ, застосовувати нові рішеннѐ); навички «тайм-менеджменту» 

(оволодіннѐ методиками і технологіѐми плануваннѐ особистого часу з метоя 

підвищеннѐ ефективності та раціональності його використаннѐ). 

К. Коваль у статті «Розвиток «soft skills» у студентів – один із важливих 

чинників працевлаштуваннѐ» пропоную своя класифікація соціальних 

навичок, ѐкі автор асоціяю з ѐкостѐми особистості (Коваль, 2015, с. 162-167) і 

виділѐю індивідуальні ѐкості (здатність приймати рішеннѐ, формулявати 

завданнѐ, позитивне мисленнѐ й оптимізм, оріюнтаціѐ на кліюнта); 

комунікативні ѐкості (здатності зрозуміло формулявати думки, дружнього 

спілкуваннѐ, взаюмодії з різними типами лядей, урахуваннѐ альтернативних 

точок зору, спілкуваннѐ, створеннѐ презентацій, урахуваннѐ культурних і 

міжнаціональних особливостей); управлінські ѐкості (здатності працявати в 

команді, мотивувати, об’юднувати, навчати інших, передбачати ризики, 

планувати та керувати часом). 

Важливо враховувати вимоги, ѐкі диктуятьсѐ державними 

інституціѐми, що визначаять стандарти ѐкості освіти. Так, Національне 

агентство із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти акцентую на необхідності 

формуваннѐ у фахівців різних типів професій соціальних, надпрофесійних 

навичок, а у своюму глосарії визначаю сутність цього понѐттѐ. Зокрема 

зазначаютьсѐ, що «soft skills» («м’ѐкі навички», «соціальні навички» чи 

«навички успішності») дозволѐять випускникам закладів вищої освіти бути 

успішними на своюму робочому місці. До soft skills зараховуять навички 

комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працявати в 

критичних умовах, уміннѐ полагоджувати конфлікти, працявати в команді, 

управлѐти своїм часом, розуміннѐ важливості deadline (вчасного виконаннѐ 

поставлених завдань), здатність логічно і критично мислити, самостійно 

приймати рішеннѐ, креативність. Іноді, до соціальних навичок також 

зараховуять знаннѐ іноземних мов, у першу чергу – англійської мови. 

Вимагаютьсѐ. щоб кожен заклад вищої освіти мав власну політику стосовно 

розвитку soft skills у своїх здобувачів вищої освіти та викладачів. Цѐ політика 

маю детермінуватисѐ співпрацея з працедавцѐми та випускниками. Іноді під 

«soft skills» розуміять «transferable skills (навички, що їх можна переносити). 

Тут маютьсѐ на увазі, що ці навички ю цінними на будь-ѐкому робочому місці, 

незалежно від професійної сфери (Глосарій НАЗаВО, 2019). 
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Нами проаналізовано інформація на сайтах окремих агрокомпаній 

України і з’ѐсовано, що сучасні роботодавці все охочіше віддаять перевагу 

претендентам із ѐскраво вираженими soft skills. Провідні компанії (і не 

тільки) до претендентів на вакансії висуваять вимоги, у ѐких значатьсѐ 

психологічні утвореннѐ, що ю результатом формуваннѐ м’ѐких, соціальних 

навичок. Наприклад, корпораціѐ АМАКО підкресляю важливість 

ініціативності, відповідальності, оріюнтації на кліюнта; Компаніѐ 

«Миронівський хлібопродукт» – трудолябивість, відповідальність; 

Агрохолдинг «Мріѐ» – дисциплінованість, відповідальність, уміннѐ 

приймати швидкі рішеннѐ; «Вітагро» – чесність, мотив високих досѐгнень, 

комунікабельність; БТУ-центр України – порѐдність відповідальність, 

лідерство, відкритість до всього нового, екологічна культура, 

екологобезпечна поведінка та інше. На сайтах HR-менеджменту длѐ східної 

Ювропи навіть виділѐютьсѐ топ 10 soft skills, ѐкі особливо цікавлѐть 

працедавців, а саме: комунікативні навички, комп’ятерна і технічна 

грамотність, міжособистісні навички, дослідницькі навички, навички 

адаптивності, навички управліннѐ проюктами, вирішеннѐ проблем, навички 

експертизи і вдосконаленнѐ бізнес-процесів, навички трудової етики, 

навички емоційного інтелекту (ТОП-10, 2020).  

Значний інтерес у руслі досліджуваної проблеми викликаю кластер 

навичок, ѐкі обнародувані на офіційних веб-ресурсах Всесвітнього еконо-

мічного форуму в Давосі і будуть затребувані до 2025 року. Серед пропо-

нованих навичок виділені: аналітичне мисленнѐ та інноваційність; активне 

навчаннѐ та стратегії навчаннѐ; розв’ѐзаннѐ складних проблем; критичне 

мисленнѐ та аналіз; креативність, оригінальність та ініціативність; лідерство та 

соціальний вплив; використаннѐ технологій, моніторинг та контроль; 

створеннѐ технологій та програмуваннѐ; витривалість, стресостійкість та 

гнучкість; логічна аргументаціѐ, розв’ѐзаннѐ проблем та формуваннѐ ідей 

(Нова українська школа, 2020). З-поміж них, більшість можна віднести до 

соціальних навичок. У той самий час, світовими лідерами і фахівцѐми 

відзначено, що до 2025 року 50 % усіх працівників потребуватимуть 

перекваліфікації через зростаннѐ впровадженнѐ технологій; близько 40 % 

працівників потребуватимуть перекваліфікації тривалістя півроку чи менше; 

критичне мисленнѐ та розв’ѐзаннѐ проблем посідаять перше місце серед 

навичок, за ѐкими, на думку роботодавців, зростатиме популѐрність 

протѐгом наступних п’ѐти років; уперше з’ѐвлѐятьсѐ такі навички, ѐк активне 

навчаннѐ (active learning), витривалість (resilience), стресостійкість (stress 

tolerance) та гнучкість (flexibility) (Нова українська школа, 2020). 
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Ми проаналізували різні джерела, склали перелік соціальних навичок 

(40 найменувань) і запропонували потенційним працедавцѐм, іншим 

експертам (керівники агрокомпаній, керівники аграрних закладів вищої 

освіти, студентський актив відповідних ЗВО, науково-педагогічні працівники) 

здійснити експертний відбір і оцінку тих соціальних навичок, ѐкі з їх точки 

зору ю важливими длѐ досѐгненнѐ успіху, професійної самореалізації, 

адаптації випускників аграрних закладів вищої освіти в АПК, агробізнесі, сфері 

сільського господарства. За результатами проведеної дослідної роботи 

отримані соціальні навички було згруповано і сконструйовано їх кластер, а 

саме: комунікативні навички (спілкуваннѐ, публічні виступи, переконаннѐ, 

веденнѐ переговорів, дипломатичні навички, навички тактовної поведінки); 

лідерські (неформального впливу на послідовників, роботи в команді, 

управліннѐ часом, наставницькі навички); керування емоціями (емпатії, 

навички стресостійкості, самовладаннѐ); навички особистісного розвитку 

(самореалізації, самоактуалізації, самовдосконаленнѐ, підвищеннѐ каліфі-

кації, самоменеджмент); валео-екологічні навички (організації харчуваннѐ, 

навички доглѐду за тілом, раціонального режиму праці і відпочинку, етичного 

поводженнѐ із живими організмами та природоя). Останнѐ група соціальних 

навичок підкресляю специфічність категорії фахівців біономічних професій 

типу «лядина-природа», ѐкі матимуть контакт із землея, живими 

організмами, тваринами і рослинами та, з оглѐду на виклики XXI ст., 

зобов’ѐзані піклуватисѐ про зменшеннѐ техногенного й антропогенного 

навантаженнѐ на довкіллѐ, дотримуватись біоетики Альберта Швейцера. 

Важливо, виходѐчи зі змісту пропонованих визначень, окреслити 

сутність самого понѐттѐ «соціальні навички студентів аграрних закладів вищої 

освіти», під ѐким ми будемо розуміти таке інтегративне психологічне 

утвореннѐ, що засновуютьсѐ на гуманітарних знаннѐх про комунікація, 

лідерство, керуваннѐ емоціѐми, особистісний розвиток, біоетику та 

професійні знаннѐ в галузі агропромислового комплексу, сільського 

господарства і дозволѐю в автоматичному режимі будувати плідні стосунки зі 

соціальним оточеннѐм, досѐгати успіху на робочому місці, постійно 

оновлявати знаннѐ та ділитисѐ ними здійснявати професійну діѐльність із 

використаннѐм інноваційних екологобезпечних технологій. 

Длѐ визначеннѐ складових соціальних навичок скористаюмосѐ 

компонентноя моделля особистості, розробленоя академіком І. Бехом (Бех, 

2017). Адаптуюмо згадану модель, видозміняячи її відповідно до 

особливостей досліджуваного нами психологічного утвореннѐ. Оскільки 

соціальні навички студентів аграрних закладів вищої освіти базуятьсѐ на 
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знаннѐх, то в основі таких навичок маю бути когнітивний компонент, що 

вклячаю знаннѐ про комунікація, лідерство, керуваннѐ емоціѐми, особис-

тісний розвиток, біоетику та професійні знаннѐ в галузі агропромислового 

комплексу, сільського господарства. Проте, знати мало, треба мати поштовх 

до дії та відповідне ставленнѐ до предмету самореалізації, тобто емотивний 

компонент, що вклячаю потребу у відповідній соціальній дії, самореалізації, 

високих досѐгненнѐх, емоція, позитивне, ціннісне ставленнѐ до побудови 

плідних стосунків, спілкуваннѐ, налагодженнѐ співпраці, лідерства, 

саморозвитку, самоактуалізації, збереженнѐ власного здоров’ѐ та 

природного середовища. І третій, важливий компонент – конативний – 

передбачаю готовність до виконавських дій із реалізації потенціалу навички, 

перетворявальну активність у руслі плідної взаюмодії з соціальним 

оточеннѐм, діѐльність із позиції лідера, роботу в команді, саморозвиток, 

здоров’ѐзбереженнѐ та екологобезпечну поведінку.  

 Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, під понѐттѐм «соціальні навички студентів аграрних закладів вищої 

освіти» ми розуміюмо таке інтегративне, психологічне утвореннѐ, що 

засновуютьсѐ на гуманітарних знаннѐх про комунікація, лідерство, 

керуваннѐ емоціѐми, особистісний розвиток, біоетику та професійних 

знаннѐх у галузі агропромислового комплексу, сільського господарства, що 

дозволѐю, без значних затрат нервової і психічної енергії, в автоматичному 

режимі, будувати плідні стосунки із соціальним оточеннѐм, досѐгати успіху 

на робочому місці, постійно оновлявати знаннѐ та ділитисѐ ними, 

здійснявати професійну діѐльність із використаннѐм інноваційних 

екологобезпечних технологій.  

У структурі соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти нами виділено: когнітивний компонент – знаннѐ про соціальні 

навички; емотивний компонент – вклячаю потребу в застосуванні 

соціальних навичок, потребу у високих досѐгненнѐх та емоційно-

позитивне, ціннісне ставленнѐ до плідної соціальної взаюмодії; 

конативний компонент – передбачаю готовність до виконавських дій із 

реалізації потенціалу соціальних навичок та відповідну перетворявальну 

активність у соціальному і природному середовищі.  

Метод експертної оцінки дозволив виокремити найбільш важливі 

соціальні навички та систематизувати їх за групами, а саме: комунікативні; 

лідерські; керуваннѐ емоціѐми; навички особистісного розвитку; валео-

екологічні навички. 
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РЕЗЮМЕ 
Смоляк Павло. Сущность и структура понѐтиѐ «социальные навыки студентов 

аграрных высших учебных заведений». 

В статье социальные навыки трактуятсѐ как интегративное 
психологическое образование, необходимые длѐ эффективного действиѐ будущего 
специалиста агропромышленной отрасли, и обеспечиваят ему достижение успеха в 
лябой предметной области деѐтельности. Эти навыки часто называят 
надпрофессиональными. Указываетсѐ, что навык – это интегративное 
психологическое образование, кторое позволѐет субъекту выполнѐть те или иные 
действиѐ в автоматическом режиме без чрезмерного контролѐ со стороны 
сознаниѐ. Представлены результаты отбора социальных навыков с помощья 
метода экспертной оценки и на этой основе осуществлена систематизациѐ 
социальных навыков по группам, а именно: коммуникативные, лидерские навыки, 
навыки управление эмоциѐми, навыки личностного развитиѐ, валео-экологические 
навыки. С учетом различных сфер личности раскрываетсѐ структура социальных 
навыков с выделением эмотивной, когнитивной и конативной составлѐящих. 
Представлены специфические показатели социальных навыков, характерные длѐ 
будущих специалистов агропромышленной отрасли. 

Ключевые слова: воспитание, социальные навыки, студенты аграрных 
высших учебных заведений, когнитивнаѐ, эмотивнаѐ, конативна составлѐящие 
социальных навыков. 

SUMMARY 
Smoliak Pavlo. The essence and structure of the concept “social skills of students of 

agricultural higher education institutions”. 

The article treats social skills as an integrative psychological education necessary for the 
effective action of the future specialist in the agro-industrial sector and ensure his success in the 
chosen subject area. It is emphasized that such skills are often called soft skills, super-
professional. It is noted that “social skills of students of agricultural higher education institutions” 
is an integrative, psychological education, which is based on humanitarian knowledge of 
communication, leadership, emotion management, personal development, bioethics and 
professional knowledge in the field of agriculture, which allows without significant expenditure of 
nervous and mental energy, in automatic mode, to build fruitful relationships with the social 
environment, to succeed in the workplace, to constantly update and share knowledge, to carry 
out professional activities using innovative environmentally friendly technologies. 

Using the method of expert evaluation, the results of selection of social skills of 
students of agricultural higher education institutions are presented and on this basis their 
systematization is carried out by groups, namely: communication skills (communication, 
public speaking, persuasion, negotiation, diplomatic skills, tactful behavior); leadership 
(informal influence on followers, teamwork, time management, mentoring skills); emotion 
management (empathy, stress management skills, self-control); personal development skills 
(self-realization, self-actualization, self-improvement, advanced training, self-management); 
valeo-ecological skills (nutrition organization, body care skills, rational mode of work and 
rest, ethical treatment of living organisms and nature). 

Using the component model of the personality (I. Bekh), the article reveals the 
structure of social skills of students of agricultural higher education institutions and 
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highlights the following components, namely: cognitive component – knowledge of social 
skills; emotional component – includes the need to apply social skills, the need for high 
achievements and emotionally positive, value-based attitude to fruitful social interaction; 
conative component – involves readiness for executive action to realize the potential of social 
skills and appropriate transformational activity in the social and natural environment. 

Key words: education, social skills, students of agricultural higher education 
institutions, cognitive, emotional, conative components of social skills. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ РУХОВИХ ДІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
У статті розглѐнуто проблему впровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ 

рухових дій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури. Із метоя 
виѐвленнѐ доцільності використаннѐ електронних дидактичних технологій у 
професійній підготовці фахівців із фізичної культури було проведено анкетуваннѐ серед 
викладачів фізкультурно-спортивних кафедр закладів вищої педагогічної освіти. 
Визначено педагогічні умови впровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ рухових дій 
у професійну підготовку майбутніх фахівців із фізичної культури. Розроблено 
комп’ятерну програму системи навчаннѐ рухових дій і тестуваннѐ вмінь аналізувати 
техніку виконаннѐ рухових дій виду спорту на підставі її візуального спостереженнѐ 
(модуль-додаток «Відеозавданнѐ» длѐ системи дістанційного навчаннѐ Moodle). 
Розроблено структурно-функціональну модель навчаннѐ рухових дій, ѐка описую 
технологія інноваційної діѐльності навчаннѐ рухових дій із виду спорту. 

Ключові слова: інформаційні технології, заклади вищої педагогічної освіти, 
електронні засоби навчаннѐ, майбутні фахівці фізичної культури, професійна 
підготовка, рухові дії. 

 

Постановка проблеми. Інноваційний шлѐх розвитку національної 

системи освіти ю стратегічним завданнѐм державної політики. Основні 

засоби його вирішеннѐ концентруятьсѐ у площині розробки методології, 

структури і змісту інновацій, реалізації комплексу заходів упровадженнѐ в 

освітня діѐльність.  

Стосовно системи фізкультурної освіти впровадженнѐ інноваційних 

технологій вимагаю обґрунтованих науково-методологічних положень, 
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створеннѐ спеціалізованого методичного забезпеченнѐ, підготовки 

фахівців та інших заходів, що забезпечуять інноваційну діѐльність. 

Провідні вітчизнѐні та зарубіжні фахівці в галузі педагогічної теорії і 

практики досліджуять питаннѐ сучасних освітніх технологій і визначаять їх 

ѐк навчаннѐ із застосуваннѐм інформаційних технологій, комп’ятерних 

пристроїв і телекоммунікаціонних систем (електронне навчаннѐ) тощо 

(Заболотний, 2010; Козлакова, 2017; Храмов, 2016) та ін.  

Одним із важливих напрѐмів розвитку інформатизації освіти ю нові 

комп’ятерні технології. Інтерактивність, інтенсифікаціѐ процесу навчаннѐ, 

зворотний зв’ѐзок – суттюві переваги таких технологій, що зумовили 

необхідність їх застосуваннѐ у професійній підготовці майбутніх фахівців.  

Сьогодні помітно зросла кількість досліджень, предметом ѐких стало 

використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі. Зазначеній проблемі в Україні присвѐчені дослідженнѐ таких 

науковців, ѐк В. Биков, а. Булахова, О. Бондаренко, В. Заболотний, 

Г. Козлакова, О. Міщенко, О. Пінчук, О. Шестопал та інших. 

Однак, аналізуячи сучасні наукові дослідженнѐ в галузі професійної 

педагогічної освіти та фізичної культури і спираячись на власний досвід, 

можемо зазначити, що, вирішеннѐ зазначеної проблеми в системі 

фізкультурної освіти ускладняютьсѐ через недосконалість теоретичних 

положень і недостатність навчально-методичного забезпеченнѐ, що функціо-

ную за допомогоя комп’ятерних технологій – електронних засобів навчаннѐ. 

Специфіка підготовки майбутнього фахівцѐ фізичної культури 

відображена в низці профільних дисциплін, практично не реалізована в 

існуячих комп’ятерних програмах навчального забезпеченнѐ цих 

дисциплін. Форми і методи комп’ятеризації фізкультурної освіти, що, на 

разі, використовуятьсѐ в системі професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури спроможні забезпечити повний цикл 

дидактичних процесів тільки в межах теоретичної підготовки. У той самий 

час, у спеціальній професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної 

культури, що оріюнтована на навчаннѐ руховим діѐм, недостатньо ѐкісних 

комп’ятерних програм навчального призначеннѐ; відсутні комплексні 

рішеннѐ комп’ятеризації спортивно-педагогічної підготовки в контексті 

компонентного складу навчальних дисциплін; функціональні можливості 

програмних оболонок комп’ятерних систем не передбачаять реалізація 

специфічних алгоритмів навчальної діѐльності, спрѐмованої на набуттѐ 

вмінь і навичок здійснявати навчаннѐ рухових дій; дидактична обробка 

навчального матеріалу у форматі комп’ятерної системи існуячих 
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електронних програм навчаннѐ проводитьсѐ без достатнього врахуваннѐ 

закономірностей формуваннѐ предметних знань із видів спорту. 

Отже, проблема ефективного організаційно-методичного 

забезпеченнѐ впровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ рухових дій 

у професійну підготовку майбутніх фахівців фізичної культури ю актуальноя 

і потребую нагального вирішеннѐ.  

Аналіз актуальних досліджень у галузі підвищеннѐ ефективності 

навчального процесу на основі використаннѐ інноваційних технологій 

свідчить, що цѐ проблема потребую постійного вдосконаленнѐ у зв’ѐзку зі 

стрімким розвитком інформаційних технологій.  

Проблемами інформатизації освіти опікуятьсѐ: В. Биков, М. Жалдак, 

І. Захарова, Я. Машбиць, Н. Морзе, Ю. Полат, С. Сисоюва, І. Роберт, Я. Триус 

та інших. 

Розробка комп’ятерного моделяваннѐ висвітлена в роботах 

В. Бикова, М. Жалдака, В. Кухаренка, І. Левіна, В. Пінькас, І. Теплицького та 

інших. 

У дослідженнѐх В. Бикова, М. Жалдака, І. Богданової, І. Теплицького, 

В. Храмова та інших актуалізовано увагу на необхідності широкого 

впровадженнѐ в навчальний процес моделяваннѐ та інформаційних 

технологій, а також створеннѐ відповідних електронних видань. 

Низка науковців звертаю увагу на невідповідність засобів презентації 

навчального матеріалу в електронних виданнѐх та сучасних освітніх теоріѐх. 

Більшість електронних навчальних матеріалів створяютьсѐ у виглѐді 

статичних гіпертекстових документів, до ѐких інколи вклячаять Flash-

анімації. Фахівці наголошуять, що навчальний процес буде ефективнішим за 

умов використаннѐ інтерактивних, мультимедійних навчальних ресурсів, що 

забезпечуять активні методи навчаннѐ. Цѐ невідповідність виникаю у зв’ѐзку 

з тим, що процес створеннѐ та реалізації інформаційного освітнього 

середовища длѐ активного навчаннѐ – складне завданнѐ й потребую часу та 

значних матеріальних витрат (Биков, 2009; Коваль, 2009). 

Узагальненнѐ літературних джерел свідчить про важливість 

проблеми впровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ рухових дій у 

професійну підготовку майбутніх фахівців фізичної культури і підтверджую 

необхідність проведеннѐ досліджень у даному напрѐмі. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати теоретичні основи 

впровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ рухових дій, оріюнтованих 

на використаннѐ електронних дидактичних засобів, у систему професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. 
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами були 

використані такі методи: теоретичний аналіз і узагальненнѐ наукової 

літератури із зазначеної проблеми, спостереженнѐ, анкетуваннѐ, 

тестуваннѐ, педагогічний експеримент, математична обробка даних. 

Дослідженнѐ проводилосѐ на базі Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та 

Сумського інституту післѐдипломної педагогічної освіти. У дослідженні 

взѐли участь 85 викладачів фізкультурно-спортивних кафедр зазначених 

закладів вищої педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Інформатизаціѐ освіти – це 

комплексний, різноплановий, ресурсномісткий процес, зумовлений 

вимогоя сучасного суспільства, ѐке розвиваютьсѐ й потребую готовності 

його членів до праці більш продуктивної і творчої, що забезпечуютьсѐ 

науковоя місткістя всіх інформаційних засобів – від персональних 

комп’ятерів до глобальних зв’ѐзків Інтернету (Биков, 2009, с. 152).  

Будь-ѐка педагогічна технологіѐ – це інформаційна технологіѐ, 

оскільки основу технологічного процесу навчаннѐ складаю отриманнѐ й 

перетвореннѐ інформації (Заболотний, 2010, с. 137).  

Інноваційні перетвореннѐ фізкультурної освіти на основі 

інформатизації процесу навчаннѐ рухових дій ю системно організованоя 

діѐльністя, ѐка детермінована вимогами державних освітніх стандартів і 

спрѐмована на задоволеннѐ запитів суспільства на освітні послуги (Храмов, 

2016, с. 93).  

Дана діѐльність складаютьсѐ з іюрархічно вибудуваних, системно 

пов’ѐзаних операцій, ѐкі виконуятьсѐ в певних напрѐмах, а саме:  

– вивченнѐ закономірностей інформаційних процесів, ѐкі 

супроводжуять навчаннѐ рухових дій у системі фізкультурної освіти;  

– пошук у структурі діѐльності з навчаннѐ рухових дій компонентів, 

сприйнѐтливих до інформаційно-технологічних перетворень,  

– виділеннѐ і структуруваннѐ об’юктів інформатизації за ознакоя їх 

значимості в досѐгненні визначених завдань навчаннѐ; 

– розробка педагогічних алгоритмів, оріюнтованих на застосуваннѐ у 

процесі навчаннѐ рухових дій інформаційних технологій і комп’ятерних 

засобів;  

– проюктуваннѐ педагогічних навчальних комп’ятерних програм, 

призначених длѐ застосуваннѐ у процесі навчаннѐ рухових дій;  
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– розробка навчально-методичного забезпеченнѐ процесу навчаннѐ 

рухових дій, ѐкий функціоную за допомогоя інформаційних технологій;  

– підготовка учасників освітнього процесу до інформаційно-

технологічних перетворень;  

– створеннѐ педагогічних умов реалізації інноваційних технологій 

навчаннѐ рухових дій; 

– упровадженнѐ в діѐльність закладів вищої педагогічної освіти та 

оцінка ефективності інноваційних технологій навчаннѐ рухових дій.  

Аналіз наукових підходів дав змогу визначити, що інформаційно-

технологічні перетвореннѐ дозволѐять підвищити ефективність освітнього 

процесу, за умови, ѐкщо вони ґрунтуятьсѐ на провідній ролі 

компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців фізичної 

культури (Козлѐр, 2009, с. 63). Формуваннѐ відповідних компетентностей 

навчаннѐ рухових дій у дидактичному комп’ятерному середовищі може 

бути змодельовано за допомогоя інструментів діалогової взаюмодії між 

користувачем-студентом і навчальноя комп’ятерноя програмоя. Длѐ 

цього необхідно реалізувати такі педагогічні алгоритми: 

– аналіз техніки презентованої рухової дії з подальшим аналізом її 

ѐкості;  

– плануваннѐ процесу навчаннѐ рухових дій;  

– визначеннѐ змісту подальшого навчаннѐ на підставі аналізу техніки 

рухової дії. 

Підвищеннѐ ефективності процесу впровадженнѐ інноваційних 

технологій навчаннѐ рухових дій у професійну підготовку майбутніх 

фахівців із фізичної культури можливе за умови реалізації таких 

педагогічних умов:  

– підтримка основних операцій дидактичного циклу при навчанні 

рухових дій: плануваннѐ освітньої діѐльності, застосуваннѐ засобів і 

методів навчаннѐ, контроль і діагностика; 

– поюднаннѐ технології комп’ятерної візуалізації інформації 

навчального призначеннѐ із застосуваннѐм фізичних вправ. Передбачаютьсѐ, 

що застосуваннѐ в умовах практичного занѐттѐ мультимедійних навчальних 

об’юктів із технікоя рухових дій прискоряю формуваннѐ рухових умінь і 

навичок на основі оптимізації процесу винекненнѐ кінестетичних відчуттів 

вірного виконаннѐ техніки фізичних вправ. 

Із метоя виѐвленнѐ доцільності використаннѐ електронних 

дидактичних технологій у професійній підготовці фахівців із фізичної 
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культури нами було проведено анкетуваннѐ серед викладачів 

фізкультурно-спортивних кафедр закладів вищої педагогічної освіти. 

В анкеті запропоновано чотири блока питань із відповідних 

напрѐмів:  

– організаціѐ навчальної діѐльності;  

– характеристика спортивно-технічної підготовки;  

– характеристика навчально-методичної підготовки;  

– інформатизаціѐ освітнього процесу.  

Аналіз отриманих результатів підтвердив певні закономірності, ѐкі 

слід враховувати у процесі інформатизації освітньої діѐльності у 

професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури, а саме: 

ефективність процесу навчаннѐ певного виду спорту і методики його 

викладаннѐ залежить від ѐкості реалізації спортивно-технічної 

(формуваннѐ рухових умінь і навичок, досѐгненнѐ відповідної фізичної 

підготовленості тощо) і навчально-методичної (набуттѐ педагогічних знань, 

необхідних длѐ навчаннѐ рухових дій) підготовки.  

У структурі навчально-методичної підготовки виѐвлені типові 

труднощі, ѐкі знижуять результативність навчаннѐ майбутніх фахівців 

фізичної культури методики викладаннѐ рухових дій. Зазвичай вони 

пов’ѐзані з реалізаціюя практико-оріюнтованих форм навчальної роботи. 

Зокрема, лише 16,4 % викладачів регулѐрно навчаять студентів 

аналізувати техніки фізичної вправи на основі її візуального спостереженнѐ 

(виділеннѐ основи, провідної ланки і деталей техніки); 17,6 % – визначати 

помилки в техніці виконаннѐ рухових дій; 9,4 % – класифікувати виѐвлені 

помилки (груба, значна, незначна); 11,8 % – підбирати спеціальні вправи, 

спрѐмовані на виправленнѐ виѐвлених помилок у техніці виконаннѐ 

рухових дій; 2,4 % – використовуять візуальні тести вірного виконаннѐ 

рухових дій у процесі навчаннѐ.  

Відомо, що найпоширенішим засобом практичної підготовки студентів 

ю використаннѐ комплексу вправ длѐ навчаннѐ техніки рухових дій у певному 

виді спорту (Павленко, 2018). Зібрані під час опитуваннѐ викладачів 

спортивно-педагогічних дисциплін дані, наразі, свідчать про те, що в умовах 

дефіциту навчального часу, відведеного навчальним планом підготовки 

фахівців на опануваннѐ певного виду спорту, істотно зростаю роль 

інструментів, ѐкі оптимізуять інформаційні процеси загальноосвітнього 

характеру, що, певноя міроя, компенсую недостатність академічних годин.  

Отже, навчальні комп’ятерні програми, призначені длѐ застосуваннѐ 

на занѐттѐх зі спортивно-педагогічних дисциплін, а також длѐ виконаннѐ 
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завдань длѐ самостійної роботи виконуять відповідні функції у практичній 

діѐльності з навчаннѐ рухових дій. 

Отримані дані анкетуваннѐ стали підґрунтѐм длѐ розробки 

комп’ятерної програми системи навчаннѐ рухових дій і тестуваннѐ вмінь 

аналізувати техніку виконаннѐ рухових дій виду спорту на підставі її 

візуального спостереженнѐ (модуль-додаток «Відеозавданнѐ» длѐ системи 

дістанційного навчаннѐ Moodle). 

Відомо, що одне з головних завдань спортивно-педагогічної 

підготовки полѐгаю у формуванні у студентів цілісного уѐвленнѐ про 

стандартну (зразкову) техніку фізичного вправи. У першу чергу необхідно 

актуалізувати візуальну пам’ѐть вірного виконаннѐ рухових дій. Длѐ цього у 

змісті комп’ятерної програми передбачена можливість розширеного 

управліннѐ відеозображеннѐм: стоп-кадр, уповільненнѐ швидкості 

відеовідтвореннѐ, покадровий переглѐд, вибір і переглѐд окремого 

фрагмента всередині відеопослідовності тощо.  

Навчальні тексти, що знаходѐтьсѐ в окремих інформаційних кадрах, 

лише спрѐмовуять процес пізнаннѐ, основна діѐльність полѐгаю у 

виконанні особливої зорової роботи з відеозаписом – пошуку й виділеннѐ 

у структурі відеонизки конкретних об’юктів (наприклад, основних опорних 

точок, фаз, циклів, положень, тощо). Операційна частина навчальної 

роботи полѐгаю в управлінні відеовідтвореннѐм за допомогоя спеціальних 

інструментів відеоплеюра. Даний прийом, на нашу думку, ю основоя длѐ 

реалізації діѐльнісного підходу в навчанні.  

Навчальна діѐльність із використаннѐм електронних засобів 

навчаннѐ з набуттѐ знань і формуваннѐ вмінь у галузі навчаннѐ рухових дій 

ѐвлѐю собоя систему з таких компонентів:  

1. Аналіз візуальних образів техніки рухової дії (модель аналізу 

техніки). Мета навчальної роботи – сформувати вміннѐ розпізнавати у 

структурі презентованої рухової дії окремі складові (положеннѐ, фази, 

періоди, цикли, тощо). Зміст навчальної роботи – вивченнѐ відеозапису з 

технікоя рухової дії з подальшим пошуком і позначкоя на тимчасовій лінії 

відеопослідовності окремих складових техніки: положеннѐ (зупинка 

відеовідтвореннѐ) або фази (установка фрагмента всередині 

відеопослідовності). Операції з програмноя оболонкоя електронної 

програми створяятьсѐ за допомогоя відповідних екранних кнопок, при 

цьому длѐ доступу до наступного інформаційного кадру необхідно 

правильно виконати навчальне завданнѐ. У разі помилкової відповіді система 

видаю підказку, але длѐ продовженнѐ роботи користувач повинен самостійно 
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виставити правильні тимчасові мітки. Дидактична функціѐ даних навчальних 

операцій полѐгаю в закріпленні знань про техніку рухової дії шлѐхом 

формуваннѐ у свідомості майбутнього фахівцѐ візуального образу технічно 

вірного виконаннѐ фізичної вправи. Дії з пошуку, розпізнаваннѐ та виділеннѐ 

елементів техніки формуять уміннѐ здійснявати специфічну зорову роботу – 

візуальний аналіз техніки спостережуваної фізичної вправи.  

2. Плануваннѐ процесу навчаннѐ руховим діѐм (модель плануваннѐ). 

Мета навчальної роботи – сформувати вміннѐ підбирати засоби 

навантаженнѐ длѐ вирішеннѐ конкретних завдань занѐттѐ. Зміст 

навчальної роботи – визначеннѐ завдань навчаннѐ, підбір засобів длѐ 

вирішеннѐ поставлених завдань.  

Користувачеві електронної програми пропонуютьсѐ сформувати з 

набору слів і словосполучень цілісну конструкція – комплекс 

диференційованих завдань, потім підібрати відповідні засоби длѐ вирішеннѐ 

кожного окремого завданнѐ. Навчальна програма контроляю правильність 

підбору й послідовність вправ. Допущені помилки коментуятьсѐ, на екран 

виводитьсѐ підказка, однак, длѐ продовженнѐ роботи користувач 

зобов’ѐзаний виконати завданнѐ вірно. Дана послідовність дій забезпечую 

закріпленнѐ знань про методику навчаннѐ і формую вміннѐ підбирати засоби 

навантаженнѐ, призначені длѐ вирішеннѐ конкретних завдань.  

3. Прийнѐттѐ рішеннѐ в процесі навчаннѐ рухових дій (модель 

прийнѐттѐ рішеннѐ). Мета навчальної роботи – сформувати вміннѐ 

підбирати засоби навантаженнѐ в залежності від характеру помилки в 

техніці фізичної вправи, що спостерігаютьсѐ. Зміст навчальної роботи – на 

підставі вивченнѐ відеозапису з технікоя рухової дії необхідно визначити 

ѐкість демонстрованої техніки, а під час виѐвленнѐ помилки слід підібрати 

вправи, ѐкі зкорегуять техніку виконаннѐ. На дисплей випадковим чином 

виводитьсѐ відеозапис із набору, ѐкий зберігаютьсѐ в загальній базі. Длѐ 

продовженнѐ роботи необхідно визначити наѐвність помилки в техніці, а 

потім виконати підбір вправ із запропонованого списку. Виконаннѐ 

зазначених операцій моделяю роботу фахівцѐ, ѐкий приймаю рішеннѐ про 

зміст подальшого процесу навчаннѐ на підставі інформації педагогічного 

контроля, виконую підбір засобів навантаженнѐ в залежності від рівнѐ 

володіннѐ студентом технікоя руху, що вивчаютьсѐ. 

Контроль успішності засвоюннѐ навчального матеріалу організований 

таким чином, щоб виконаннѐ тестових завдань вимагало актуалізації тих 

знань і вмінь, ѐкі необхідні на практиці длѐ здійсненнѐ процесу навчаннѐ 

рухових дій. Критеріюм освоюннѐ пройденого розділу ю оцінка за 
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підсумками тестуваннѐ. Доступ до наступного розділу можливий тільки 

при наборі відповідної суми балів (зазвичай, до 10-ти), в іншому випадку 

програма запропоную повернутисѐ до попередніх інформаційних кадрів 

длѐ повтореннѐ пройденого матеріалу. 

Зазначені підстави длѐ розробки комп’ятерних систем навчаннѐ були 

реалізовані на практиці у процесі створеннѐ електронної програми з 

навчальної дисципліни «Волейбол і методика викладаннѐ» длѐ студентів 

спеціальності 014 Середнѐ освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і 

спорт длѐ студентів навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Розробка засобів інформатизації навчаннѐ рухових дій продовжена в 

межах дистанційного навчаннѐ, ѐке здатне інтегруватисѐ в існуячі підходи 

до формуваннѐ рухових умінь і навичок.  

На основі вивченнѐ закономірностей освітньої діѐльності було розроб-

лено структурно-функціональну модель навчаннѐ рухових дій, ѐка описую тех-

нологія інноваційної діѐльності навчаннѐ рухових дій із виду спорту (рис. 1). 

У структурі даної діѐльності ми виділили чотири організаційних етапи:  

1) відбір, систематизаціѐ та структуруваннѐ інформації навчального 

призначеннѐ; 

2) візуалізаціѐ навчально-методичної інформації з урахуваннѐм 

закономірностей її наданнѐ у процесі навчаннѐ рухових дій;  

3) уѐвленнѐ навчально-методичної інформації у форматі 

інформаційного кадру; 

4) визначеннѐ функцій користувача програмної оболонки, 

зумовлених специфікоя управліннѐ педагогічноя інформаціюя у процесі 

навчаннѐ техніки рухових дій.  

Технологічно модель ю системоя, у ѐкій здійсняютьсѐ взаюмодіѐ 

комп’ятерної програми, ѐка ю оболонкоя (програмноя оболонкоя) 

дидактичного засобу, і навчального контенту – структурованої й оформленої 

за допомогоя відповідних комп’ятерних технологій інформації навчального 

призначеннѐ. 

Спеціалізаціѐ комп’ятерної програми, у ѐкості інструменту 

практичної діѐльності майбутнього фахівцѐ фізичної культури, 

забезпечуютьсѐ комплексом функцій навчальної діѐльності дистанційного 

навчаннѐ рухових дій:  

– плануваннѐ процесу навчаннѐ;  

– формуваннѐ у студентів комплексу знань і умінь, необхідних длѐ 

оволодіннѐ певним видом спорту;  
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель дистанційного навчаннѐ 

рухових дій  
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– навчаннѐ техніки рухових дій;  

– педагогічний контроль ефективності освітнього процесу;  

– розробка заходів, спрѐмованих на поліпшеннѐ ѐкості навчальної 

діѐльності. 

Навчальна функціональність спеціалізованої комп’ятерної програми 

полѐгаю в наступному: отриманнѐ від викладача системи навчальних завдань; 

виконаннѐ навчальних завдань у спеціально організованих викладачем 

умовах; контроль і самоконтроль підсумків навчальної діѐльності.  

Висновки. 1. Існуячі навчально-методичні розробки електронного 

навчаннѐ застосовуятьсѐ у професійній підготовці майбутніх фахівців 

фізичної кільтури в обмеженому об’юмі і, переважно, у тих видах освітньої 

діѐльності, ѐка значно не впливаю на загальну результативність 

фізкультурної освіти Це призводить до суттювого відставаннѐ системи 

фізкультурної освіти від інших освітніх напрѐмів у застосуванні засобів і 

методів навчаннѐ, що базуятьсѐ на інформаційних технологіѐх.  

2. Використаннѐ електронних засобів навчаннѐ стимуляю розвиток 

процесу інформатизації фізкультурної освіти і ю ефективним засобом 

навчаннѐ рухових дій. Наочність і доступність інформації навчального 

призначеннѐ підвищую ѐкість дидактичних процесів. 

3. Сукупність функціональних можливостей і дидактичних 

властивостей дистанційного навчаннѐ ю основоя длѐ застосуваннѐ 

електронного навчально-методичного забезпеченнѐ в ѐкості складової 

процесу навчаннѐ рухових дій у процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури. 

Перспективи подальших наукових розвідок із заданої проблеми 

можуть бути спрѐмовані на розробку електронного навчально-методичного 

посібника длѐ дистанційного навчаннѐ рухових дій із певного виду спорту. 
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РЕЗЮМЕ 
Чхайло Николай, Скачедуб Наталья. Инновационные технологии обучениѐ 

двигательным действиѐм будущих специалистов физической культуры.  
В статье рассмотрена проблема внедрениѐ инновационных технологий 

обучениѐ двигательным действиѐм в профессиональнуя подготовку будущих 
специалистов физической культуры. С целья определениѐ целесообразности 
исспользованиѐ электронных дидактических технологий в профессиональной 
подготовке специалистов физической культуры было проведено анкетирование среди 
преподавателей физкультурно-спортивных кафедр педагогических высших учебных 
заведений. Определены педагогические условиѐ внедрениѐ инновационных технологий в 
профессиональнуя подготовку будущих специалистов физической культуры. Создана 
компьятернаѐ программа системы обучениѐ двигательным действиѐм и 
тестированиѐ умений анализа техники исполнениѐ двигательных действий 
определенного вида спорта на основании ее визуального наблядениѐ. Разработана 
структурно-функциональнаѐ модель обучениѐ двигательным действиѐм вида спорта. 

Ключевые слова: информационные технологии, высшие педагогические 
учебные заведениѐ, электронные средства обучениѐ, будущие специалисты 
физической культуры, профессиональнаѐ подготовка, двигательные действиѐ.  

SUMMARY 
Chkhilo Mykola, Skachedub Nataliia. Innovative technologies of teaching motor 

actions in future physical culture specialists professional training.  

The article considers the problem of introducing innovative technologies of teaching 

motor actions in professional training of future physical culture specialists. The purpose of 

the study is to scientifically substantiate the theoretical foundations of introducing innovative 

technologies for teaching motor actions focused on the use of electronic teaching aids in the 

system of professional training of future physical culture specialists. In the study we used the 

following methods: theoretical analysis and generalization of scientific literature on this 

problem, observation, questionnaires, testing, pedagogical experiment, mathematical data 

processing. In order to identify the feasibility of using electronic didactic technologies in the 

training of physical culture specialists, a survey was conducted among teachers of physical 

culture and sports departments of higher pedagogical education institutions.  

The leading role of the competence approach in the information-technological 

activity of teaching motor actions is indicated. 

http://www.tsatu.edu.ua/fvs/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11937
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The pedagogical algorithms of dialogic interaction between the user-student and 

the educational computer program are outlined: analysis of the technique of the observed 

motor action with the subsequent analysis of its quality; planning the process of teaching 

motor actions; determination of the content of further training on the basis of the analysis 

of motor action technique. 

The pedagogical conditions of introducing innovative technologies of teaching motor 

actions in professional training of future physical culture specialists are defined, namely: support 

of the basic operations of a didactic cycle at teaching motor actions: planning of educational 

activity, application of means and methods of training, control and diagnostics; visualization of 

educational information with the use of physical exercises. It is assumed that the use of 

multimedia learning objects with the technique of motor actions in the conditions of practical 

training accelerates formation of motor skills and abilities based on the optimization of the 

process of kinesthetic sensations of correct performance of the exercise technique. 

The computer program of the system of teaching motor actions and testing abilities 

to analyze the technique of performing motor actions of the sport on the basis of its visual 

observation (module-application “Video Tasks” for the distance learning system Moodle) is 

developed. 

Based on the study of the laws of educational activity, a structural-functional model 

of teaching motor actions has been developed. 

Prospects for further scientific research on this issue can be seen in developing an 

electronic training manual for distance teaching of motor actions in a particular sport.  

Key words: information technologies, institutions of higher pedagogical education, 

electronic means of education, future specialists of physical culture, professional training, 

motor actions. 
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The study specified the research dimension features in the management concepts that 

were used to manage the education institutions in Ukraine. It identified how the specified 
features correlated with the management approaches such as reputational, process-
outcome-oriented, and standard-oriented that are found in different types of higher 
education institutions. It revealed how the features of every concept were represented in the 
institutional constituent documents such as the University Statute and to what extent the 
institution stakeholders were aware of how the research was managed in their institutions. 
The study was explorative and used qualitative methods to collect data obtained from the 
participants’ opinions. It included two phases such as a systematic review and a survey. The 
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identified the features of the research dimension in the management concepts. It was also 
found that the criteria of the research effectiveness management are reputational, namely: 
process-outcome-oriented (qualimetric), and standard-oriented (relativistic).  

Key words: higher education, management theoretical concepts, management 
approaches, research dimension. 

 

Introduction. Conventional and emerging management theoretical 

concepts are being adopted from the commercial sector to ensure organisational 

change, stability, and competitive advantage of higher education institutions 

(Papadimitriou, 2011). The purpose of the use of management concepts seems to 

create settings and transparent rules for all internal processes and all the 

stakeholders. The reason for this trend is that efficient management is given 

priority in the contemporary agenda for quality assurance of higher education 

services (Kettunen, 2012; Seyfried & Pohlenz, 2018). Research, which is becoming 

more intense in the learning process of the university, is considered one of the 

main instruments to succeed in the competitive educational market. Given this, it 

must be managed appropriately so that the high-quality research output 

recognised internationally is produced (Hubbard & Carriquiry, 2019). In this 

competitive race for overall efficiency, the education institutions are found to use 

six management theoretical concepts such as Total Quality Management (TQM), 

EFQM Excellence Model, Balanced Scorecard (BSC), Project Management (PM), 

and Organisational Management (OM), whose principles are recognised in the 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area (ESG) (Kettunen, 2012; ESU, 2017). Therefore, the identification of the 

management concept that provides the highest efficiency in both managing 

institutions and research creates the gap for the study. 

Analysis of relevant research. The literature review found plentiful 

research in educational management and research management which 

corresponds to the scope of the study. Sohel-Uz-Zaman and Anjalin (2016) reveal 

the Total Quality Management concept (TQM) and find it a comprehensive and 

flexible solution, which is the outcome quality-oriented (Meirovich & Romar, 

2006). The TQM establishes the goals, strategy, settings, processes, and 

procedures for all stakeholders of the education institutions. Wani & Mehraj 

(2014) defines the TQM as a set of practices that pursue the goals of the 

systematic and continuous improvement of the service/product, satisfying the 

stakeholders’ needs, and reducing costs. Meirovich and Romar (2006) find the 

concept credibly compatible with the educational context as it is considered 

applicable to any organisation, adjustable to the situation, and allows education 

institutions to develop their own concept of quality with benchmark values, and 
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practices to improve the service quality taken the stakeholders’ requirements to 

be a priority. Many other scientists are certain about the applicability of TQM in 

education as they believe that values and principles of the TQM concept are 

mutually relevant to the higher education context as the overall purpose of the 

educational process is focused on an increase of productivity of future graduates, 

decreasing costs and improving quality of both education process and future 

generation’s life standard (Venkatraman, 2007; Quinn et al., 2009). Wani & 

Mehraj (2014) are sure that TQM improves the education process in terms of 

making it motivating, improving curriculum, boosting the speed of training 

services, and making it economically efficient. They opine that the education 

process relies on TQM elements such as “leadership”, “vision”, “measurement 

and evaluation”, “process control and improvement”, “program design”, “quality 

system improvement”, “employee involvement”, “recognition and reward”, 

“evaluation and training”, “student focus”, and “other stakeholder focus” which 

play a key role. Given the above, it seems clear that TQM directed towards both 

inside the organisation and outside it which is well applied to the research which 

also brings internal value such as generating new knowledge and updating the 

content of educational process and external ones such as designing and testing 

new solutions to cope with economic or societal problems.  

The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence 

Model is the transitional concept for organisations that move to the establishment 

of TQM. The EFQM Excellence Model guides the organisations in identifying the 

gaps by measuring where they are on the path to excellence and to further help 

them in initiating corrective and stimulating actions. Arjomandi & Grimshaw 

(2009) elucidate and praise the customer-tailored approach which features the 

EFQM Excellence concept. They advocate its customer-tailordness and customer-

centeredness and it provides the “5-Processes”-based criteria with lagging 

indicators in which science and research are put in second place after education 

processes (Vykydal et al., 2020). Additionally, the learning expected outcomes and 

research outputs serve as the subject benchmarking. When the EFQM model is 

applied in the educational organisation, this supposes that learners/students and 

teachers/tutors who are considered ‘people’ as terminology suggests are assigned 

with tasks and imposed with responsibilities before the institutional clients such as 

the parents/students, the future employers and representatives of the 

community. Students, as the model implies, perform two roles such as clients of 

the institution and as people-contributors to the life of the educational 

organisation and process. Excellence can be achieved when the organisation 

manages to keep balance and satisfy the needs of all relevant stakeholders. The 
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internal stakeholders such as management, teachers/lecturers, and students, are 

supposed to participate in evaluating the quality of the service. The model is 

compatible with the research dimension of the educational process as it engages 

stakeholders in self-assessment, cross-assessment, and external assessment of the 

quality of the research and resources allocated by the institution to complete it. 

Tohidi, Jafari & Afshar (2010) emphasise the benefits of the Balanced 

Scorecard (BSC) concept for institutional strategic planning in both instruction and 

research. It focuses on measuring performance that is related to intangible assets 

of the organisation. The greatest advantage of the BSC concept is in its purpose to 

reveal the cause and effect relations between strategies and processes that rely 

on four perspectives such as financial, customer, internal business process, and 

learning and growth. Given this, to benefit financially, an organisation has to 

examine and meet its customers’ needs and expectations, initially. To achieve this, 

education institutions should adjust their approach to process design and 

maintenance when implementing a quality management system. This, in its turn, 

raises the need to deepen and update its personnel’s knowledge. The process of 

implementation of the BSC concept starts with strategic theme analysis which is 

related to analysing stakeholders or/and competitive environment. When 

strategic theme analysis is completed, there is a designed strategic map that 

combines the initiatives and actions for each strategic theme mentioned. In the 

settings of the education institution, the BSC concept is intended to focus on some 

strategic educational services instead of providing commonly delivered ones. The 

research is considered a strategic educational service as it covers specific fields, 

uses specific methods, and pursues specific goals. The concept helps to harmonize 

the annual action plans and involves stakeholders in the decision-making process. 

Concerning research, the perspective and financially beneficial directions for the 

research are discussed and approved at the institutional and stakeholder level. 

The research becomes the strategic service. 

Trilling & Ginevri (2015) highlight the advantages of Project Management 

(PM) concept from the perspective of benefits for the students. They state that 

due to PM, the students’ study and research become more efficient, predicted 

and qualitative. PM in learning and research makes the best way to build 21st-

century skills because PM is the most important career skill. In the research, 

PM helps both students and teachers to organise the research as an algorithm 

of phases and steps such as planning, fulfilling, and reflecting. Research 

education projects seem to be one of the most efficient ways for decision-

makers to gain control of it because their objectives, budgets (if any provided) 

and management periods are well-identified.  
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Connolly, James & Fertig (2017) describe the drawbacks of Organisational 

Management (OM) claiming that it is a command-based system, and it is good 

only for hierarchical structures of management and causes a lot of bureaucracy. 

This is related to the fact that OM relies on the leadership of the manager who is 

usually the key decision-maker in planning, staffing, and controlling, and who 

delegates responsibility limitedly and usually reluctantly. The key manager 

continually establishes and maintains both internal and external relationships with 

other organisations to succeed and achieve compatibility. They are involved in and 

control the organisation’s environment to adequately anticipate change and bring 

about the adaptive responses required for the institution’s survival. Given this, 

different management functions may dominate over the others at different 

phases in the life of the organisation such as planning or controlling. Under this 

management concept in the education institution, research seems a secondary 

process which is overregulated and lacks initiative. 

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area (ESG) attempted to unify the quality assurance system 

adding more emphasis to the research activity (ESU, 2017). It states that the 

educational system has to integrate learning and teaching in higher education, 

emphasising that the learning environment has to be connected with research 

and innovation. The concept is aimed at preparing students for active 

citizenship, for their future careers, supporting their personal development, 

creating advanced knowledge through stimulating research and innovation. 

Given this, the learning environment with its content of programmes, 

learning opportunities, and facilities are supposed to correspond to the aim 

based on the accountability of all stakeholders and enhancement. Due to the 

concept, the institutions can equip the students with both academic knowledge 

and real-life skills including those that are transferable, which may influence 

their personal development, the overall welfare of the society and may be used 

in their future careers. Since research is based on student-centered learning 

principles, it does not only contribute to their knowledge and experience but 

plays an important role in stimulating their motivation, self-reflection, and 

engagement in the learning process. 

Although the concepts are analysed, there was found a gap in analyses of 

the practical application of the reviewed concepts in different types of higher 

education institutions in Ukraine, specifically to manage research.  

The aims of the article are as follow: 1) to specify the research dimension 

features in the management concepts such as TQM, EFQM, BCS, PM, OM, and 

ESG used to manage the education institutions in Ukraine; 2) to identify how the 
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specified features correlate with the management approaches such as 

reputational, process-outcome-oriented (qualimetric) and standard-oriented 

(relativistic) that are found in different types of the higher education institutions; 

3) to find out how the features of every concept are represented in the 

institutional constituent documents such as the University Statute; 4) to clarify to 

what extent the institution stakeholders are aware of how research is managed in 

their institutions. 

Research methods. The study was explorative and used qualitative 

methods to collect data obtained from the participants’ opinions as 

recommended by Aspers & Corte (2019), and Mohajan (2018) for the explorative 

methodology. The study lasted a year from September 2019 to the end of March 

2020. It was organised as described in Edgar & Manz, (2017) and included two 

phases such as a systematic review and a survey. The purpose of the review phase 

was to synthesise and systemise the research dimension features of management 

concepts comprising the scope of the study. The data for the review were drawn 

from the official websites. The survey aimed to explore the awareness of the 

stakeholders of how research is managed in their institutions. It was Google 

Forms-based and administered in four purposefully selected universities in 

Ukraine that were classic and research universities of different majors. These were 

technical, pedagogic, medical, and multi major universities such as the National 

Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (technical 

research university), H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 

(pedagogic university), Bogomolets National Medical University (medical 

university) and Taras Shevchenko National University of Kyiv (multi major research 

university). The survey questionnaire consisted of 24 items and relied on the  

5-point Likert scale with values 1 meaning “absolutely false about my institution”; 

2 – “not true about my institution”; 3 – “it depends”; 4 – “more or less about my 

institution”; 5 – “completely true about my institution” (see Appendix A). The 

respondents’ responses were partially verified by analysing the information from 

the official websites of the institutions. 

A randomised sampling technique was used to hire 734 people as a 

population to administer the survey at the universities under the study. The 

demographics of the sampled individuals were as follows: 431 students aged 

between 20 and 22 who seek to obtain Bachelor’s and Master’s degrees and 

303 lecturers and Department Managers. 

Results. The systematic review of the relevant literature and the 

institutional constituent documents such as the University Statutes found the 

research dimension features in the management concepts such as Total Quality 
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Management (TQM), EFQM Excellence Model (EFQM), Balanced Scorecard 

(BSC), Project Management (PM), and Organisational Management (OM), and 

the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG) (see Table 1).  

Table 1 

Research dimension features in management concepts employed in higher 

education in Ukraine 
Feature ESG TQM EFQM BSC PM OM 

Fo
cu

s 

Institution 
level 
research 
quality 
policy 

Based on the 
input 
requirements 
for the 
research 

Reliance on 
the process 
of the 
research  

Outcome-
orientedn
ess 

Reversed 
approach-
based 
research  

PDCA(Plan-
Do-Check-
Act)-model-
based  

P
u

rp
o

se
 

To assess 
the stake-
holders’ 
perfor-
mance in 
research 

To assess the 
overall quality 
of the service 
(research 
included) 

To satisfy 
the 
research 
ordering 
party or 
customer, 
updating 
the service 
and 
upgrading 
the 
processes 

To satisfy 
the custo-
mers with 
the 
quality of 
the 
research 
output 

To structure 
the research 
to comply 
with the 
standard, to 
follow the 
research 
protocols 

To comply 
with 
regulations 
and require-
ments 

R
es

e
ar

ch
 p

er
fo

rm
er

s 
(s

tu
d

en
ts

 a
n

d
 le

ct
u

re
rs

) 

Updating 
the 
qualifica-
tion of the 
personnel, 
promoting 
research 
autonomy 

Efficient use of 
the resources 
to fulfill 
numerous 
research 
projects, 
continuous in-
service 
training 

Stimulating 
personnel 
to succeed 
in the 
research, 
more 
efficient 
use of the 
internal 
staff 
potential  

Continuo
us in-
service 
training 
to 
succeed 
in the 
research 
better  

Situational 
HR 
approach, 
outsourcing 
experts   

Research is a 
secondary 
process for 
the students 
and lecturers 

R
es

e
ar

ch
 in

fr
as

tr
u

ct
u

re
 

Cross-
institutio-
nal, 
interna-
tional 

Cross-
institutional, 
international, 
upgraded by 
the alumni  

Efficient 
use of the 
available 
infrastruc-
ture 

Situatio-
nal 
outsour-
cing of 
the 
necessary 
equip-
ment, 
efficiently 
used of 
the 
available 
infra-
structure 

The use of a 
“potluck” 
approach at 
every stage 
of the 
research 
process 

Efficient use 
of the 
available 
infra-
structure, 
bureaucratic 
management 
of all the 
processes  
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Note: ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area; TQM – Total Quality Management; EFQM – 

EFQM Excellence Model; BSC – Balanced Scorecard; PM – Project 

Management; OM – Organisational Management. 

Additionally, the criteria of the research effectiveness that correlate to 

the management approaches such as reputational, process-outcome-oriented 

(qualimetric), and standard-oriented (relativistic) were also revealed. They are 

presented in Table 2. 

Table 2 

Management approaches and criteria of the research effectiveness employed 

in higher education in Ukraine 

 

Management approach 

Reputational 
Process-outcome-

oriented (qualimetric) 
Standard-oriented 

(relativistic) 

Criteria of 
the research 
effectiveness 

The place of education 
institutions in national 
(international) rankings 
of higher education 
institutions. 
Rating assessment of 
the quality of the 
research completed in 
the education 
institution by students 
and employers. 
Rating results based on 
the expert assessment 
of the research 
performed in the 
institution 

Number of teachers’ 
and students’ 
publications. 
Dynamics of students 
participating in 
professional 
international 
competitions and 
contests. 
Dynamics of students 
involved in grant 
research projects. 
Results of students’ 
participation in 
professional 
international 
competitions and 
contests 

Compliance with the 
standards and 
requirements for the 
research quality 
implemented by the 
Ministry of Education and 
Science and Institutional 
Regulations 

 

It was found that at the National Technical University of Ukraine “Igor 

Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” they use integratively the TQM, BSC, and 

PM models, which are more commerce-oriented. In H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, they employ the ESG model combined with 

the OM model. In Bogomolets National Medical University, they use the EFQM, 

BSC, and PM models. In Taras Shevchenko National University of Kyiv, they rely 

on the OM and ESG models. The above implies that more commerce-oriented 

institutions tend to use the business models to manage the research, while 

other types of higher education institutions implement more conservative 

management concepts and approaches. 
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The results of the survey that was aimed to explore the awareness of the 

institution stakeholders concerning how the research activity is managed in 

their institutions are presented in Table 3. 

Table 3 

Results of the survey ( ) 
 5-point Likert Scale  

Median  Margin of Error* 
1 2 3 4 5 

Q 1 87 98 86 339 124 98 97.07 146.8±85.08 (±57.96%) 

Q 2 5 37 41 431 220 41 160.92 146.8±141.05 (±96.09%) 

Q 3 18 45 72 221 378 72 135.28 146.8±118.58 (±80.78%) 

Q 4 129 371 187 31 16 128 128.62 146.8±112.74 (±76.80%) 

Q 5 419 111 128 42 34 111 141.02 146.8±123.61 (±84.20%) 

Q 6 10 33 117 562 12 33 211.24 146.8±185.16 (±126.13%) 

Q 7 83 102 89 333 127 102 94.31 146.8±82.67 (±56.32%) 

Q 8 319 151 178 42 34 151 104.24 144.8±91.37 (±63.10%) 

Q 9 439 91 138 32 24 91 152.84 144.8±133.97 (±92.52%) 

Q 10 419 111 128 42 34 111 141.02 146.8±123.61 (±84.20%) 

Q 11 5 38 117 462 112 112 163.33 146.8 ±143.17 (±97.53%) 

Q 12 3 40 127 252 212 127 95.70 126.8±83.88 (±66.16%) 

Q 13 139 361 157 41 26 139 119.84 144.8±105.04 (±72.55%) 

Q 14 129 371 207 41 26 129 126.23 154.8±110.64 (±71.48%) 

Q 15 409 121 118 52 34 118 135.61 146.8±118.87 (±80.97%) 

Q 16 439 101 118 52 24 101 149.91 146.8±131.40 (±89.51%) 

Q 17 10 33 317 362 12 33 158.18 146.8±138.65 (±94.45%) 

Q 18 18 42 110 557 17 42 206.89 148.8±181.34 (±121.87%) 

Q 19 5 38 117 472 102 102 167.68 146.8±146.98 (±100.13%) 

Q 20 4 29 126 468 127 126 166.24 150.8±145.71 (±96.63%) 

Q 21 5 38 117 442 132 117 155.04 146.8±135.90 (±92.58%) 

Q 22 409 121 108 62 34 108 134.78 146.8±118.14 (±80.48%) 

Q 23 436 94 118 45 31 94 149.00 144.8±130.60 (±90.20%) 

Q 24 459 81 108 43 33 81 159.37 144.8±139.70 (±96.48%) 

Note: *A confidence level is 95%.  

As can be seen in Table 3, the Median values for the responses to Q 4, Q 8, 

Q12, Q13, Q14, and Q 20 were the highest. These indicated the respondents were 

certain that the research activity in their universities is focused on the outcomes, 

and its purpose is expected to be the assessment of the overall quality of the 

service which is intended to comply with Regulations and requirements. Concerning 

the research performers (students and lecturers), the respondents are sure that 

due to the research, they update their qualifications, and their research autonomy 

is promoted. The questioned individuals claim that they are supposed to use the 

resources efficiently to fulfill numerous research projects and receive continuous in-

service training. The respondents are involved in the use of the research 

infrastructure cross-institutionally, internationally, and it should be upgraded by the 

alumni students. The above answers imply that the universities – when performing 

research – rely on the combined management including mostly elements of BSC, 
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OM, ESG management concepts. The above results also imply that the research 

activity at universities in Ukraine seems to be process-outcome-oriented 

(qualimetric). This means that the management pursues the goals of raising the 

number of the fulfilled research projects and compliance with Regulations and 

often still not seeing them as a source of funding or/and reputation. 

Thus, despite the lack of a unified vision of how the research dimension 

is managed in higher education institutions, it was clear that management in 

terms of research tends to be still conservative. The effectiveness of the 

research is managed and monitored using regulatory documents and criteria.  

The study is consistent with findings in university research curriculum 

development and strategic planning (Carnell & Fung, 2017; Ofori & Atiogbe, 2012; 

Seleznyov & Czerniawski, 2020). It contributes to the previous research in terms of 

identifying the features of the research activity in relation to the management 

concept that is employed at a certain institution (Kettunen, 2012; Sohel-Uz-Zaman 

& Anjalin, 2016; Tohidi, Jafari & Afshar, 2010). These tentatively imply that there is 

no doubt that the above mentioned management concepts have the full potential 

to serve education. The authors claim that it must not be taken for granted that 

there are no challenges or barriers in implementing the mentioned concepts in 

education. Some educators express doubts concerning the fact that philosophy 

which is developed for business may not be appropriate for a service organisation 

like education institutions. They claim that even such terms as the product, client, 

empowerment, or even strategy, reengineering do not easily correspond to higher 

education institutions settings. 

Conclusions. The systematic review of the relevant literature and the 

institutional constituent documents such as the University Statutes identified 

the features of the research dimension in the management concepts such as 

Total Quality Management, EFQM Excellence Model, Balanced Scorecard, 

Project Management, and Organisational Management, and the Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. It was 

also found that the criteria of the research effectiveness management are 

reputational, process-outcome-oriented (qualimetric), and standard-oriented 

(relativistic). In the institutions that were selected for the intervention the 

management concepts are used in combination and the commerce-oriented 

institutions tend to use the business models to manage the research. Other 

types of higher education institutions implement more conservative 

management concepts and approaches. The survey found that the research 

activity at universities under study in Ukraine seems to be process-outcome-

oriented (qualimetric). The management pursues the goals of raising the 
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number of fulfilled research projects and compliance with Regulations. There is 

a lack of a unified vision of how the research dimension is managed in higher 

education institutions. The effectiveness of the research is managed and 

monitored using regulatory documents and criteria. 
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Appendix A. Survey Questionnaire 

Please, tick the points which seem more characteristic for managing 

research at your institution. 

 5-point Likert Scale 

1 2 3 4 5 

It is mainly focused on:      

1. institution level research quality policy      

2. the input requirements for the research      

3. ensuring the reliance on the process of the research      

4. outcomes      

5. the use of the reversed approach (end-to-beginning)       

6. the use of PDCA(Plan-Do-Check-Act)-model       

Its purpose is:      

7. to assess the stakeholders’ performance in research      

8. to assess the overall quality of the service (research included)      

9. to satisfy the research ordering party or customer, updating 
the service and upgrading the processes 

     

10. to satisfy the customers with the quality of the research 
output 

     

11. to structure the research to comply with the standard, to 
follow the research protocols 

     

12. to comply with regulations and requirements      

https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1474777
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Research performers (students and lecturers):      

13. are updating the qualification, and their research autonomy is 
promoted  

     

14. efficiently use of the resources to fulfil numerous research 
projects, receive continuous in-service training 

     

15. are stimulated to succeed in the research, potential attempted 
to be used more efficiently 

     

16. receive continuous in-service training to succeed in the 
research better 

     

17. are approached by HR situationally, and experts are outsourced       

18. take the research as a secondary process      

Research infrastructure is supposed to be:       

19. cross-institutional, and international      

20. cross-institutional, international, and upgraded by the alumni      

21. efficient in the use of the available infrastructure      

22. based on the situational outsourcing of the necessary 
equipment, efficiently used of the available infrastructure 

     

23. based on the use of a “potluck” approach at every stage of the 
research process 

     

24. based on the efficient use of the available infrastructure with 
bureaucratic management of all the processes 

     

Note: 1- absolutely false about my institution; 2 – not true about my 

institution; 3 – it depends; 4 – more or less about my institution; 5 – completely 

true about my institution. 

АНОТАЦІЯ 
Шихненко Катерина. Теоретичні концепції управліннѐ вищоя освітоя: 

дослідницька складова.  
У статті визначено характеристики дослідницької складової в концепціѐх 

менеджменту, ѐкі використовуятьсѐ длѐ управліннѐ закладами вищої освіти в 
Україні. Визначено, ѐк такі характеристики співвідносѐтьсѐ з підходами до 
управліннѐ закладами освіти, що застосовано в різних типах університетів, такими 
ѐк репутаційний, процес-оріюнтований і стандарт-оріюнтований. Показано, ѐк 
особливості кожної концепції представлені в таких інституційних установчих 
документах, ѐк Статут університету, і ѐкоя міроя стейкходлери закладів вищої 
освіти поінформовані про те, ѐк здійсняютьсѐ управліннѐ науковими проюктами в 
їхніх установах. Дослідженнѐ було експлоратівним та вклячало два етапи: аналіз 
літератури й опитуваннѐ. Оглѐд літератури та інституційних установчих 
документів виѐвив характеристики дослідницької складової в концепціѐх управліннѐ. 
Використано ѐкісні методи длѐ збору даних, отриманих на основі думок та суджень 
учасників. Установлено, що критеріѐми управліннѐ ефективністя досліджень ю 
репутаційний, оріюнтований на процес (кваліметричний) і оріюнтований на 
стандарт (релѐтивістський). В інституціѐх, обраних длѐ аналізу, концепції 
управліннѐ використовуятьсѐ комбіновано; комерційно-оріюнтовані установи, ѐк 
правило, застосовуять бізнес-моделі длѐ управліннѐ науковими проюктами, у той 
час ѐк інші типи закладів вищої освіти реалізуять більш консервативні концепції й 
підходи до управліннѐ. З’ѐсовано, що длѐ управліннѐ науковоя діѐльністя в  обраних 
длѐ аналізу університетах України переважно використовуютьсѐ підхід, 
оріюнтований на процес. Керівництво університетів переслідую за мету збільшеннѐ 
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кількості виконаних наукових проюктів та дотриманнѐ вимог законодавства і при 
цьому не завжди розглѐдаю їх ѐк джерело фінансуваннѐ і/або створеннѐ репутації. 
Виѐвлено відсутність юдиного баченнѐ щодо управліннѐ науковоя роботоя в 
закладах вищої освіти; виѐвлено, що управліннѐ ціюя складовоя діѐльності закладів 
маю тенденція бути консервативним. Ефективність досліджень управлѐютьсѐ й 
контроляютьсѐ за допомогоя нормативних документів і розроблених критеріїв. 

Ключові слова: вища освіта, теоретичні концепції управліннѐ, підходи до 
управліннѐ, дослідницька складова. 

РЕЗЮМЕ 
Шихненко Екатерина. Теоретические концепции управлениѐ высшим 

образованием: исследовательскаѐ составлѐящаѐ. 
В работе определены характеристики исследовательской составлѐящей в 

концепциѐх менеджмента, которые используятсѐ длѐ управлениѐ 
образовательными учреждениѐми в Украине. Выѐснено, как в различных типах 
высших учебных заведений указанные характеристики соотносѐтсѐ с такими 
подходами к управления, как репутационный, ориентированный на процесс и 
ориентированный на стандарт. Раскрываетсѐ, как особенности каждой концепции 
были представлены в институциональных учредительных документах, таких как 
Устав университета, и в какой степени стейкходлеры учреждений были 
осведомлены о том, как осуществлѐетсѐ управление научной работой в их 
учреждениѐх. Исследование было эксплоративным и использовало качественные 
методы длѐ сбора данных, полученных на основе мнений участников. Оно вклячало 
два этапа: анализ литературы и опрос. Обзор литературы и анализ 
институциональных учредительных документов выѐвили характеристики 
исследовательской составлѐящей в концепциѐх управлениѐ. Также было 
установлено, что критериѐми управлениѐ эффективностья исследований 
ѐвлѐятсѐ репутационный, ориентированный на процесс (квалиметрический) и 
ориентированный на стандарт (релѐтивистский).  

Ключевые слова: высшее образование, теоретические концепции управлениѐ, 
подходы к управления, исследовательскаѐ составлѐящаѐ. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ДОСВІД СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
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У науковій розвідці здійснено спробу дослідити забезпеченнѐ принципів 
академічної доброчесності в освітньому просторі закладів вищої освіти ѐк основи 
ѐкості освіти.  

На прикладі результатів опитуваннѐ здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників, проведеного в Сумському державному університеті імені 
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А. С. Макаренка про дотриманнѐ принципів академічної доброчесності під час 
викладаннѐ освітньо-професійних програм, надано авторський коментар щодо 
отриманих відповідей та запропоновано інструментарій упровадженнѐ принципів 
академічної доброчесності у вищій школі: проведеннѐ відкритих лекцій, тренінгів, 
вебінарів, тижнів академічної доброчесності, роз’ѐсненнѐ мети академічної 
сумлінності й відповідальності, причин і видів порушень, способів боротьби з ними в 
науковій та професійній взаюмодії стейкхолдерів. 

Ключові слова: академічна доброчесність, ѐкість освіти, вища школа, 
система забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, система забезпеченнѐ академічної 
доброчесності; навчальна та науково-дослідна діѐльність здобувачів вищої освіти. 

 

Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти 

України у XXI столітті ѐкість освіти визначено ѐк основний пріоритет 

державної науково-освітньої політики й передумову національної безпеки 

держави. акість освітнього процесу ю невід’юмноя складовоя ѐкості освіти та 

поюдную ѐкісні й кількісні показники освітнього процесу, професійної 

компетентності викладачів, організаційно-управлінської компетентності: 

забезпечую ефективність і результат функціонуваннѐ освітнього процесу та 

обумовляю розвиток нових підходів до викладаннѐ і навчаннѐ на засадах 

корпоративної етики, продуктивної, толерантно-ціннісної комунікації між 

усіма представниками стейкхолдерів, принципах академічної доброчесності. 

Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», внутрішнѐ система 

ѐкості вищої освіти маю забезпечувати «дотриманнѐ академічної 

доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої 

освіти». Відповідно до Рекомендацій з академічної доброчесності длѐ 

закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Рекомендації, 

2018), розроблених на основі вивченнѐ успішного міжнародного досвіду 

підтримки принципів академічної доброчесності в межах Проюкту сприѐннѐ 

академічної доброчесності в Україні – SAIUP зa підтримки Посольства США, 

система забезпеченнѐ академічної доброчесності маю містити процедури та 

заходи, відповідну нормативно-правову базу (кодекси, положеннѐ, правила, 

пам’ѐтки тощо), будуватисѐ на набутті студентами компетентностей із 

академічної доброчесності, навичок ѐкісного академічного письма, роботі з 

викладацьким колективом, створенні Етичного кодексу та етичної комісії, 

санкціѐх за порушеннѐ академічної доброчесності, унормуванні вимог та 

особливостей перевірки на академічний плагіат письмових робіт.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі підвищеннѐ ѐкості освітнього 

процесу присвѐчені дослідженнѐ таких учених, ѐк В. Бондар, Л. Даниленко, 

Т. Лукіна, Н. Островерхова, В. Панасяк, М. Поташник та ін. Сутність понѐттѐ 

академічної доброчесності розглѐнуто в роботах МДж. Бейлі, Р. Барбато, 

А. Ковальова, Г. Ульѐнової, О. Харитонової та ін. У наукових працѐх 
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вітчизнѐних учених: А. Артяхова, Т. Фінікова, В. Лугового, О. Слясаренко, 

Ж. Таланової, В. Астахової, В. Сацика, О. Семеног – академічна доброчесність 

постаю ѐк фундамент розвитку університету та формуваннѐ сучасного 

конкурентоспроможного фахівцѐ. Однак, мало вивченим залишаютьсѐ 

питаннѐ академічної доброчесності ѐк елементу забезпеченнѐ ѐкості вищої 

освіти, що й зумовило проблематику нашого дослідженнѐ.  

Мета статті – дослідити систему формуваннѐ академічної 

доброчесності в освітньому просторі закладів вищої освіти ѐк елементу 

забезпеченнѐ ѐкості освіти, зокрема на прикладі Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети використовувалисѐ такі методи 

дослідження: узагальненнѐ наукових джерел, аналіз використаної 

літератури, теоретичне моделяваннѐ, педагогічний експеримент тощо. 

Виклад основного матеріали. У «Проюкті Державного стандарту вищої 

освіти «Вимоги до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнѐ 

бакалавр» понѐттѐ ѐкість освіти потрактовано ѐк виконаннѐ державних вимог 

до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпеченнѐ 

навчального процесу, до організації практик, професійної підготовленості 

бакалавра, підсумкової державної атестації длѐ ѐкісної підготовки 

конкурентноспроможних фахівців (аременко, 2001). У розвідках науковців 

ѐкість освіти постаю ѐк багатогранна, багатоаспектна та багатопараметрична 

категоріѐ в таких вимірах: суспільний ідеал освіченості лядини; результат її 

навчальної діѐльності; процес організації навчаннѐ і вихованнѐ; критерій 

функціонуваннѐ освітньої системи (Тализін, 2006); визначаютьсѐ сукупністя 

показників, що характеризуять різні аспекти навчальної діѐльності освітньої 

установи: зміст освіти, форми й методи навчаннѐ, матеріально-технічну базу, 

кадровий склад і тому подібне, ѐкі забезпечуять розвиток компетентностей 

учнів (Шишов, 2000). Більшість авторів ѐкість освіти інтерпретуять ѐк юдність 

ѐкості процесу і ѐкості результату (Панасяк, 2007) через певний рівень 

розвитку особистості – конкурентноспроможний затребуваний випускник на 

ринку праці: певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного і морального 

розвитку, ѐкого досѐгли випускники освітнього закладу відповідно до 

запланованих цілей (Полѐнский, 1999) відповідно до професійної підготовки 

суб’юктів викладаннѐ, їхніх особистісніх ѐкостей (порѐдність, відповідальність, 

принциповість, толерантність тощо) (Коротков, 2004) на засадах академічної 

доброчесності. 

У межах нашого наукового дослідженнѐ вважаюмо за потрібне 

розглѐнути понѐттѐ академічної доброчесності. Понѐттѐ «чесний» у 
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тлумачному словнику української мови А. Івченка потрактовано ѐк високі 

моральні ѐкості (Івченко, 2002). У Фундаментальних цінностѐх академічної 

доброчесності Міжнародного центру академічної доброчесності при 

Ротлендському інституті етики (США) визначено феномен академічної 

доброчесності ѐк відданість академічної спільноти цінностѐм: Чесності; 

Довірі; Справедливості; Повазі; Відповідальності; Мужності (Fishman, 2012).  

Наукова думка М. Бадіци розрізнѐю понѐттѐ доброчесності ѐк 

моральної ѐкості особистості та понѐттѐ доброчесний ѐк лядини, ѐка дію 

відповідно до етичних норм і правил та потрактувую академічну 

доброчесність ѐк дотриманнѐ особистістя етичних норм на засадах 

культуровідповідності в процесі викладаннѐ та навчаннѐ (Бадіца, 2019). 

Академічна доброчесність длѐ закладу вищої освіти – це соціальний 

капітал сучасного університету, ѐкий проѐвлѐютьсѐ у формуванні нової 

академічної культури на принципах академічної свободи, суспільної 

відповідальності, пошани до лядської гідності, адже головний капітал 

майбутнього – це креативні ляди з високим інтелектом, винахідливістя, 

мотиваціюя і творчими здібностѐми (Пшенична, 2019). 

Досліджуячи систему забезпеченнѐ академічної доброчесності ѐк 

елементу ѐкості вищої освіти в умовах Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, зупинимосѐ на опитуванні здобувачів 

вищої освіти щодо дотриманнѐ академічної доброчесності під час реалізації 

освітньо-професійної програми. Аналіз анкет дав змогу встановити, що 84,3 % 

респондентів знайомі з понѐттѐм академічна доброчесність. 97,6 % відоме 

понѐттѐ плагіат та можливі ризики, пов’ѐзані з ним. Серед запропонованих 

проѐвів академічної недоброчесності (питаннѐ 4): 169 респондентів віднесли 

академічний плагіат; 132 – хабарництво; 119 – необ’юктивне оціняваннѐ; 

102 особи вважаять академічноя недоброчесностя фальсифікація; 54 – 

самоплагіат; 52 – фабрикація; 70 – усе з перерахованого вище. Респонденти 

(82,3 %) ознайомлені з тим фактом, що в університеті використовуять 

програмні продукти длѐ виѐвленнѐ плагіату в студентських роботах. На думку 

респондентів, до такої перевірки слід залучати: конкурсні роботи (69,9% з 

опитаних); наукові статті (60,2 % з опитаних); підручники (44,2 %); посібники 

(39 %); монографії (43,9 %); завданнѐ індивідуальних робіт (26,5 %); тези 

доповідей (14,9 %). 5 здобувачів вищої освіти вважаять, що перевірѐти на 

плагіат слід тільки курсові та кваліфікаційні роботи, а 46 респондентів 

вважаять, що перевірѐти слід все з переліченого. При цьому 92,4 % 

респондентів знаять про заходи, ѐкі вживаятьсѐ під час виѐвленнѐ 

академічного плагіату. Зокрема, вони вказали на такі: виконаннѐ роботи не 
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зараховуютьсѐ (65,5 % ); здійсняютьсѐ вибіркова повторна перевірка на плагіат 

(45,8 %); проводѐтьсѐ роз’ѐснявальні бесіди (43,4 %); робота студента не 

допускаютьсѐ до захисту (38,2 %); доопрацяваннѐ роботи (36,9 %); негативний 

вплив на підсумкову оцінку (38,6 %); відбуваютьсѐ зміна теми роботи (14,9 %); 

відрахуваннѐ студента (11,2 %).  

Під час навчаннѐ в університеті трохи більше половини опитаних 

(55,8 %) вдавалисѐ до академічної недоброчесності, зокрема: підказки 

одногрупників (39,8 %), списуваннѐ (30,9 %), використаннѐ шпаргалок 

(29,7 %). Перевірку роботи на запозиченнѐ здобувачі вищої освіти в 

університеті роблѐть самостійно (21,3 %). 12,9 % ніколи не проводили 

перевірку власних робіт на плагіат. 6 % респондентів зазначаять, що 

копіяять текст із інтернету без змін та відповідних посилань. У своїй 

більшості респонденти (57,8 %) відмітили, що знайомі з нормативними 

документами, що діять в університеті щодо академічної доброчесності.  

Серед опитаних здобувачів вищої освіти 57 % зазначили, що в 

університеті (на факультеті, в інституті) проводѐтьсѐ ознайомлявальні 

заходи щодо процедури дотриманнѐ академічної доброчесності (наукові 

семінари, тренінги тощо). Тому одніюя з головних пропозицій щодо 

підвищеннѐ рівнѐ академічної доброчесності студенти вважаять 

збільшеннѐ роз’ѐснявальної роботи (34,8 %).  

З урахуваннѐм даних моніторингу онлайн-опитуваннѐ здобувачів 

вищої освіти з академічної доброчесності спільним засіданнѐм Комісії з 

етики та академічної доброчесності, Комісії з ѐкості, Центру забезпеченнѐ 

ѐкості вищої освіти, представників студентського самоврѐдуваннѐ було 

розглѐнуто інструменти утвердженнѐ системи забезпеченнѐ академічної 

доброчесності в Сумському державному педагогічному університеті імені 

А. С. Макаренка, нормативно-правовоя базоя длѐ ѐких стали: Кодекс 

академічної доброчесності (наказ №420 від 30 вереснѐ 2019 р.) 

(https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/kodeks_akademichnoyi_dobroches

nosti_6c82c.pdf), Наказ про створеннѐ Комісії з питань етики та академічної 

доброчесності (наказ No420 від 30.09.2019) 

(https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/polozhennya_pro_komisiyu_z_pita

n etiki ta akadem dobrochesnosti f788c.pdf), ѐка ю дорадчим органом 

університету та наділѐютьсѐ правом розглѐдати заѐви щодо порушеннѐ 

академічної доброчесності, Положеннѐ про систему забезпеченнѐ 

академічної доброчесності в освітньо-науковій діѐльності 

(https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/polozhennya_pro_sistemu_zabezpeche

nnya_ad_2866f.pdf), Положеннѐ про центр забезпеченнѐ ѐкості вищої 

https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/kodeks_akademichnoyi_dobrochesnosti_6c82c.pdf
https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/kodeks_akademichnoyi_dobrochesnosti_6c82c.pdf
https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/polozhennya_pro_sistemu_zabezpechennya_ad_2866f.pdf
https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/polozhennya_pro_sistemu_zabezpechennya_ad_2866f.pdf
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СумДПУ імені А. С. Макаренка» 

(https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/polozhennya_pro_komisiyu_iz_zabezp

echennya_yakosti_vischoyi_osviti_5d370.p df), що містѐть чіткі правила 

діѐльності ЗВО, шлѐхи популѐризації, пропагуваннѐ академічної культури 

та доброчесності в освітньому та науковому процесах Університету.  

На основі існуячих ювропейських і вітчизнѐних практик, нормативних 

документів, матеріалів та кейсів Національного агентства із забезпеченнѐ 

ѐкості вищої освіти принципи впровадженнѐ та пропагуваннѐ норм 

академічної доброчесності, утверджені документи знайшли відображеннѐ 

у проведених заходах на рівні закладу вищої освіти, навчально-наукових 

інститутів, факультетів та освітньо-професійних програм, що відображено 

на web-сторінці сайту Університету (розділ «акість освіти»), мета ѐкої – 

інформувати здобувачів вищої освіти щодо здійсненнѐ заходів із питань 

ѐкості освіти та академічної доброчесності в СумДПУ імені А. С. Макаренка 

(https://sspu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist) та створеннѐ 

інформаційної бази на сайті університету (онлайн-курси освітніх платформ 

ED-ERA, Prometeus) длѐ самоосвіти всіх стейкхолдерів із основ академічної 

відповідальності; систематичному Інформаційному віснику з питань ѐкості 

вищої освіти та принципів упровадженнѐ академічної доброчесності в 

СумДПУ імені А. С. Макаренка (https://sspu.edu.ua/informatsiinyi-visnyk); 

роботі структурних підрозділів – Центру забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти, 

інститутів, деканатів, уповноважених Комісій з академічної доброчесності 

та ѐкості освіти, наукової лабораторії «Академічна культура молодих 

дослідників», ѐкі забезпечуять популѐризація принципів академічної 

доброчесності серед академічної макаренківської спільноти. 

Інструментами поширеннѐ принципів академічної доброчесності стали 

лекції від стейкхолдерів – усеуніверситетська зустріч зі здобувачами вищої 

освіти та науково-педагогічними працівниками в листопаді 2019 року з 

координатором Проюкту сприѐннѐ академічній доброчесності в Україні 

Т. Тимочко, усеуніверситетська лекціѐ-діалог стейкхолдерів із академічної 

культури і академічної доброчесності (запрошений стейкхолдер – 

А. П. Рѐбуха – начальник управліннѐ державної служби ѐкості освіти в 

Сумській області) у СумДПУ) (https://sspu.edu.ua/news/lektsiya-dialog-iz-

akademichnoji-kulturi-i- akademichnoji-dobrochesnosti-profesora-semenog-o-m-

u-sumdpu); онлайн-тренінги в межах реалізації всеукраїнських та 

міжнародних проюктів із інфомедійної грамотності та академічної 

доброчесності: викладачі кафедр української мови і літератури, всесвітньої 

історії та методики викладаннѐ, мистецтва реалізовуять ґрантовий проюкт 

https://sspu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist
https://sspu.edu.ua/informatsiinyi-visnyk
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«Вивчай і розрізнѐй: інфомедійна грамотність» від IREX (одним із компонентів 

ѐкого ю подвійна імплементаціѐ медіаграмотності й академічної 

доброчесності) та ю сертифікованими учасниками тренінгів із академічної 

доброчесності під час Зимової школи IREX, АУП (тренери – Ю. Ніколаюв, 

В. Бахрушин, а. Чапайло та ін.), інфомедійної грамотності (О. Тараненко, 

Л. Квасяк, В. Іванов, Т. Іванова). На основі знань, отриманих під час тренінгів 

та набутих компетентностей за рахунок опрацяваннѐ курсу з «Академічної 

доброчесності» на платформі EdEra, протѐгом квітнѐ-травнѐ М. ачменик – 

керівник Центру ЗаВО, О. Семеног – керівник Лабораторії академкультури, 

Л. Пшенична – перший проректор, В. Козлова – координаторка Комісії з етики 

та академічної доброчесності на факультеті іноземної та слов’ѐнської 

філології, А. Вертель – координатор Комісії з етики та академічної 

доброчесності в навчально-науковому інституті педагогіки і психології та ін. 

провели серія онлайн-зустрічей длѐ макаренківської спільноти – вебінари 

«Академічна доброчесність – тренд сучасної освіти» 

(https://sspu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist#sppb-modal-1589916188900); 

«Академічна доброчесність під час дистанційного навчаннѐ» 

(https://sspu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist#sppb-modal-1587227635974), 

що в умовах дистанційного навчаннѐ сприѐло швидкій адаптації в підготовці 

та проведенні лекційних, практичних занѐть. Інформаційно-технологічна 

діѐльність фахівців наукової бібліотеки та репозитарія університету 

(https://sspu.edu.ua/media/attachments/2020/04/22/strikeplagiarism.pdf) у 

співпраці з представниками StrikePlagiarism (онлайн-зустріч у квітні 2019-

2020 н.р.). Започаткована щорічна Декада академічної доброчесності 

(https://sspu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist); підписаннѐ Декларації з 

академічної доброчесності науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти; обов’ѐзкова перевірка наукових та кваліфікаційних робіт на 

наѐвність ознак академічного плагіату.  

Протѐгом трьох років активну роботу серед студентського наукового 

товариства з питань академічної культури популѐризую Наукова Лабораторіѐ 

«Академічна культура молодих дослідників» (керівник – професор Семеног 

О.М.) (https://www.facebook.com/groups/1204591119886308/?ref=bookmarks). 

Результатом роботи Науково-дослідної лабораторії ю щорічна Міжнародна 

науково-практична конференціѐ «Академічна культура дослідника в 

освітньому просторі: ювропейський та національний досвід» 

(https://sspu.edu.ua/news/akadem-chna-kul-tura-dosl-dnika-v-osv-tn-omu- 

prostor-evropejs-kij-ta-nats-onal-nij-dosv-d, збірник наукових праць науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти з питань академічної 

https://sspu.edu.ua/media/attachments/2020/04/22/strikeplagiarism.pdf
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культури, академічної доброчесності, інфомедійної грамотності, 

корпоративної етики Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Зокрема, під час усеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених із міжнародноя участя 

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» у 2017 році 

обговорявалисѐ питаннѐ щодо формуваннѐ академічної культури педагогів-

дослідників, культури навчаннѐ, цінностей, традицій, норм, правил 

проведеннѐ наукового дослідженнѐ, наукової мовної культури, культури 

духовності і моралі, спілкуваннѐ наукових наставників та учнів, соціальної, 

моральної відповідальності; пронизуваннѐ освітніх програм підготовки 

культуроя толерантності й педагогічного оптимізму, що формуютьсѐ в 

культурноосвітньому просторі закладу вищої освіти (Семеног, 2016). 

Інструментами контроля ю здійсненнѐ анкетуваннѐ здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних працівників 

(https://sspu.edu.ua/media/attachments/2020/09/04/zvitad.pdf; затвердженнѐ 

анкет шлѐхом обговореннѐ на спільному засіданні Комісії з етики та 

академічної доброчесності (представники науково-педагогічних працівників, 

студентського самоврѐдуваннѐ та здобувачів вищої освіти, Центр 

забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти) (протокол № 3 від 27 квітнѐ 2020 р.).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Академічна доброчесність ю одним із головних елементів забезпеченнѐ 

ѐкості освіти у вищій школі, підґрунтѐм длѐ ефективної співпраці здобувачів 

вищої освіти та викладачів на основі юдиної системи моральних цінностей, 

що сприѐю забезпечення й посилення ѐкості підготовки 

конкурентноспроможних фахівців та комунікативного діалогу, довірі між 

стейкхолдерами, побудованій на чесності та відповідальності, що і стане 

предметом дослідженнѐ подальших наукових розвідок. 
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РЕЗЮМЕ 
Ячменик Марина. Академическаѐ добропорѐдочность как элемент обеспечениѐ 

качества образованиѐ в высшей школе: опыт Сумского государственного 
педагогического университета имени А. С. Макаренко. 

В научной работе предпринѐта попытка исследовать обеспечение принципов 
академической добропорѐдочности в образовательном пространстве высших 
учебных заведений как основы качества образованиѐ. 

На примере результатов опроса соискателей высшего образованиѐ и научно-
педагогических сотрудников, проведенного в Сумском государственном 
педагогическом университете имени А. С. Макаренко по соблядения принципов 
академической добропорѐдочности во времѐ преподаваниѐ образовательно-
профессиональных программ, предоставлено авторский комментарий 
относительно полученных ответов и предложен инструментарий внедрениѐ 
принципов академической добропорѐдочности в высшей школе: проведение 
открытых лекций, тренингов, вебинаров, недель академической 
добропорѐдочности, разъѐснение цели академической добросовестности и 
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ответственности, причин и видов нарушений, способов борьбы с ними в научном и 
профессиональном взаимодействии стейкхолдеров. 

Ключевые слова: академическаѐ добропорѐдочность, качество образованиѐ, 
высшаѐ школа, система обеспечениѐ качества высшего образованиѐ, система 
обеспечениѐ академической добропорѐдочности, учебнаѐ и научно-
исследовательскаѐ деѐтельность соискателей высшего образованиѐ. 

SUMMARY 
Yachmenyk Maryna Academic integrity as an element of ensuring the quality of 

education in higher school: experience of Sumy state pedagogical university named after 
A. S. Makarenko. 

The article is devoted to the topical problem of dissemination principles of academic 
integrity as an element of ensuring the quality of education in higher school. The purpose of 
the article is to explore the system of academic integrity formation in the educational space 
of higher education institutions in native academic community as an element of ensuring the 
quality of education on the example of Sumy State Pedagogical University named after A. S. 
Makarenko. In the study the methods of generalization of scientific sources, analysis of 
educational literature, theoretical modeling, pedagogical experiment, etc. were used. 

According to the modern requirements the basis of ensuring the quality of education 
in higher school is academic integrity – formation of a new academic culture on principles of 
academic freedom and social responsibility in conditions of a competitive university. 

On the example of results of the poll for students and scientific and pedagogical 
workers in Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko about 
application principles of academic integrity during the teaching of the educational-
professional program, we provide author’s comment on the received answers and suggested 
means for implementing the principles of academic integrity in educational process on the 
example of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. For creating 
favorable conditions for the existence of academic integrity in the educational space we offer 
the complex of activities: through conducting open lectures, trainings, webinars, weeks of 
academic integrity, explanations for academic community about aims of academic honesty 
and responsibility, reasons and types of infraction, possible consequences and ways of 
struggle with them in interaction with subjects of scientific and professional community.  

Practical experience of implementing principles of academic integrity helps to improve 
the system of ensuring the quality of education in the higher school. 

Key words: academic integrity, quality of education, higher school, system of ensuring 
the quality of higher education, system of ensuring of academic integrity, educational and 
research activities of students. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ 

МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 
У статті описано досвід українських педагогів щодо організації роботи з 

дітьми дошкільного віку засобами музейної педагогіки. У статті розкрито роль 
музейної педагогіки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Автори 
акцентуять увагу на тому, що сьогодні в Україні значна роль відводитьсѐ 
створення відповідного розвивального середовища, пошуку нових форм і методів 
роботи з вихованцѐми. У статті визначено основні принципи й завданнѐ музейної 
педагогіки ѐк інноваційної технології, схарактеризовано особливості роботи 
музейних працівників і критерії їх педагогічної майстерності.  

Ключові слова: музейна педагогіка, дошкільники, музеї, вихованнѐ, педагогічна 
майстерність. 

 

Постановка проблеми. Музейна педагогіка в освітньому процесі 

України посідаю важливе місце й вирішую проблеми формуваннѐ особистості, 

залученнѐ дітей до дослідницької діѐльності, розвиток їх творчих здібностей, 

виробленнѐ здатності до самостійних суджень, навичок критичного 

мисленнѐ.  

В Україні музейна педагогіка розвиваютьсѐ досить швидкими 

темпами. В умовах перебудови і реформуваннѐ української освітньої 

системи сьогодні особливо гостро постаю питаннѐ пошуку нових підходів 

до організації навчально-виховного процесу. Важливе місце посідаю один 

із перспективних сучасних напрѐмів – музейна педагогіка, що вирішую 

проблеми формуваннѐ особистості, залученнѐ дітей до дослідницької 
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діѐльності, розвиток їх творчих здібностей, виробленнѐ здатності до 

самостійних суджень, навичок критичного мисленнѐ. 

В Україні функціоную розгалужена система музеїв, завдѐки ѐким 

підростаяче поколіннѐ маю змогу оволодівати духовноя та історико-

культурноя спадщиноя українського народу, знайомитисѐ з усноя 

народноя творчістя, ремеслами, традиціѐми, звичаѐми тощо. Музейна 

педагогіка ю одним із ефективних сучасних засобів формуваннѐ соціально 

активної особистості, стимуляваннѐ її до творчого та інтелектуального 

розвитку. Українські психологи і педагоги одностайно стверджуять, що всі 

базові характеристики особистості закладаятьсѐ в ранньому і дошкільному 

віці. Тому в сучасному українському освітньому просторі значна увага 

приділѐютьсѐ створення відповідного розвивального середовища, пошуку 

нових форм і методів роботи саме з дітьми дошкільного віку. 

В умовах глобалізаційних трансформацій сучасного світу перед 

музейноя педагогікоя України постаю серйозний виклик – ѐк зробити музеї 

конкурентоздатноя, динамічноя та інтегративноя платформоя, 

спрѐмованоя на задоволеннѐ культурних та навчальних проблем 

підростаячого поколіннѐ. Сучасний український музей більше не може 

працявати ѐк у радѐнські часи, пропонуячи аудиторії традиційні екскурсії і 

лекції. Тому одніюя з найважливіших складових музейної діѐльності ю процес 

перебудови комунікації між працівниками музеїв та відвідувачами (Музейна 

педагогіка в науковій освіті, 2019, с. 27). Музейна освіта в Україні – це 

добровільна, неформальна освіта, основними принципами ѐкої ю залученнѐ 

кожної особистості до неперервного навчаннѐ, без формального оціняваннѐ 

навчальних досѐгнень, широке використаннѐ інноваційних підходів та 

новаторських освітніх технологій. Сучасні музеї в Україні виконуять не лише 

традиційні функції збереженнѐ та популѐризації історії розвитку науки, а й 

функціонуять ѐк інноваційні розвивальні осередки, у ѐких підростаяче 

поколіннѐ зможе краще усвідомити роль науки та її досѐгнень у 

цивілізаційному розвиткові лядства, осмислити проблеми, що постаять 

перед лядиноя в сучасному цифровому суспільстві. Відтак саме музейна 

педагогіка в Україні стаю універсальним засобом здобуваннѐ нових знань, 

вихованнѐ й організації дозвіллѐ різних вікових груп населеннѐ із активним 

залученнѐм родини і громади. Значну роль у цьому процесі відіграю 

вихованнѐ дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки. 

Аналіз актуальних досліджень. Музейна педагогіка в Україні – це 

новий, але вже досить популѐрний напрѐм освітньої діѐльності. Наукові 

розвідки в цьому руслі здійсняять такі вчені та педагоги-практики: 
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О. Медведюва, М. Яхневич, Я. Павленко, Г. Белюнька, Н. Бондаренко, 

О. Лябич, О. Классова, М. Коваль, А. Разгон, Б. Столѐрова, Я. Семенченко, 

Т. Шевченко та ін. Обґрунтуваннѐ особливостей музейної педагогіки в 

закладах дошкільної освіти знаходимо в роботах О. Классової, М. Коваль, 

О. Медведюва, А. Разгона, Б. Столѐрової, Т. Шевченко, М. Яхневича та 

інших. Однак, методичні рекомендації щодо особливостей створеннѐ та 

організації діѐльності міні-музеїв природничої тематики в ЗДО, ю 

недостатньо узагальненими й носѐть частковий характер. 

Метою статті ю розкриттѐ ролі музейної педагогіки в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти та визначеннѐ основних принципів і завдань 

музейної педагогіки ѐк інноваційної технології, характеристика особливостей 

роботи музейних працівників і критеріїв їх педагогічної майстерності.  

Методи дослідження. Длѐ реалізації поставленої мети у статті були 

використані такі загальнонаукові методи дослідженнѐ, ѐк аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Діѐльність кожного музея в Україні 

спрѐмована на реалізація патріотичного, гендерного, естетичного, 

морального, народознавчого, правового вихованнѐ дітей та молоді. 

Основне завданнѐ означених закладів полѐгаю в навчанні відвідувачів 

розглѐдати ѐвища цілісно та в динаміці, використовувати всі доступні 

вміннѐ та навички в процесі пізнаннѐ. За своїми профілѐми музеї в Україні 

поділѐятьсѐ на такі види: історичні, археологічні, краюзнавчі, природничі, 

літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо (Лябич, с. 425). 

Музейну педагогіку українські вчені визначаять ѐк наукову 

дисципліну на перетині музеюзнавства, педагогіки і психології, ѐка 

розглѐдаю музей ѐк освітня систему (Маслай та асінська, 2013, с. 68). 

Основними принципами музейної педагогіки визначаять:  

1) органічний звʼѐзок культури і освіти;  

2) інтеграціѐ музея та закладів освіти;  

3) урахуваннѐ вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх 

інтересів, побажань;  

4) особистісно-оріюнтований підхід у діѐльності кожного музея;  

5) гуманістична спрѐмованість;  

6) педагогічна доцільність (Маслай та асінська, 2013, с. 69). 

На думку українських учених, працівники музея повинні володіти 

основними критеріѐми педагогічної майстерності: 

- науковість, системність, гуманність, новизна; 

- доцільність (за спрѐмованістя роботи); 
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- діалогічність (за характером стосунків із відвідувачами); 

- творчість (за змістом діѐльності); 

- оптимальність (за вибором засобів); 

- продуктивність (за результатом діѐльності); 

- здатність за зовнішніми ознаками відвідувача визначити його 

емоційний стан і забезпечити оптимальні відносини (Маслай та асінська, 

2013, с. 69). 

У роботі з дітьми дошкільного віку педагоги використовуять словесні 

методи виховного впливу (що спрѐмовані на отриманнѐ основної 

інформації), наочні (що пов’ѐзані з використаннѐм наочного приладдѐ та 

експонатів музея), практичні (робота з музейними матеріалами) 

(Семенченко, с. 2). В Україні існую декілька напрѐмів використаннѐ 

музейної педагогіки в роботі з дітьми дошкільного віку: 

1. Перший напрѐм характеризуютьсѐ тим, що діти, згідно із 

заздалегідь складеноя програмоя, стаять постійними відвідувачами 

класичних музеїв. 

2. Другий напрѐм характеризуютьсѐ тим, що музейні працівники, згідно 

із заздалегідь складеноя програмоя, приходѐть у заклад дошкільної освіти 

до дітей і розповідаять про його експонати, демонструять їх за можливості 

(можливе використаннѐ інформаційних технологій). 

3. Третій напрѐм – в освітньому просторі закладу дошкільної освіти 

створяютьсѐ один чи декілька тематичних міні-музеїв у різних вікових 

групах, експонати ѐких використовуятьсѐ в навчальному процесі. 

4. Четвертий напрѐм передбачаю створеннѐ в закладі дошкільної 

освіти виокремленого Музея, ѐкий містить оригінальні експонати і 

здійсняю своя просвітницьку діѐльність не лише серед дошкільників, але й 

серед батьків та громадськості (Бюлюнька, 2015, с. 398). 

Схарактеризуюмо декілька таких напрѐмів роботи в Україні, ѐкі, на наш 

поглѐд, можуть викликати найбільший інтерес світової педагогічної 

спільноти. Розглѐнемо ситуація, коли вихователь разом із дітьми старшого 

дошкільного віку здійсняю екскурсія до класичного музея. Науково 

доведено, що дитина засвояю тільки 10 % з того, що почула, 50 % – з того, що 

побачила, 90 % – з того, у чому брала активну участь (Маслай та асінська, 

2013, с. 70). Отже, українські співробітники музеїв роблѐть висновок про те, 

що потрібно максимально залучити дошкільників до спільної активної 

діѐльності під час відвідуваннѐ музеїв. Відбуваютьсѐ це таким чином. Так, 

наприклад, у м. Полтава успішно функціоную літературно-меморіальний 

музей В. Г. Короленка (письменника-демократа, прогресивного громадського 
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діѐча й гуманіста початку XX століттѐ). Письменник довгий період свого життѐ 

провів у Полтаві, саме в його садибі створено сучасний музей. 

Коли педагоги приходѐть із дошкільниками на екскурсія, на порозі 

будинку їх зустрічаю сам «Володимир Короленко» зі своюя «донькоя 

Софіюя» (задлѐ розвитку пізнавального інтересу малечі працівники музея 

переодѐгаятьсѐ і граять ролі). Потім «Короленко» водить дітей по кімнатах 

свого дому, показую свій кабінет і розповідаю в доступній формі про свій 

життювий та творчий шлѐх. Пізніше «господарі» пригощаять маленьких 

відвідувачів запашним чаюм із трав, саме таким, ѐкий у свій час готували в 

короленківській родині. акщо екскурсіѐ відбуваютьсѐ взимку, «Короленко» зі 

своюя «донькоя Софіюя» пропонуять дітѐм поглѐнути на свѐткову ѐлинку, 

ѐку кожен рік прикрашали в сім’ї видатного письменника. Особливо акцен-

туять увагу на саморобних іграшках, ѐкими прикрашене свѐткове дерево і 

пропонуять дошкільникам виготовити саме зараз одну з таких іграшок. 

Потім відбуваютьсѐ майстер-клас длѐ дітей. Дошкільники охоче й 

наполегливо за допомогоя вихователѐ і працівників музея виготовлѐять 

запропоновані іграшки, ѐкі потім забираять додому . Така форма роботи з 

дітьми ю надзвичайно ефективноя, адже розвиваю їх пізнавальний інтерес і 

формую бажаннѐ відвідувати музеї. 

Новий, досить цікавий і перспективний напрѐм музейної педагогіки в 

Україні – створеннѐ міні-музеїв у закладах дошкільної освіти, ѐкі 

забезпечуять підвищеннѐ ефективності освітнього процесу. Серед їх 

основних функцій важливе місце посідаю культурологічна, призначеннѐ 

ѐкої – розвиток загальної культури та ерудиції вихованців. Міні-музеї – це 

куточки в закладах дошкільної освіти, що оформлені відповідно до певної 

теми й містѐть, окрім музейних експонатів, дитѐчі роботи, створені 

маляками до і післѐ відвідуваннѐ ними класичних музеїв. Варто 

зауважити, що у класичних музеѐх не можна торкатисѐ експонатів руками, 

а в міні-музеѐх не просто можна, а навіть необхідно. Діти маять 

можливість брати вироби в руки, розглѐдати їх, обстежувати тактильно, 

переставлѐти на інше місце, створявати власну експозиція (Бондаренко). 

Заклади дошкільної освіти створяять різноманітні за тематикоя та 

наповненнѐм музеї-кімнати, міні-музеї, музеї, дотримуячись Положеннѐм 

«Про музей при навчальному закладі, ѐкий перебуваю у сфері управліннѐ 

Міністерства освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства 

світи і науки України 04.09.2006 № 640, Листом МОН від 25.07.2016 № 1/9-

396 «Про організація національно-патріотичного вихованнѐ у дошкільних 

навчальних закладах» та іншими відповідними документами.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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В умовах закладів дошкільної освіти фактично неможливо створити 

експозиції, що відповідаять вимогам музеїв, проте в закладах дошкільної 

освіти організовуятьсѐ експозиції, що маять назву «міні-музеї». Частина 

слова «міні» вказую не тільки на вік відвідувачів, але й на розміри самого 

музея та конкретно визначену тематику.  

Під час організації та створеннѐ міні-музеїв природничої тематики слід 

дотримуватисѐ таких принципів: доступності (відповідність віку), динамічності 

(експонати маять бути постійні і тимчасові, наприклад відповідно до пори 

року), змістовності (матеріал маю бути цікавим длѐ дітей, викликаячи 

допитливість), наочності (експонати можна брати до рук), послідовності в 

ознайомленні з музейними колекціѐми (відповідно до програмних завдань у 

кожній віковій групі), гуманізму (експонати маять викликати дбайливе 

ставленнѐ до об’юктів природи та речей пов’ѐзаних із ними), естетичності 

(добір експонатів за формоя, кольором та правильному розміщенні), 

рухливості структури занѐть-екскурсій (маю бути чіткий сценарій, але 

залишати можливість фантазії та імпровізації). Також дітей дошкільного віку 

слід заохочувати до дитѐчих фантазій і питань під час оглѐду експонатів міні-

музея й відображати отримані знаннѐ та враженнѐ і у власній продуктивній 

діѐльності (маляванні, ліпленні, складаннѐ історій тощо) (Рижова та ін., 2008).  

Дошкільний вік – це найкращій період длѐ першого знайомства з 

таюмничим світом музея, адже здатність помічати, спостерігати, аналізувати 

та міркувати формуютьсѐ з раннього дитинства. ак відомо, вихователі в ЗДО 

не завжди можуть проводити екскурсії до музеїв, особливо це стосуютьсѐ ЗДО 

в сільській місцевості. Тому доцільно стврявати музеї безпосередньо в 

закладах освіти. Проаналізувавши педагогічну та методичну літературу з ціюї 

проблеми можна виділити такі напрѐми використаннѐ музеїв у роботі з 

дітьми дошкільного віку: 1 напрѐм полѐгаю в тому, що дошкільники стаять 

постійними відвідувачами постійно діячих музеїв міста чи села, відповідно 

до складеної заздалегідь програми; 2 напрѐм характеризуютьсѐ приходом 

музейних працівників до дітей у ЗДО (програми візитів складаютьсѐ зазда-

легідь), вони розповідаять про експонати свого музея, демонструять деѐкі з 

них за можливості (або за допомогоя ІКТ); 3 напрѐм передбачаю створеннѐ в 

освітньому просторі ЗДО одного чи кількох міні-музеїв (тематика за вибором 

педагогічних працівників ЗДО) у різних вікових групах, експонати використо-

вуятьсѐ в освітньому процесі; 4 напрѐм полѐгаю у створенні в ЗДО окремого 

Музея або музея-кімнати, що може містити оригінальні експонати, в його 

приміщенні педагогічний колектив може здійснявати просвітницьку 

діѐльність серед дітей, родин вихованців та інших бажаячих (Бюлюнька, 2015).  
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Дотриманнѐ четвертого напрѐму діѐльності музея в ЗДО полѐгаю в 

тому, що він входить до структури закладу, відповідаю його потребам, 

матеріали музея систематично використовуятьсѐ в освітньому процесі в 

різних вікових групах. Основноя формоя організації роботи з дітьми в 

музеї залишаятьсѐ екскурсії, оскільки музейна експозиціѐ і екскурсійний 

метод ю взаюмопов’ѐзаними. Слід зауважити, що екскурсії в музеї можуть 

проводитисѐ не тільки педагогами, але й дітьми. Так, наприклад, діти 

старшого дошкільного віку можуть проводити самостійні екскурсії длѐ 

дітей молодшого дошкільного віку, батьків та гостей закладу дошкільної 

освіти. При цьому педагоги маять приділѐти достатньо уваги підготовці 

яних екскурсоводів. Порѐд із постійними формами роботи з дітьми, що 

проводѐтьсѐ в музеї, а саме бесіди, занѐттѐ-екскурсії, конкурси, свѐта, 

виставки та фестивалі, гуртки дитѐчої творчості, самостійна робота дітей 

старшого дошкільного віку з музейними матеріалами фонду), здійсняютьсѐ 

робота у формі тематичних розваг із використаннѐм предметів-оригіналів, 

відповідно до теми, спеціально організованих виставок та інсталѐцій.  

Оріюнтовна тематика міні-музеїв природи в закладах дошкільної освіти: 

длѐ молодшої групи – «Собака – друг лядини», «Квітка-чарівницѐ», «Чарівне 

ѐючко», «Котик-муркотик»; длѐ середньої групи – «Чарівний камінчик», «Кора 

дерева», «Таюмниці води», «Сонечко»; длѐ старшої групи – «Бджілка-

чарівницѐ», «Чарівне зернѐтко», «Наші пернаті друзі», «Світ метеликів», 

«Дивовижна мушлѐ». 

ак бачимо, тематика може бути різноманітноя і залежати від 

матеріалу, ѐкий можна зібрати, залучаячи дітей та їх родини. 

Наголосимо, що експонати в міні-музеѐх можуть бути ѐк постійними, 

так і тимчасовими. Екологічні міні-музеї присвѐчуютьсѐ ѐкомусь одному 

природничому об’юкту. Він може розташовуватисѐ ѐк у куточку живої приро-

ди у груповій кімнаті, так і окремо. Типовими складовими міні-музея можуть 

бути: цікавинки (інформаціѐ про експонати); особливості його використаннѐ; 

поведінка лядини по відношення до нього; галереѐ; ігротека тощо.  

Міні-музеї можна назвати наочноя енциклопедіюя одного об’юкта 

або ѐвища природи, ѐкі відображено у фотографіѐх, речах, звуках, 

малянках тощо; це джерело екологічних знань про живу й неживу 

природу, ѐких діти набуваять під час безпосередньої взаюмодії з 

природними об’юктами. Слід зазначити, що міні-музеї природи в закладах 

дошкільної освіти не лише розвиваять світоглѐд та пізнавальні процеси 

дітей різного віку, але й сприѐять кращому розуміння природних об’юктів 

та ѐвищ природи, формуять у них відповідне ставленнѐ до оточуячого 
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середовища. Занѐттѐ в міні-музеѐх допомагаять дошкільникам 

відновлявати позитивний психологічний стан. 

Таким чином, використаннѐ засобів музейної педагогіки даю змогу: 

розвивати психічні процеси в дошкільників; формувати в них уміннѐ та 

бажаннѐ спілкуватисѐ; пробуджувати їх творчу активність; задовольнѐти 

природну дитѐчу допитливість; збагачувати духовну культуру та розвивати 

естетичний смак. 

Слід зазначити, що міні-музеї в дитѐчих садках в Україні – це 

особливий розвивальний простір із метоя залученнѐ дитини до світу 

мистецтва, розширеннѐ її культурного і національного світоглѐду. Так, 

наприклад, в одному з закладів дошкільної освіти м. Киюва педагоги 

створили екологічний міні-музей «Дивовижна мушлѐ», де діти 

ознайомляятьсѐ з живими організмами, що маять мушля, дізнаятьсѐ 

про практичне застосуваннѐ мушель лядиноя. Аби функціонуваннѐ міні-

музеїв максимально сприѐло формування основ екологічної культури 

дошкільників, під час створеннѐ цього міні-музея, вихователі керувалисѐ 

принципами наочності, доступності, змістовності, гуманізму (Екологічне 

вихованнѐ дошкільників засобами музейної педагогіки). 

Цей екологічний міні-музей вихователі створявали у два етапи: 

спочатку ретельно планували його, а потім наповнявали музейне 

розвивальне середовище. Музей став результатом спільної роботи 

вихователів, дітей та їхніх батьків. Аби дошкільники не просто споглѐдали 

експонати, а й долучалисѐ до активного творчого маніпуляваннѐ з ними, 

педагоги розробили дидактичний матеріал, продумали форми 

пізнавальної діѐльності дітей у міні-музеї, склали тематичну ігротеку з 

використаннѐм експонатів. До речі, цікаву інформація про експонати міні-

музея вони подаять у формі міні-вистави або театралізованої гри 

(Екологічне вихованнѐ дошкільників засобами музейної педагогіки). 

ак зазначалосѐ вище, ще одним напрѐмом використаннѐ музейної 

педагогіки в роботі з дошкільниками в Україні, ю створеннѐ в закладі 

дошкільної освіти виокремленого Музея, ѐкий містить оригінальні 

експонати і здійсняю своя просвітницьку діѐльність не лише серед 

дошкільників, але й серед батьків та громадськості. Це справа досить 

нелегка, тому українські педагоги дотримуятьсѐ такої послідовності дій: 

1. Колектив закладу дошкільної освіти визначаютьсѐ з метоя та 

напрѐмом роботи музея. 

2. Обираять директора (відповідальну особу) та Раду музея. ак 

правило, директором стаю керівник закладу, а членами Ради – вихователі. 
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3. Відбуваютьсѐ збір музейних експонатів. Це найтриваліший у часі 

період, ѐкий вимагаю зосередженості й зусиль всього педагогічного 

колективу, вихованців закладу дошкільної освіти та членів їх родин. 

4. Плануваннѐ роботи та підготовка екскурсоводів. До речі, 

екскурсоводами також можуть бути діти старших дошкільних груп. Лише 

післѐ цього можуть проводитисѐ екскурсії музеюм длѐ вихованців і гостей 

закладу (Бюлюнька, 2015, с. 399). 

Длѐ підвищеннѐ фахового рівнѐ вихователів, їх обізнаності з питань 

вихованнѐ дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки в Україні 

проводѐтьсѐ вебінари, круглі столи, семінари-практикуми, консультації, на 

ѐких розглѐдаять питаннѐ особливостей музейної педагогіки, її можливості 

й перспективи розвитку, музеї ѐк осередки емоційного розвантаженнѐ 

дошкільників, ѐк організувати міні-музей в умовах закладу дошкільної 

освіти, пізнавальний інтерес та естетичне сприйманнѐ об’юктів довкіллѐ 

засобами музейної педагогіки тощо. 

Висновки. Таким чином, в Україні існуять досить цікаві та ефективні 

форми й методи роботи з дітьми дошкільного віку засобами музейної 

педагогіки. Вони формуять у дітей ціннісне ставленнѐ до культурно-

історичної спадщини народу, розвиваять пізнавальний інтерес, залучаять до 

активної творчої діѐльності. Адже музейна педагогіка – це скарбницѐ великої 

мудрості, культури й духовності. Використаннѐ засобів музейної педагогіки, а 

саме створеннѐ міні-музеїв природи, даю змогу: розвивати психічні процеси в 

дошкільників; формувати в них уміннѐ та бажаннѐ спілкуватисѐ; 

пробуджувати їх творчу активність; задовольнѐти природну дитѐчу 

допитливість; збагачувати духовну культуру та розвивати естетичний смак. 

Перспективами подальших наукових розвідок у цьому напрѐмі 

можуть бути порівнѐльний аналіз вихованнѐ дошкільників засобами 

музейної педагогіки у країнах близького та дальнього зарубіжжѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Вильхова Оксана, Бурсова Светлана, Карапузова Ирина. Особенности 

воспитаниѐ детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики. 
В статье описан опыт украинских педагогов по организации работы с 

детьми дошкольного возраста средствами музейной педагогики. В статье 
раскрыта роль музейной педагогики в образовательном процессе учреждениѐ 
дошкольного образованиѐ. Авторы акцентируят внимание на том, что сегоднѐ в 
Украине значительнаѐ роль отводитсѐ создания соответствуящей развиваящей 
среды, поиска новых форм и методов работы с детьми. В статье описаны основные 
принципы и задачи музейной педагогики как инновационной технологии, 
охарактеризованы особенности работы музейных работников и критерии их 
педагогического мастерства. 

Ключевые слова: музейнаѐ педагогика, дошкольники, музеи, воспитание, 
педагогическое мастерство. 

SUMMARY 
Vilhova Oksana, Bursova Svitlana, Karapuzova Iryna. Peculiarities of preschool 

education by means of museum pedagogy.  

The article describes the experience of Ukrainian teachers in organizing work with 
preschool children through museum pedagogy. The purpose of the article is to reveal the role 
of museum pedagogy in the educational process of preschool education institution and to 
determine the main principles and tasks of museum pedagogy as an innovative technology, 
to characterize the peculiarities of the work of museum staff and the criteria of their 
pedagogical skills. It reveals the role of museum pedagogy in the educational process in the 
preschool education institution.  
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The authors note that Ukraine has an extensive system of museums, owing to which the 
younger generation has the opportunity to master the spiritual, historical and cultural heritage of 
the Ukrainian people, get acquainted with oral folk art, crafts, traditions, customs, etc. Museum 
pedagogy is one of the effective modern means of forming a socially active personality, 
stimulating his/her to creative and intellectual development. The authors emphasize that today 
in Ukraine a significant role is given to the creation of an appropriate developmental 
environment, the search for new forms and methods of working with preschool children.  

Modern museums in Ukraine perform not only the traditional functions of preserving 
and promoting the history of science, but also function as innovative development centers in 
which the younger generation can better understand the role of science and its achievements 
in human development, to understand the problems facing man in modern digital times. In 
the conditions of preschool education institutions, it is practically impossible to create 
expositions that meet the requirements of museums, but preschool expositions can be 
presented as “mini-museums”. “Mini” stands for not only the age of visitors, but also the size 
of the museum and a specific topic. The use of museum pedagogy allows to develop mental 
processes in preschoolers; to form skills and desire to communicate in them; to awaken their 
creative activity; to satisfy the natural children’s curiosity; to enrich spiritual culture and 
develop aesthetic taste. 

Key words: museum pedagogy, preschoolers, museums, education, pedagogical skills. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

ЖИВОЇ ПРИРОДИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У статті розглѐдаятьсѐ методичні підходи до вихованнѐ ціннісного 

ставленнѐ до живої природи учнів середнього шкільного віку. Розкриваютьсѐ 
сутність методології. Обґрунтовуютьсѐ, що вихованнѐ екологічної культури в учнів 
середнього шкільного віку та такого окремого його компоненту, ѐк ціннісне 
ставленнѐ до живої природи, слід здійснявати, оріюнтуячись на сучасні 
методологічні підходи, зокрема ноосферний, культурологічний, екопсихологічний, 
компетентнісний, ціннісний (аксіологічний) тощо. Зауважено, що рівень екологічної 
культури полѐгаю в удосконаленні лядських ѐкостей. Указуютьсѐ, що педагогічна 
наука – основний інструментарій впливу на свідомість лядини. 

Ключові слова: цінність, ціннісне ставленнѐ, особистість, жива природа, 
аксіологічний (ціннісний) підхід, культурологічний підхід, екопсихологічний підхід, 
компетентнісний підхід, ноосферний підхід. 

 

Постановка проблеми Протѐгом багатьох десѐтирічь (зокрема, за 

період існуваннѐ СРСР) в Україні широко практикувалосѐ хижацьке 

ставленнѐ до довкіллѐ. Забруднявалисѐ річки, гинули озера, зникали 
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природні ландшафти, змінявавсѐ клімат. Але, водночас, лядство завжди 

намагалосѐ знайти шлѐхи та методи гармонізації стосунків «суспільство-

природа». ак нам доводѐть історичні події, зокрема, негативний світовий 

досвід наслідків Чорнобильської катастрофи (1986), досѐгнути цього можна 

лише спільними зусиллѐми всього лядства, в особливості, під час 

формуваннѐ належної екологічної свідомості громадѐн.  

З оглѐду на наукову значущість досліджень різних учених світу стаю 

зрозумілим той факт, що проблематика формуваннѐ ціннісного ставленнѐ до 

природи – це невід’юмна складова екологічної культури особистості. 

Свідомість особистості формуютьсѐ протѐгом усього життѐ, особливим етапом 

розвитку ѐкої ю період навчаннѐ у школі. Саме зі шкільних лав на все життѐ в 

свідомості лядини закріпляятьсѐ такі цінності, ѐк повага до природи, 

дбайливе до неї ставленнѐ, раціональне використаннѐ природних ресурсів. 

Означене вище даю підстави стверджувати, що екологічна освіта і 

вихованнѐ нині набуваять системного характеру та займаять пріоритетне 

місце в сучасній педагогіці. 

Але, длѐ вирішеннѐ поставлених сучасноя екологічноя освітоя зав-

дань необхідно впровадженнѐ та застосуваннѐ нових, більш ѐкісних методо-

логічних підходів, підлаштованих під сучасну шкільну освіту та вимог і потреб 

самих учнів й одночасне корегуваннѐ та позбавленнѐ шкільної екологічної 

освіти застарілих методик та тих, що втратили своя діювість і актуальність. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій свідчить про те, що проблема формуваннѐ методологічних 

засад вихованнѐ ціннісного ставленнѐ до живої природи в науковому 

товаристві викликаю значний інтерес. Зокрема, про це свідчать наукові 

роботи таких учених, ѐк Р. Сопівник, С. Виговська, В. Гриньова, О. Васяк, 

І. Прокопенко, Л. Штефан, Г. Петрів та ін.  

Мета статті – охарактеризувати актуальні методологічні підходи вихо-

ваннѐ екологічної культури в цілому та такого її компоненту, ѐк вихованнѐ 

ціннісного ставленнѐ до живої природи в учнів середнього шкільного віку. 

Методи дослідження. У процесі дослідної роботи застосовано 

комплекс методів науково-педагогічного дослідженнѐ, зокрема: аналіз, 

синтез, порівнѐннѐ, систематизаціѐ й узагальненнѐ праць науковців та 

досвіду вивченнѐ ціннісного ставленнѐ особистості до живої природи й 

методології його формуваннѐ в учнів середнього шкільного віку.  

Виклад основного матеріалу. Концептуальну розробку вихованнѐ 

ціннісного ставленнѐ до живої природи, на наш поглѐд, доцільніше 

здійснявати, оріюнтуячись на сучасні методологічні прийоми, зокрема 
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ноосферний, культурологічний, екопсихологічний, компетентнісний, 

ціннісний (аксіологічний) тощо. Дані підходи дозволѐять інтегрувати 

природничі та гуманітарні галузі наук у юдину спільну наукову траюкторія 

длѐ цілісного усвідомленнѐ картину світу та її сприйнѐттѐ. 

Культурологічний підхід у педагогічній науці лежить в основі 

гуманістичної педагогіки. Він оріюнтуютьсѐ на вивченнѐ особистості в 

певних історико-культурних умовах життѐ, у тому числі й освіти. Основним 

предметом дослідженнѐ з точки зору культурологічного підходу ю суб’юкт у 

системі ціннісного відношеннѐ до світу, до інших, до самого себе. 

Предметом дослідженнѐ ю особистість, оріюнтована на гуманістичні ідеали 

(C. Машкіна, Т. Усатенко, Л. Хомич, Т. Шахрай, 2016). 

Сучасні роботи в галузі культурологічного підходу в освіті 

характеризуятьсѐ різновекторністя акцентів. Так, ідеї культурно-історичної 

психології висвітлені в працѐх Л. Виготського, О. Луріѐ, О. Леонтьюва та ін.; 

концепціѐ діалогу культур розкрита в наукових роботах М. Бахтіна, В. Біблера, 

І. Герлѐнда, В. Литовського та ін. Серед досліджень, що стосуятьсѐ власне 

культурологічного підходу в освіті, передусім слід назвати праці В. Гури, 

А. Погодіної, І. Жалхарової, Ю. Фортунатової, І. Колмолгорової та ін. Цими 

дослідниками розроблено головні концептуальні положеннѐ культуро-

логічного підходу, принципи розбудови освітнього процесу в контексті цього 

підходу в умовах навчаннѐ за різними профілѐми (О. Антоняк, 2011). 

За словником, культурологічний підхід визначаютьсѐ ѐк 

конкретнонаукова методологіѐ пізнаннѐ та перетвореннѐ педагогічної 

реальності, основоя ѐкої ю аксіологіѐ; баченнѐ освіти через призму понѐттѐ 

культури, тобто розуміннѐ її ѐк культурного процесу, що відбуваютьсѐ в 

культуровідповідному середовищі, усі компоненти ѐкого наповнені 

лядським сенсом і слугуять лядині, котра вільно проѐвлѐю своя 

індивідуальність, здатність до культурного саморозвитку й самовизначеннѐ 

у світі культурних цінностей (C. Машкіна, Т. Усатенко, Л. Хомич, Т. Шахрай). 

Формуваннѐ ціннісного ставленнѐ до природи на основі 

культурологічного підходу через традиції народної екології, використаннѐ 

засобів мистецтва, засобів календарно-обрѐдових свѐт розглѐнуто в 

роботах багатьох авторів, проте не досить широко (Молчаняк, 2018). 

Більш вагомого значеннѐ в сучасній педагогіці маю компетентісний 

підхід – формуваннѐ відповідних ознак ѐк результат готовності вихованцѐ 

продемонструвати певні компетентності. 

Компетентнісний та культорологічний підходи багато в чому маять 

спільну траюкторія та значноя міроя перетинаятьсѐ один із одним. Такі 
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елементи культурологічної концепції, ѐк досвід, знаннѐ, емоційно-ціннісне 

ставленнѐ до дійсності достатньо часто утотожняятьсѐ з компетентнісним 

підходом, ѐкий оріюнтуютьсѐ, у своя чергу, саме на застосуваннѐ отриманих 

знань, умінь і навичок у практичній діѐльності. 

В. Сюріков обгрунтував компетентнісний підхід ѐк напрѐм 

модернізації освіти. На його думку, саме компетентний підхід може 

відобразити сутність освіти, зміст ѐкої не просто зводитьсѐ до знаннювого 

компонета, а оріюнтуютьсѐ саме на набуттѐ досвіду вирішеннѐ соціальних 

проблем та на виѐв життювих компетенцій. 

В екологічній освіті компетентнісний підхід розглѐдаютьсѐ з позицій 

діѐльнісного характеру. Тобто екологічну компетентність визначаять ѐк 

усвідомлену здатність та потенціал лядини щодо здійсненнѐ екологічної 

діѐльності та природоохоронної роботи. 

Науково-педагогічні джерела свідчать про те, що ноосферний підхід в 

екологічному вихованні здебільшого оріюнтуютьсѐ на ідеї В. Вернадського, а 

саме: «Лядство узѐте в цілому, – зазначав В. Вернадський, – стаю потужноя 

геологічноя силоя. І перед ним, перед його думкоя і працея стаю питаннѐ 

про перебудову біосфери в інтересах вільно мислѐчого лядства ѐк юдиного 

цілого. Цей новий стан біосфери, до ѐкого ми, не помічаячи цього, 

наближаюмосѐ, і ю ноосфера» (Вернадський, 1974).  

Теоріѐ ноосфери В. Вернадського полѐгаю в гармонійному розвиткові 

життѐ на Землі, де кожна лядина повинна у своїй повсѐкденній діѐльності 

підкоряватисѐ законам Всесвіту. 

Загальний сенс ноосферних екопоглѐдів полѐгаю в забезпеченні 

лядством вмілого керівництва та ефективного природокористваннѐ. Ученнѐ 

про ноосферу це не тільки наукове знаннѐ, а і проблема цивілізації загалом, 

длѐ нинішніх та прийдешніх поколінь. Загальна проблема вченнѐ 

В. Вернадського пов’ѐзана з процесами пізнаннѐ лядиноя законів існуваннѐ 

природи та їх дотриманнѐ. Саме тому нові оріюнтири педагогічної науки 

повинні базуватисѐ на прагненні до вихованнѐ цілісного, здорового мисленнѐ 

вихованців та постачаннѐ інструментів длѐ самостійного та вдалого 

визначеннѐ свого місцѐ в системі «природа-суспільство». 

Длѐ більш ѐкісного та результативного впровадженнѐ ноосферного 

методологічного прийому вихованнѐ, на нашу думку, його доцільно 

застосовувати в поюднанні з екопсихологічним підходом. Його сутність 

полѐгаю у визнанні природи лядини ѐк біологічного, так і соціального 

змісту існуваннѐ, що не тільки не протиставлѐятьсѐ один одному, а й, 

навпаки, перебуваять у тісній взаюмозалежності між собоя. Характерна 
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риса екопсихологічного підходу полѐгаю в аналізі системи «лядина-

природа», де акцент зроблено на втручанні лядини в навколишній світ, що 

полѐгаю в її прагненні до змін власного внутрішнього світоглѐду.  

Відповідно до цього методологічного підходу, під освітнім 

середовищем ми розуміюмо систему педагогічних і психологічних умов та 

впливів, ѐкі створяять можливість ѐк длѐ розкриттѐ ще несформованих 

інтересів та здібностей, так і длѐ розвитку вже сформованих здібностей у 

особистості, згідно з притаманними кожному індивіду природними 

задатками й нормами вікової соціалізації (Молчаняк О. В., 2014).  

Не менш значущим в екологічній освіті ю ціннісний (аксіологічний) 

підхід. Даний методологічний підхід розкриваю сутність понѐть «цінність» 

та такі категорії, ѐк ціль, зміст, значеннѐ, потреба, мотиваціѐ тощо. 

Аксіологічний підхід можна розглѐдати ѐк юдність екологічних, 

духовних та валеологічних знань та цінностей. Сутність цього підходу 

полѐгаю в екологічному вихованні та створенні педагогічних умов длѐ 

усвідомленнѐ цінностей живих об’юктів, готовності їх використаннѐ в 

життюдіѐльності зі збереженнѐм оптимальних умов природокористуваннѐ. 

Даний підхід даю змогу кожному учаснику виховного процесу стати 

суб’юктом діѐльності й налагоджую сприѐтливий психологічний клімат длѐ 

повноцінної реалізації особистості в природоохоронній справі. Цінності в 

аксіологічному підході – це моральний, творчий, інтелектуальний 

потенціал особистості, ѐка здатна до саморегуляваннѐ, самокорекції та 

самоаналізу своюї діѐльності. Це своюрідний сполучний ланцяг між 

теоретичним і практичним ставленнѐм до світу й спрѐмовую не тільки на 

визнаннѐ та осмисленнѐ духовних цінностей, а і спонукаю на їх створеннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Методологічні підходи вихованнѐ ціннісного ставленнѐ до живої природи 

учнів середнього шкільного віку доцільніше здійснявати, оріюнтуячись на 

сучасні методологічні прийоми, а саме ноосферний, культурологічний, 

екопсихологічний, компетентнісний, аксіологічний тощо. Оскільки педагогічні 

умови та характеристика даних методологічних підходів дозволѐю 

застосовувати їх у сукупності, так і окремо в навчально-виховному процесі. 

Завдѐки цьому зберігаютьсѐ парадигма цілісності та юдності наукових знань та 

їх практичного впровадженнѐ в повсѐкденному житті лядини. На підставі 

аналізу даних підходів сформульовано твердженнѐ, що їх використаннѐ було 

би педагогічно доцільним та виправданим у виховному екологічному процесі 

учнів середнього шкільного віку. 
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РЕЗЮМЕ 
Дира Надежда. Методологические подходы к воспитания ценностного 

отношениѐ к живой природе учащихсѐ среднего школьного возраста. 

В статье рассматриваятсѐ методические подходы к воспитания ценностного 
отношениѐ к живой природе учеников среднего школьного возраста. Раскрываетсѐ 
сущность методологии. Обосновываетсѐ, что воспитание экологической культуры у 
учащихсѐ среднего школьного возраста и такого его отдельного компонента, как 
ценностное отношение к живой природе, следует осуществлѐть, ориентируѐсь на 
современные методологические подходы, в частности ноосферный, 
культурологический, экопсихологический, компетентностный, ценностный 
(аксиологический). Отмечаетсѐ, что уровень экологической культуры заклячаетсѐ в 
совершенствовании человеческих качеств. Указываетсѐ, что педагогическаѐ наука – 
основной инструментарий воздействиѐ на сознание человека. 

Ключевые слова: ценность, ценностное отношение, личность, живаѐ 
природа, аксиологический (ценностный) подход, культурологический подход, 
экопсихологический подход, компетентностный подход, ноосферный подход. 

SUMMARY 
Dira Nadiia. Methodological approaches of education of value attitude to living 

nature of secondary school age students. 

The article considers methodological approaches to the education of values to the 
living nature of middle school students. The essence of the methodology is revealed. It is 
substantiated that education of ecological culture in middle school students and such a 
component as a value attitude to wildlife should be carried out based on modern 
methodological approaches, in particular noosphere, culturological, eco-psychological, 
competence, value (axiological), etc. It is noted that the level of ecological culture means 
improving human qualities. It is indicated that pedagogical science is the main tool for 
influencing human consciousness. 

The culturological approach in pedagogical science underlies humanistic pedagogy. It 
focuses on the study of personality in certain historical and cultural conditions of life, including 
education. The main subject of research from the point of view of the culturological approach is 
the subject in the system of values to the world, to others, to oneself. Competence and 
culturological approaches largely have a common trajectory and largely intersect with each 

https://core.ac.uk/download/pdf/141487946.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669417:%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80.%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.
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other. Such elements of the culturological concept as experience, knowledge, emotional and 
value attitude to reality are often identified with the competence approach, which focuses, in 
turn, on the application of acquired knowledge, skills and abilities in practice. For better and 
more effective implementation of the noosphere methodological approach to education, in our 
opinion, it is advisable to use it in combination with an eco-psychological approach. Its essence is 
to recognize the nature of man, both biological and social content of existence, which are closely 
interdependent. A characteristic feature of the eco-psychological approach is the analysis of the 
system “man-nature”, where the emphasis is made on human intervention in the world, and 
desire to change one’s own inner worldview. 

Key words: value, values, personality, wildlife, axiological (value) approach, 
culturological approach, ecopsychological approach, competence approach, noosphere 
approach. 
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УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ 

 
У статті розкрито сутність управлінської культури менеджера освіти та її 

складових. Визначено, що управлінська діѐльність керівника закладу освіти  
безпосередньо зумовлена специфікоя його праці, а тому длѐ повного розкриттѐ її 
змісту виділено в ній культуру управлінського апарату, культуру самого процесу 
управліннѐ, культуру умов праці, культура управліннѐ і психологічний клімат закладу 
освіти, культуру управліннѐ ѐк чинник соціального прогресу і культуру документації 
та розкрито ці понѐттѐ. 

Доведено, що в сучасних умовах управлінська культура набуваю нового статусу: 
вона перестаю бути теоретичним понѐттѐм, і переходить у статус реальної 
управлінської дії, ѐка забезпечуютьсѐ цими складниками, а ще – право управлѐти 
керівнику необхідно заслужити особистим прикладом спонуканнѐ підлеглих до 
досѐгненнѐ цілей закладу освіти, високим професіоналізмом, високоя міроя володіннѐм 
всіма переліченими видами культури, чесноя й самовідданоя працея. 

Ключові слова: керівник, менеджер, культура, професійна культура, 
управлінська культура, стилі керівництва, культура управлінського апарату, 
культура процесу управліннѐ, культура умов праці, культура документації. 

 

Постановка проблеми. Освіта – це основа прогресу лядства, тому 

сьогодні немаю потреби доводити, що майбутню країни залежить від 

освіченості лядей, їх компетентності, професіоналізму, вихованнѐ й 

відношеннѐ до себе і оточуячих, навчаннѐ впродовж усього життѐ, адже 

все наше життѐ – це школа і школа особиста.  

Визначну роль у житті кожної лядини відіграю керівник: лідер 

лядѐності, гідності та вихованнѐ, креативний, освічений, професійний, 
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компетентний, талановитий педагог, самодостатній, інноватор, 

зоріюнтований на розвиток, ѐкий розумію, ѐк створити комфортний освітній 

простір у закладі, реалізовую успішні ідеї щодо покращеннѐ ѐкості освіти, 

забезпечую умови длѐ самореалізації учасників освітнього процесу, ставить 

високі вимоги до себе, а головне – відповідаю цим вимогам.  

Прогрес освіти рухаютьсѐ в напрѐмі пошуку нових ідей та технологій, 

використаннѐ можливостей сучасної теорії навчаннѐ і вихованнѐ. Сьогодні ми 

не маюмо чітких механізмів, ѐкі б спрѐмовували управлінську діѐльність 

керівника закладу освіти, але ми чітко знаюмо, що длѐ досѐгненнѐ  очікува-

ного результату сучасному закладу освіти потрібен керівник-менеджер, ѐкий 

ю лядиноя ідеї, з власним баченнѐм мети і завдань управлінської діѐльності, 

спроможноя реалізувати ці ідеї, збудувавши технологічно продуману 

освітня систему через високу управлінську культуру. Тож розкриюмо сутність 

управлінської культури менеджера освіти через її складові. 

Аналіз актуальних досліджень. У всі часи існуваннѐ суспільних 

відносин лядство вивчало й удосконалявало складові управліннѐ та їх 

вплив на розвиток суспільних відносин. Так, Платон у праці «Держава» 

розкрив теорія суспільства, у ѐкій завдѐки навчання та мудрості 

«філософи-правителі» установили длѐ населеннѐ правильну систему 

цінностей, а М. Вебер представлѐв управлінцѐ кваліфікованим, професійно 

вишколеним багаторічноя підготовкоя спеціалістом із високоя становоя 

честя, що даю йому можливість оперативно відгукуватисѐ на сигнали 

соціального довкіллѐ. На думку А. Молѐ, найсуттювішими виѐвами 

управлінської культури ю глибоке, усвідомлене й шанобливе ставленнѐ 

особи до спадщини, здатність до творчого сприйнѐттѐ, розуміннѐ та 

перетвореннѐ дійсності в будь-ѐкій сфері діѐльності й стосунків. 

Проблеми управлінської та професійної культури керівника закладу 

освіти висвітлені в наукових дослідженнѐх П. Анохіна, А. Богданова, 

А. Бандурка, Б. Гаювського, Г. Юльникової, І. Зѐзяна, Л. Карамушки, 

Н. Карасьової, І. Смолікова, Т. Сорочан; модернізація діѐльності закладу 

освіти з позиції розвитку управлінської культури керівника відображені в 

роботах В. Афанасьюва, Л. Даниленко, Я. Конаржевського, В. Крижко, 

В. Лугового, В. Маслова, а. Немировського, Л. Товажнѐнського, 

Р. Торчевського, Ю. Хрикова.  

Аналіз наукових літературних джерел з проблем управлінської 

культури вказую на тенденції, ѐкі в цілому відображаять дослідженнѐ 

науковцѐми управліннѐ загалом. Наше завданнѐ акцентую увагу на тому, 

що управліннѐ ю особливоя соціальноя функціюя, ѐка виникаю з потреби 
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самого суспільства, і виѐвлѐютьсѐ, передусім, в організуячій управлінській 

діѐльності, що здійсняютьсѐ менеджером освіти шлѐхом плануваннѐ, 

об’юднаннѐ, узгодженнѐ, регуляваннѐ, координації і контроля, 

мотивуваннѐ, моніторингу, маркетингу та менеджменту. 

Метою статті ю визначеннѐ складових управлінської культури 

менеджера освіти та шлѐхи забезпеченнѐ високих освітніх можливостей 

длѐ учасників освітнього процесу, створеннѐ атмосфери творчої співпраці 

на засадах високої управлінської компетентності та лядиноцентризму.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано комплекс взаюмодоповнявальних теоретичних методів. 

Зокрема системно-функціональний та аналітичний аналіз вітчизнѐних та 

зарубіжних джерел, обґрунтуваннѐ й узагальненнѐ, що уможливили 

повноту розкриттѐ сутності управлінської діѐльності менеджера освіти.  

Виклад основного матеріалу. Перш ніж розкрити проблему 

управлінської культури менеджера освіти, визначимо саме понѐттѐ 

«управлінська культура менеджера» та схарактеризуюмо його складові.  

Понѐттѐ «культура» (від лат. Сulture) − розробленнѐ, вихованнѐ, 

розвиток, освіта, почитаннѐ – можна визначити ѐк сукупність матеріальних 

і духовних цінностей, створених лядством упродовж його історії та 

різноманітних форм діѐльності.  

Сьогодні існую більше 500 визначень культури і причина такого 

різноманіттѐ трактувань полѐгаю в тому, що культура виражаю глибину і 

сутність лядського буттѐ, адже жодне діѐннѐ лядини не можливе поза 

культуроя, оскільки культура створена лядиноя і длѐ лядини. Так само, 

ѐк невичерпна і багатогранна лядська особистість, багаторівнева, 

багатоаспектна і культура.  

В «Українському педагогічному словнику» подано таке визначеннѐ 

досліджуваного понѐттѐ: «Культура – сукупність практичних, матеріальних і 

духовних надбань суспільства, ѐкі відображаять історично досѐгнутий 

рівень розвитку суспільства й лядини і втіляятьсѐ в результатах 

продуктивної діѐльності. У вужчому розумінні культура – це сфера 

духовного життѐ суспільства, що охопляю, насамперед, систему вихованнѐ, 

освіти, духовної творчості (особливо мистецької), а також установи й 

організації, що забезпечуять їхню існуваннѐ (школи, виші, клуби, музеї, 

театри, творчі спілки, товариства тощо). Водночас під культуроя розуміять 

рівень освіченості, вихованості лядей, а також рівень оволодіннѐ ѐкоясь 

галуззя знань або діѐльності» (Гончаренко, 1997, с.182).  
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Короткий енциклопедичний словник за редакціюя М. Корінного та 

В. Шевченка подаю визначеннѐ культури ѐк «сукупності матеріальних і 

духовних надбань, комплексу характерних інтелектуальних і емоційних рис 

суспільства, що вклячаю в себе не лише різні мистецтва, але й спосіб життѐ, 

основні правила лядського буттѐ, системи цінностей, традицій і віруваннѐ» 

(Короткий енциклопедичний словник з культури).  

У Великій енциклопедії з педагогіки визначеннѐ понѐттѐ «культура» 

тлумачитьсѐ ѐк «сукупність категоріальних і духовних цінностей, створених 

і тих, що створяятьсѐ лядством у процесі суспільної історичної практики, і 

характеризуять історично досѐгнутий ступінь у розвитку суспільства. У 

більш вузькому смислі прийнѐто говорити про матеріальну (техніка, 

виробничий досвід, матеріальні цінності, створені в процесі виробництва) і 

духовну культуру (виробництво, розподіл і споживаннѐ духовних цінностей 

в області науки, мистецтва і літератури, філософії, моралі, просвітництва 

тощо). Культура – ѐвище історичне, ѐке розвиваютьсѐ залежно від зміни 

суспільно-економічних формацій. Незважаячи на залежність, духовна 

культура не зміняютьсѐ автоматично за своюя матеріальноя основоя, а 

характеризуютьсѐ відносноя самостійністя й наступністя в розвитку, 

взаюморозумінні культури різних народів тощо» (Рапацевич, 2005, с. 271). 

У своя чергу Е. Шейн описую культуру ѐк акумульований колективний 

досвід певної групи, що вклячаю поведінковий, емоційний і когнітивний 

елементи психологічного функціонуваннѐ її членів. Колективному досвіду 

повинна передувати колективна історіѐ, ѐка, у своя чергу, передбачаю 

відому стабільність складу групи. За умови такої стабільності й існуваннѐ 

колективної історії лядська потреба в економії, сталості і осмисленості 

призводить до формуваннѐ з різних загальних елементів, ѐкі з часом і 

отримуять назву «культури» (Шейн, 2002, c. 30). 

Щодо сутності понѐттѐ «культура», то вона розглѐдаласѐ Г. 

Захарчиним ѐк спосіб і наслідок лядської діѐльності, що відтворяю 

особисте й суспільне буттѐ в усіх його проѐвах. Він вважав, що культура 

проѐвлѐю себе насамперед у всьому, що гарантую життюдіѐльність лядини. 

Це особливо важливо в умовах, коли суспільний характер діѐльності 

лядини став проѐвлѐтисѐ в універсальних формах. Тобто, культуру можна 

віднести до найуніверсальніших характеристик світу лядини і відношеннѐ 

лядини до світу (Захарчин, 2000, c. 9).  

Культура – це не просто одна зі специфічних сфер життѐ суспільства. 

Вона ѐвлѐю собоя лядський спосіб буттѐ, що визначаю увесь спектр 

практичної та духовної діѐльності лядства, його ставленнѐ до навколишнього 
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світу й визначеннѐ свого місцѐ та ролі в ньому. Зрозуміти сутність культури 

можна лише через призму продуктивної діѐльності лядини, суспільства, 

всього лядства: створяячи матеріальні потреби свого існуваннѐ, лядина, 

спочатку й не усвідомляячи цього, а потім цілком свідомо, розкривала свій 

духовний світ, тобто здібності та вміннѐ, знаннѐ та світоглѐд, соціальні 

почуттѐ й національний характер тощо (Корѐковцева, 2008, c. 58-59). 

Незважаячи на притаманний культурі «традиціоналізм», вона 

постійно змінявала власні риси в історичному аспекті. М. Коган 

наголошував, що народ, націѐ стверджую себе не лише тим, що відтворяю 

традиційні длѐ неї настанови та складові буттѐ, форми культури, а не менш 

важливоя ю історико-проективна форма національного самоствердженнѐ, 

завдѐки ѐкій відбуваютьсѐ перетвореннѐ національного буттѐ і народ стаю 

тим, чим він історично бажаю бути (Каган, 1996, с. 117). 

Понѐттѐ культури характеризую також особливості свідомості, 

поведінки, діѐльності лядей у конкретних сферах життѐ суспільства, а саме 

культуру управліннѐ, праці, спілкуваннѐ, побуту, політичну культура тощо. 

Сутність культури полѐгаю і в духовному її змісті, у гуманістичних цінностѐх, 

у прагненні до прекрасного, до самовдосконаленнѐ; це досѐгненнѐ в мові, 

релігії, моралі, філософії, науці, мистецтві, системі освіти та вихованнѐ – у 

сукупності всіх видів лядської діѐльності, що сприѐю розвиткові і 

виховання лядської душі. 

На нашу думку, найважливішоя функціюя культури ю передача 

соціального досвіду, адже саме вона виступаю юдиним механізмом передачі 

соціального досвіду від поколіннѐ до поколіннѐ, від епохи до епохи і, крім 

неї, суспільство не маю інакших способів передачі знань життѐ, заснованих на 

пережитому, випробуваному, нагромадженому попередниками, і тому 

культуру по праву вважаять соціальноя пам’ѐття лядства. 

У педагогічній літературі понѐттѐ культура здебільшого вживаютьсѐ в 

антропологічному плані, ѐк знаннѐ, цінності, звичаї, ритуали, символи, 

мова, тобто те, що характеризую спосіб життѐ лядини, позначаю її існуячу 

реальність, особливості поведінки фахівцѐ, майстерність спілкуваннѐ, стиль 

управліннѐ лідера, професіоналізм. 

Феномен професійної культури ще більш складний і багатогранний, 

адже він поюдную понѐттѐ професійності і культури, і до цього часу науковці 

так і не надали його однозначного визначеннѐ та відображеннѐ в 

рекомендаціѐх педагогічної теорії відносно найраціональнішого вибору 

шлѐхів, методів, засобів і технологій ефективного формуваннѐ професійної 

культури управлінцѐ.  
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Суспільство ставить все нові й більш складні вимоги до професійної 

культури керівника, адже хоче бачити в ньому не лише носіѐ окремих 

управлінських функцій, але й гармонійно розвинену, соціально активну 

особистість із конкретно визначеним духовно-творчим потенціалом, а тому 

професійна культура менеджера освіти завжди перебувала в центрі уваги 

наукових досліджень ѐк неоднозначний особистісний і соціальний феномен.  

У самому терміні «професійна культура» закладено, що культура 

розглѐдаютьсѐ ѐк специфічна ѐкість діѐльності управлінцѐ, розкрито предмет-

ний зміст культури, ѐкий визначаютьсѐ специфікоя професії, професійної 

діѐльності та професійного співтовариства, а професійна культура 

управлінцѐ – ѐк високий рівень професіоналізму керівника, спосіб творчої 

його самореалізації в професійній діѐльності, ѐк процес засвоюннѐ, передачі 

професійних цінностей, становленнѐ системи особистісних цінностей, ѐкі 

розглѐдаятьсѐ ѐк ступінь ѐкості професійної діѐльності та життѐ лядини.  

У дослідженнѐх С. Дружилова понѐттѐ «професійна культура» 

розглѐдаютьсѐ і ѐк специфіка професійного співтовариства, і ѐк культура 

представника певної професії, де перша вклячаю способи організації і 

розвитку професійної діѐльності, представленої в продуктах матеріальної і 

духовної праці, у системі професійних цінностей, професійних норм і 

переконань, професійних традицій, що обумовляять ставленнѐ фахівців до 

предметів і об’юктів їх діѐльності, а друга – ѐк результат засвоюннѐ особоя 

основних елементів професійної культури, ѐк результат професійної 

соціалізації і професійної ідентифікації особистості» (Дружилов, 2000, с. 5). 

Ми поділѐюмо думку Н. Мазур, що професійна культура особистості 

передбачаю засвоюннѐ професійних знань, професійну компетентність, 

сформованість професійно значущих ѐкостей, ѐкі необхідні длѐ участі в 

професійній управлінській діѐльності, вклячаю в себе весь духовний 

потенціал особистості, інтелектуальні, емоційні і практично-діюві 

компоненти її свідомості. Професійна культура не лише визначаю 

пізнавальні інтереси особистості, а й обумовляю світоглѐдні установки, 

ціннісні оріюнтації, загальне життюве кредо. Таким чином, професійна 

культура ѐк учителѐ, викладача, керівника освіти ю більш високим рівнем 

професіоналізму, досѐгнутим через філософське осмисленнѐ та 

саморефлексія професії, ю інтеграційноя ѐкістя особистості професіонала, 

умовоя та передумовоя результативної педагогічної та управлінської 

діѐльності, складним особистісним новоутвореннѐм, що інтегрую 

рефлексивну культуру, професійну компетентність, педагогічну 

майстерність, здатність до науково-дослідної діѐльності, управліннѐ 
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лядськими ресурсами, спрѐмованих на професійне самовдосконаленнѐ та 

самореалізація (Короткий енциклопедичний словник з культури, с. 14). 

Це твердженнѐ підтримуять дослідники Н. Нікітіна, В. Сластьонін, 

С. Смирнов, уточняячи, що професійна культура тісно пов’ѐзана з 

процесом самовдосконаленнѐ, ѐкий необхідно розглѐдати ѐк діѐльність 

лядини, спрѐмовану на формуваннѐ нових і посиленнѐ наѐвних 

позитивних ѐкостей і властивостей, умінь і навичок, а також на корегуваннѐ 

своїх недоліків (Сластенин, 2004, с. 74).  

Українська дослідницѐ проблем формуваннѐ професійної культури 

С. Ісаюнко шлѐхом узагальненнѐ праць науковців щодо визначеннѐ понѐттѐ 

професійної культури стверджую, що «професійна культура – це цілісне 

особистісне утвореннѐ, сутністя ѐкого ю діалектичний зв’ѐзок усіх 

елементів культури індивіда, ѐке динамічно та нелінійно розвиваютьсѐ, 

специфічно проѐвлѐячись у сфері професійної діѐльності та спілкуваннѐ» 

(Ісаюнко, 2009, с. 28). 

Аналізуячи дослідженнѐ провідних науковців у даній галузі, 

ураховуячи власний досвід, можна зробити висновок, що професійна 

культура управлінцѐ споріднена з інтелігентністя, талантом, лідерськими 

та іншими особистісними ѐкостѐми і менш залежна від освіти та фаху 

керівника, його походженнѐ чи соціального статусу. 

Початок ХХІ століттѐ від системи управліннѐ закладами освіти 

вимагаю працявати в нових економічних і соціокультурних умовах, а це 

значить, що вирішеннѐ стратегічних освітніх завдань залежить від ѐкісного 

управліннѐ, що здійсняютьсѐ в закладах освіти, компетентності і здібностей 

їх керівників, а також від оволодіннѐ ними змістом, методами і формами 

ефективного управліннѐ. Тому сьогодні керівникам закладів освіти 

необхідно постійно підвищувати свій рівень управлінської культури, 

створявати управлінський механізм, ѐкий використовував би новий стиль 

роботи, за допомогоя ѐкого можливо високоефективно досѐгати 

поставлених цілей, ѐкий ю одним із найважливіших завдань науки 

управліннѐ. На нашу думку, управлінська культура ю викликом сьогоденнѐ, 

адже будь-ѐкі досѐгненнѐ керівника впливаять на розвиток його культури 

і, навпаки, відсутність загальної культури відображаютьсѐ на рівні його 

професійної діѐльності, у тому числі й управлінської.  

Дефініціѐ «управлінська культура» ю клячовоя в дослідженнѐх 

І. Бойка, Т. Бойдел, О. Віханського, Г. Юльнікової, В. Крамчаніна, А. Наумова, 

О. аркового та ін. С. Короляк стверджую, що управлінська культура – це 

різновид професійної культури, ѐкий складаютьсѐ з політичної, правової, 
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адміністративної, менеджерської, організаційної, соціально-психологічної, 

інформаційної, комунікативної та економічної культур і ю інтегральним 

утвореннѐм щодо системи знань і вмінь, особистісних ѐкостей, мотивів і 

цінностей, що реалізуятьсѐ під час управліннѐ (Короляк, 2003, с. 88). 

У своя чергу О. арковой розглѐдаю управлінську культуру ѐк творчу 

самореалізація етично-моральних переконань та ідеалів адекватно до 

правових норм управлінської діѐльності (арковой, 2002, с. 8). 

Не можна не погодитисѐ з В. агуповим, ѐкий  визначаю, що 

управлінська культура ѐвлѐю собоя складне системне динамічне 

утвореннѐ, що виражаю сукупність, взаюмодія та взаюмовплив її ціннісно-

мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного, менеджерського, 

праксеологічного, контрольно-оцінявального і суб’юктного складових та 

розкриваю зміст управлінської культури в таких основних характеристиках:  

 стилі управлінської діѐльності керівника та інших суб’юктів 

управлінської діѐльності в організації;  

 цілѐх, цінностѐх і традиціѐх в управлінській діѐльності суб’юктів 

управліннѐ; 

 раціональній організації управлінської діѐльності всіх суб’юктів 

управліннѐ в організації; 

 чіткості, узгодженості, послідовності та дотриманні службових і 

морально-етичних норм міжсуб’юктної взаюмодії;  

 організаційній культурі в установі (закладі);  

 автоматизації та інформатизації процесу управліннѐ в організації;  

 особистій поведінці, почутті міри, психологічному такті й 

відповідальності членів колективу організації;  

 методиці проведеннѐ різноманітних нарад та їх управлінській 

ефективності;  

 загальному позитивному морально-психологічному кліматі в 

організації та управлінських структурах (агупов та ін., 2013, с. 299). 

Управлінська діѐльність керівника закладу освіти безпосередньо 

зумовлена специфікоя його праці, тому виділимо в ній культуру 

управлінського апарату, культуру самого процесу управліннѐ, культуру 

умов праці, культуру управліннѐ і психологічний клімат закладу, культуру 

управліннѐ ѐк чинник соціального прогресу і культуру документації. 

Кожен працівник мрію про ідеальних керівників, ѐкі забезпечать йому 

безконфліктне спілкуваннѐ з ними, що буде можливе за умов високої 

загальнолядської і професійної культури, наѐвність у керівного апарату 

ділових ѐкостей, необхідних длѐ ефективного виконаннѐ своїх службових 
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обов’ѐзків, ѐк у реалізації своїх управлінських функцій, так і в 

повсѐкденному спілкуванні. Керівний апарат закладу освіти зобов’ѐзаний 

добре знати теоретичні основи управліннѐ; постійно поповнявати свої 

знаннѐ з різних сфер діѐльності; чітко знати своя мету, зміст, організація, 

складові своюї роботи, порѐдок і методи її виконаннѐ; оволодівати новими 

методами і прийомами роботи з колективом; дотримуватисѐ морально-

етичних норм праці; демонструвати навички в організації роботи й 

виконанні її окремих сегментів; мати широкий світоглѐд, громадѐнську 

позиція, бути лядьми високої духовності, уміти володіти собоя і розуміти 

особливості працяячих порѐд лядей. 

Культура управлінського апарату передбачаю уважне, зацікавлене 

ставленнѐ до потреб співробітників, забезпечую атмосферу 

доброзичливості, поваги до лядини, ѐка повинна панувати в кожному 

апараті управліннѐ. Найбільш повна і концентрована оцінка культури 

управлінського апарату може бути здійснена, виходѐчи зі стиля роботи 

керівника – звичної манери поведінки керівника щодо підлеглих з метоя 

впливу на них і спонуканнѐ їх до досѐгненнѐ цілей закладу освіти. Під 

стилѐми керівництва розуміюмо індивідуально-типові особливості цілісної, 

стійкої системи способів, методів, прийомів впливу керівника на колектив 

із метоя ефективного та ѐкісного виконаннѐ управлінських функцій. 

У сучасній практиці переходу до ринкової економіки в закладах 

освіти домінуять демократичний (колегіальний) та авторитарний 

(одноосібний) стилі керівництва, але в чистому виглѐді вони існувати не 

можуть, тому в діѐх керівників неоднаковоя міроя ю компоненти різних 

стилів і це обумовлено наѐвністя в кожному стилі характерних рис, 

дольові функції ѐких зміняятьсѐ в залежності від ситуації. Вибір стиля 

керівника також залежить від підготовленості, рівнѐ професійності та 

поведінки підлеглих. Базуячись на певних ѐкостѐх особистості менеджера 

освіти, стиль керівництва визначаю рівень його професіоналізму, 

забезпечую регулѐція поведінки і мотивації та дію ѐк функціонально-

рольовий механізм мистецтва управлінської діѐльності. 

Не менш важливими шлѐхами забезпеченнѐ культури працівників 

управлінського апарату ю глибоке оволодіннѐ наукоя управліннѐ, 

систематичне підвищеннѐ ними кваліфікації та загальної культури, аналіз і 

практичне узагальненнѐ результатів своюї діѐльності, розвиток позитивних 

ѐкостей, особистий приклад керівництва, ѐкий виступаю взірцем поведінки 

і взаюмовідносин між членами колективу, спонукаю працівників до 
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постійного особистісного і професійного розвитку, до збагаченнѐ свого 

духовного світу й рівнѐ своюї загальної і професійної культури. 

Характерним показником управлінської культури менеджера освіти ю 

рівень культури процесу управліннѐ. Його чітке дотриманнѐ означаю, що в  

закладі використовуятьсѐ прогресивні методи, ѐкі забезпечуять 

можливість створявати раціональну організація управлінської праці, 

раціональний поділ, кооперація й регламентація управлінської праці, 

нормуваннѐ складу, чисельності працівників, правильну розстановку і 

використаннѐ кадрів, застосуваннѐ прогресивних методів та засобів праці.  

Показником рівнѐ культури процесу управліннѐ ю чітке визначеннѐ 

обсѐгів і складу робіт із управліннѐ. Організовуячи цей процес, перш за 

все, треба мати чітке уѐвленнѐ про техніку управліннѐ – від простих 

пристроїв до найскладніших систем, її склад, можливості, сфери і напрѐми 

раціонального використаннѐ. Наѐвність цих пристроїв та знань, а також 

правильне їх застосуваннѐ відображаять рівень культури процесів 

управліннѐ в закладі освіти, а одним із суттювих елементів, ѐкі впливаять 

на управлінський процес, ю комплексна його автоматизаціѐ.  

Необхідними чинниками рівнѐ високої управлінської культури 

виступаять ефективно налагоджена система прийому відвідувачів, 

розмови по телефону, проведеннѐ нарад, зборів, засідань, ѐкі 

відбуваятьсѐ за чітко встановленими в закладі освіти правилами, коли за 

короткий період часу вирішуятьсѐ складні завданнѐ. 

Сучасна стратегіѐ розвитку освіти України ставить перед керівником 

завданнѐ щодо забезпеченнѐ культури праці, ѐка характеризуютьсѐ станом 

продуктивних сил даного колективу, трудових навичок його працівників; 

системоя моральних оріюнтирів і зовнішніх економічних, соціальних, 

технічних, організаційних, психофізіологічних, екологічних, естетичних і 

суспільно-політичних умов, ѐкі під час трудової діѐльності забезпечуять 

задоволеннѐ потреб ѐк в економічному, так і в соціальному добробуті 

працівника; умовами безпеки життюдіѐльності та безпечними і здоровими 

умовами праці, ѐкі повинні стати рушійноя силоя у здійсненні заходів зі 

збереженнѐ здоров’ѐ учасників освітнього процесу, підвищенні 

продуктивності праці, ѐкості наданнѐ освітніх послуг, забезпечуячи тим 

самим конкурентоспроможність закладу освіти на ринку праці. 

До пріоритетних завдань керівника закладу освіти належить 

формуваннѐ особистості з високоя культуроя праці. Це поѐсняютьсѐ тим, що 

на сучасному етапі в Україні дуже гостро постала проблема культури лядини, 

невід’юмноя складовоя ѐкої ю культура праці. Підвищеннѐ її рівнѐ ю 
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показником ступенѐ реалізації потенційних можливостей особистості і даю 

змогу досѐгти у трудовій діѐльності більш високих результатів, задоволеннѐ 

від ѐких стимуляю лядину до самореалізації, самовдосконаленнѐ, творчості. 

Не менш важливе значеннѐ в управлінській діѐльності менеджера 

освіти займаю атестаціѐ робочих місць за умовами праці, ѐка відіграю 

основну роль у встановленні об’юктивних показників умов праці на 

робочому місці працівника. За результатами атестації встановляять пільги 

і компенсації за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, а також 

вживаять заходів, щоб поліпшити умови праці. 

У своя чергу, ставленнѐ до праці співробітників, їх трудова 

дисципліна  ю одним із головних критеріїв оцінки особистості, а обов’ѐзок – 

сумлінне, свідоме та творче ставленнѐ до виконуваної роботи, 

забезпеченнѐ її високої ѐкості, раціональне використаннѐ робочого часу, 

прагненнѐ до співробітництва та поваги  – основні елементи в системі 

моральних норм і цінностей. І, ѐк наслідок, необхідними чинниками 

формуваннѐ високої культури праці виступаять ефективна система 

матеріального і морального стимуляваннѐ працівників, ѐкі ю закономірним 

результатом позитивної оцінки дій працівника та результатів його праці. 

Воно реалізуютьсѐ шлѐхом публічного визнаннѐ заслуг працівника, так ѐк 

почесне виділеннѐ із середовища колег по роботі вже саме по собі 

дисципліную, примушую посилити вимогливість до себе, по-новому 

оцінявати ситуація та шукати шлѐхи до покращеннѐ своюї роботи, а 

моральний вплив здійсняю на працівника і факт матеріального 

стимуляваннѐ за відмінну роботу, коли працівник за високі показники в 

роботі отримую відповідну матеріальну винагороду. 

Поюднаннѐ матеріальних і моральних стимулів та правильне 

співвідношеннѐ форм матеріального й морального заохоченнѐ ю 

необхідноя умовоя їх ефективності длѐ формуваннѐ у працівників закладу 

освіти правильного ставленнѐ до праці. Вибір кандидатів на просуваннѐ в 

усіх видах заохочень здійсняютьсѐ на основі всебічного врахуваннѐ всіх 

особистих та ділових ѐкостей працівника, одним із ѐких ю його 

добросовісне ставленнѐ до праці. 

Сумлінне виконаннѐ працівниками своїх трудових обов’ѐзків, 

дотриманнѐ ними трудової дисципліни тощо, ю вимогами законодавства про 

праця, а їх недотриманнѐ можна кваліфікувати ѐк порушеннѐ законодавства 

про праця. Діѐльність керівника закладу освіти повинна бути спрѐмована на 

створеннѐ в колективі обстановки нетерпимості до порушень трудової 

дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, ѐкі несумлінно 
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виконуять трудові обов’ѐзки, а до окремих несумлінних працівників повинна 

існувати система заходів дисциплінарного і громадського впливу, тобто деѐкі 

види дисциплінарних стѐгнень. 

За порушеннѐ встановлених законодавством правил на кожне пору-

шеннѐ знайдетьсѐ й відповідальність, винні особи можуть бути притѐгнені до 

дисциплінарної, адміністративної і навіть кримінальної відповідальності. 

Невід’юмноя частиноя культури праці керівника ю естетична 

культура, адже тільки тоді керівник зможе по-справжньому оцінити роль 

художніх основ у діѐльності свого колективу, вклячаячи оформленнѐ 

робочих місць із урахуваннѐм вимог дизайну, інтер’юру, освітленнѐ, 

кольору і навіть музичного супроводу, значноя міроя підвищуять 

продуктивність праці, зберігаять працездатність і здоров’ѐ працівників. 

Нові умови господаряваннѐ докорінно змінили ставленнѐ до культури 

праці менеджера, її специфіка полѐгаю в тому, що в основі культури праці 

лежать певні норми, ѐкі маять суворо дотримуватисѐ менеджером:  

- яридичні норми управлінської праці, ѐкі відображені в державно-

правових нормативних актах. Культура менеджера в цьому сенсі полѐгаю в 

знанні та виконанні яридичних норм; 

- моральні норми – регуляять поведінку менеджера в області 

моральності та моралі; 

- організаційні норми – установляять структуру організації, склад і 

порѐдок діѐльності функціональних підрозділів та їх керівників; правила 

внутрішнього розпорѐдку та інші норми організаційного плану, прийнѐті в 

організації; 

- економічні норми – регуляять економічну діѐльність організації. 

Їх дотриманнѐ керівником забезпечить високий рівень розвитку 

управлінської діѐльності, ѐкий віддзеркаляю його ѐкісні, професійні риси та 

особливості. 

Управліннѐ закладом освіти – постійно функціонуячий, динамічний 

процес, а тому жодна з його функцій не може здійсняватисѐ без 

інформації, основним носіюм ѐкої ю документ. Документальна інформаціѐ 

охопляю всі сторони внутрішньої і зовнішньої діѐльності закладу освіти, а 

культура її веденнѐ залежить від правильного оформленнѐ і кругообігу всіх 

вхідних і вихідних документів, форм та методів її обліку, опрацяваннѐ, 

зберіганнѐ та використаннѐ. З документації починаятьсѐ й завершуятьсѐ 

практично всі операції і процедури процесу управліннѐ, а висока культура 

роботи з документами ю запорукоя ѐкості виконавської дисципліни ѐк 

керівника, так і підлеглих.   
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Ефективність та ѐкість управлінської праці менеджера освіти значноя 

міроя залежить від оформленнѐ документів, організації їх руху і 

зберіганнѐ, зручності користуваннѐ, надійності й довговічності. 

Забезпеченнѐ високого рівнѐ культури документації приводить до значної 

економії засобів, оскільки використаннѐ інформації, ѐка міститьсѐ в 

документах, супроводжуютьсѐ виконаннѐм значного обсѐгу операцій і 

робіт, кількість ѐких зростаю за відсутності належної культури роботи з 

документами, а також економії робочого часу – одного з найважливіших 

факторів наукової організації праці. 

Завданнѐ, цілі, методи та характер управлінської діѐльності сучасного 

менеджера освіти постійно зміняятьсѐ, адже ці процеси тісно пов’ѐзані з 

розвитком суспільства, тому керівник повинен бути одночасно і 

керівником, і учнем; працявати на рівень ефективності діѐльності закладу; 

створеннѐ позитивного іміджу закладу, завдѐки ѐкому забезпечуятьсѐ 

високі освітні можливості длѐ учасників навчально-виховного процесу, 

атмосфера творчої співпраці на засадах високої управлінської 

компетентності та лядино центризму. 

Висновки. У сучасних умовах управлінська культура набуваю нового 

статусу: вона перестаю бути теоретичним понѐттѐм, і переходить у статус 

реальної управлінської дії, ѐка забезпечуютьсѐ такими складниками: культура 

управлінського апарату, культура процесу управліннѐ, культуру умов праці, 

культура управліннѐ і психологічний клімат закладу, культура управліннѐ ѐк 

чинник соціального прогресу і культура документації, а право управлѐти –

менеджеру освіти необхідно заслужити особистим прикладом спонуканнѐ 

підлеглих до досѐгненнѐ цілей закладу освіти, високим професіоналізмом, 

високоя міроя володіннѐм усіма переліченими видами культури, чесноя і 

самовідданоя працея. А длѐ цього треба навчитисѐ поважати лядей, бути 

чесним та порѐдним, щирим і скромним, принциповим і відповідальним, 

чуйним і доброзичливим, тактовним та ввічливим до них, уміти слухати й 

чути, завжди відчувати пульс життѐ колективу закладу освіти. 

Перспективу подальшого вивченнѐ проблеми ми пов’ѐзуюмо з 

розкриттѐм ѐкостей керівника-лідера ѐк найважливіших факторів, що 

визначаять його життюві і ділові успіхи. 
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РЕЗЮМЕ 
Пшеничная Любовь. Управленческаѐ культура менеджера образованиѐ. 
В статье раскрыта сущность управленческой культуры менеджера 

образованиѐ и её составлѐящих. Определено, что управленческаѐ деѐтельность 
руководителѐ образовательного учреждениѐ соответствует специфике его труда, 
поэтому длѐ полноты раскрытиѐ её содержаниѐ выделено в ней такие элементы: 
культура управленческого аппарата, культура процесса управлениѐ, культура 
условий труда, влиѐние культуры управлениѐ на психологический климат в 
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коллективе, культура управлениѐ и социальный прогресс, культура ведениѐ 
документации, а также раскрыто содержание этих понѐтий. 

Доказано, что в современных условиѐх управленческаѐ культура имеет новый 
статус: она из теоретического определениѐ переходит в статус реального 
управленческого действиѐ, которое обеспечиваетсѐ этими составлѐящими, а также 
то, что право управлениѐ руководителя нужно заслужить личным примером длѐ 
подчинённых в достижении целей образованиѐ, профессионализмом, высокой степенья 
владениѐ всеми видами культуры, честным и самоотверженным трудом. 

Ключевые слова: руководитель, менеджер, культура, профессиональнаѐ 
культура, управленческаѐ культура, стили управлениѐ, культура управленческого 
аппарата, культура процесса управлениѐ, культура условий труда, культура 
ведениѐ документации. 

SUMMARY 
Pshenychna Liubov. Educational manager’s managerial culture.  

Education is the basis of human progress, so today there is no need to prove that the 

future of the country depends on the education of its people, their competence, 

professionalism, education and attitude to themselves and others, lifelong learning, because 

our whole life is a school and a personal school. 

Every employee dreams of an ideal manager who will provide him with conflict-free 

communication with them, which will be possible in a high universal and professional culture, 

the manager has the business qualities necessary to effectively perform their duties, both in 

the implementation of their management functions and in everyday communication. 

The essence of the education manager’s managerial culture and its components are 

revealed in the article. It is determined that the managerial activity of the manager of the 

education institution is directly conditioned by his work specifics, and therefore for full 

disclosure of its content of the administrative apparatus culture, the management process 

culture, culture of working conditions, management culture and psychological climate of the 

institution and the culture of documentation – these concepts are revealed. 

A set of complementary theoretical methods was used to achieve the goal. In 

particular, system-functional and analytical analysis of domestic and foreign sources, 

substantiation and generalizations that allowed the full disclosure of the essence of 

management activities of the educational manager. 

It is proved that in modern conditions management culture acquires a new status: it 

ceases to be a theoretical concept, and becomes a real management action, which is 

provided by these components, and – the right to manage and deserve a personal example of 

motivating subordinates achieving educational goals, high professionalism, a high mastery 

degree of all these culture types, honest and dedicated work. 

Key words: manager, culture, professional culture, managerial culture, leadership 

styles, culture of managerial apparatus, culture of management process, culture of working 

conditions, culture of documentation. 
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РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 
У даній статті викладено основний зміст науково-педагогічного дослідженнѐ, 

пов’ѐзаного з вивченнѐм проблеми взаюмозв’ѐзку особистісних ѐкостей учителѐ та 
процесу формуваннѐ особистості його учнів. 

Актуальність дослідженнѐ визначаютьсѐ важливістя такого аспекту 
педагогічної взаюмодії ѐк вплив особистості вчителѐ молодших класів на формуваннѐ 
особистісних ѐкостей дітей молодшого шкільного віку, на формуваннѐ соціально 
прийнѐтних навичок, набутих дітьми під керівництвом педагога. Ураховуячи 
особливі відносини педагогів із дітьми молодшого шкільного віку, а саме наслідуваннѐ 
поведінки дорослих, бажаннѐ демонструвати схвалявані педагогом вчинки, ми 
звертаюмо увагу на особистісні особливості педагогів, їх психологічне здоров’ѐ. 

У нашій статті ми намагаюмосѐ довести, що особистість педагога маю вплив 
на формуваннѐ особистості дитини, ѐкий можна спостерігати в ѐкостѐх 
особистості учнів, ѐкі найбільш часто будуть зустрічатисѐ в даному класі і 
відповідатимуть основним рисам особистості вчителѐ даного класу.  

Ми вважаюмо, що враховуячи велику кількість часу, ѐку діти проводѐть зі 
своїм учителем у період активного формуваннѐ їх особистості, основним об’юктом 
длѐ наслідуваннѐ поведінки та характеру спілкуваннѐ  ю саме вчитель. 

Ключові слова: учитель початкових класів, учень молодших класів, емоційний 
стан, емоційний клімат. 

 

Постановка проблеми. На наш поглѐд, вивченнѐ аспекту спілкуваннѐ 

вчителів та дітей ю особливо важливим, оскільки з оглѐду на особливі 

стосунки між учителѐми та дітьми молодшого шкільного віку, ѐкі взаюмодіять 

із дорослими, засвояять поведінку, спілкуваннѐ шлѐхом наслідуваннѐ, що 

передаю характер і особливості  поведінки дорослих, а саме імітуячи 

поведінку дорослих, прагненнѐ продемонструвати дії, схвалені вчителем, ми 

звертаюмо увагу на особистісні особливості вчителів та їх психічне здоров’ѐ. 

У дитинстві закладаютьсѐ основа моральних принципів, формуятьсѐ 

соціально-психологічні характеристики особистості, тому длѐ нас особливо 

важливо вивчати особистість педагога ѐк засіб соціально-психологічного 

впливу на формуваннѐ ціннісних особистісних ѐкості дитини. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему педагогічного спілкуваннѐ 

вивчали Б. Г. Ананьюв, А. Л. Бодальов, а. Л. Коломинский, М. І. Лісіна, 
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А. А. Леонтьюв, Т. А. Рюпіна та інші видатні вітчизнѐні психологи. Не 

дивлѐчись на те, що ця тему досліджувала велика кількість вітчизнѐних і 

зарубіжних психологів і педагогів, вона все одно звертаю на себе велику 

увагу, оскільки процес розуміннѐ і усвідомленнѐ важливого аспекту 

педагогічної взаюмодії: особистості вчителѐ молодших класів, ѐка маю 

великий вплив на формуваннѐ особистісних ѐкостей дітей молодшого 

шкільного віку, на формуваннѐ соціально прийнѐтних навичок, набутих 

дітьми під керівництвом педагога, завжди була, ю і буде актуальноя. 

Значущість дослідженнѐ полѐгаю в тому, що ми дослідили 

взаюмозв’ѐзок між рівнем розвитку особистості вчителѐ та формуваннѐм 

рівнѐ особистісних ѐкостей у дитини молодшого шкільного віку. Отримані 

результати даять змогу розширити уѐвленнѐ про специфіку процесу спілку-

ваннѐ між викладачем та молодшим школѐрем. Провели більш комплексне 

соціально-психологічне дослідженнѐ особистості вчителів, розширивши 

теоретичне розуміннѐ специфіки професії вчителѐ початкової школи. 

Мета і завдання дослідження. Вивчити взаюмозв’ѐзок між 

особистісними ѐкостѐми вчителѐ та ступенем сформованості особистісних 

ѐкостей у дітей в класі. Ми намагаюмось довести, що особистість учителѐ 

маю значний вплив на формуваннѐ особистості дитини. 

Ми вважаюмо, що враховуячи чудовий час, проведений дітьми зі 

своїм учителем під час активного формуваннѐ їх особистості, учитель ю 

головним прикладом длѐ наслідуваннѐ поведінки та способів спілкуваннѐ.  

Завданнѐ нашого дослідженнѐ полѐгаю в поглибленому аналізі 

наукової літератури, що розширяю теоретичне розуміннѐ особливостей 

професії; доведеннѐ важливості ролі особистості вчителѐ у формуванні 

особистості учнѐ початкових класів. 

Методи дослідження. Під час дослідженнѐ було використано три 

види тестових завдань, розроблених відомими вітчизнѐними й 

зарубіжними педагогами та психологами. 

Першим був проведений тест за опитувальником К. Томаса 

«Визначеннѐ способів регуляваннѐ конфліктів». Наступний – діагностика 

стиля педагогічного спілкуваннѐ – методика, розроблена І. В. Нікішиноя. 

І останній – уміннѐ організувати своя работу – тестовий примірник, 

розроблений Н. Д. Левітовоя. 

Виклад основного матеріалу. Структура особистості вчителѐ вклячаю 

такі характеристики, ѐк оріюнтаціѐ та мотиваціѐ (соціальна, когнітивна, 

професійна – те, що тримаю вчителѐ в цій професії). Особистість визначаять 
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і педагогічні здібності, що забезпечуять успішне виконаннѐ роботи (Нові 

технології навчаннѐ, 2005). 

Останнім часом розмежовуять дві широкі групи педагогічних 

навичок: перцептивні, тобто антропологічні, пов’ѐзані з розуміннѐм іншої 

лядини, та управлінські, ѐкі лежать в основі впливу на  лядину. На 

особисті проѐви вчителѐ впливаю його характер, темперамент, психічні 

стани, у тому числі й тимчасові. До узагальнених характеристик належить 

індивідуальний стиль педагогічної взаюмодії вчителѐ з учнем, під ѐким 

розуміять стійке поюднаннѐ завдань, засобів та методів діѐльності та 

спілкуваннѐ вчителѐ, що визначаютьсѐ його психофізіологічними 

особливостѐми та попереднім досвідом (Чудновский, 1981). 

Важливим моментом професійно-педагогічної підготовки ю особисті 

ѐкості вчителѐ, ѐкі привернули увагу П. Ф. Каптерева. Дослідники 

відзначаять такі ѐкості, ѐк цілеспрѐмованість, наполегливість, 

працьовитість, скромність, спостережливість, контактність. Особливо 

важливими ю такі характеристики вчителѐ, ѐк готовність розуміти психічні 

стани учнів та емпатіѐ, а також необхідність соціальної взаюмодії. Велике 

значеннѐ дослідники надаять «педагогічному тактові», у проѐві ѐкого 

виражаютьсѐ загальна культура вчителѐ та високий професіоналізм його 

педагогічної діѐльності й спрѐмованості. Учитель, ѐк організатор 

навчальної діѐльності студента, повинен мати такі професійні ѐкості: 

а) високий рівень професіоналізму;  

б) об’юктивність оціняваннѐ результатів навчаннѐ;  

в) володіннѐ педагогічними вміннѐми, що дозволѐять організувати 

навчальний процес (Чудновский, 1981). 

Н. В. Кузьміноя, А. І. Щербаковим та іншими дослідниками були 

визначені основні функції вчителѐ: конструктивну, організаторську, 

комунікативну, гностичну). 

Педагогічні навички відіграять важливу роль у становленні 

особистості вчителів: 

1. Дидактичні навички – здатність передавати навчальний матеріал 

учнѐм, робити його доступним длѐ дітей, передавати їм матеріал чітко і 

зрозуміло, викликати інтерес до предмета та підтримувати активну 

самостійну діѐльність учнів. Учитель зі сформованими дидактичними 

навичками здатний правильно реконструявати робочий матеріал у разі 

потреби, адаптувати його, важке робити легким, складне – простим (Нові 

технології навчаннѐ, 2005).  
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2. Академічні навички – здатність працявати у відповідній галузі 

науки. Викладач знаю предмет не тільки в межах курсу, але ширше та 

глибше, вільно володію матеріалом, виѐвлѐю до нього інтерес та веде 

дослідницьку роботу. 

3. Перцептивні навички – здатність проникати у внутрішній світ 

навчаннѐ, психологічне спостереженнѐ в поюднанні з тонкощами 

розуміннѐ особистості учнѐ та його тимчасових психічних станів. Учитель 

повинен за незначними ознаками, невеликими зовнішніми проѐвами 

вловити найменші зміни у внутрішньому стані учнѐ. 

4. Мовні навички – здатність чітко висловлявати свої думки та 

почуттѐ за допомогоя мови, міміки та пантоміми. 

5. Організаційні навички – це, з одного боку, здатність організовувати 

учнівський колектив, об’юднувати його, надихати на вирішеннѐ важливих 

завдань, а з іншого – правильно організовувати власну роботу. 

6. Навички спілкуваннѐ – уміннѐ спілкуватисѐ з дітьми, уміннѐ 

знаходити правильний підхід длѐ учнів, уміннѐ розвивати адекватні 

стосунки з ними з виховної точки зору, наѐвність виховного такту. 

7. Педагогічна уѐва (або прогностичні здібності) – це особлива 

здатність, ѐка виражаютьсѐ в прогнозуванні наслідків дій учнів, у виховному 

проектуванні особистості учнів, пов’ѐзаному з уѐвленнѐм про те, що з учнѐ 

вийде в майбутньому, у здатності прогнозувати розвиток певних здібностей. 

8. Уміннѐ розподілѐти увагу одночасно між кількома видами 

діѐльності маю особливе значеннѐ длѐ роботи вчителѐ. Досвідчений 

викладач ретельно стежить за змістом і формоя викладу матеріалу, 

розвитком його думки (або думки учнѐ), водночас тримаю в полі уваги всіх 

учнів, чутливих до ознак втоми, неуважності, непорозуміннѐ. Учитель маю 

звертати увагу на всі випадки порушеннѐ дисципліни та стежити за 

власноя поведінкоя (позоя, мімікоя та ходоя) (Бех, 2005). 

Статистика свідчить, що понад 90 % першокласників ходѐть до школи 

з великоя радістя, але в третьому класі кожен десѐтий учень ходить до 

школи без задоволеннѐ, оскільки там у нього «не найкращі» стосунки з 

однолітками. Організовуячи співпраця, дружні стосунки між дітьми та 

окремими групами, можна сформувати згуртований колектив. Відносини 

дітей у класі формуятьсѐ переважно за допомогоя вчителѐ. Учитель 

завжди виділѐю окремих учнів у класі ѐк зразок длѐ інших у навчанні та 

поведінці, при цьому звертаячи увагу на недоліки в поведінці інших учнів. 

ак правило, більшість дітей початкової школи відтворяять у своюму 

ставленні до них ставленнѐ вчителѐ, ѐкий ще недостатньо обізнаний із 
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критеріѐми оцінки певних учнів. Активність та самопочуттѐ дитини 

залежить від стиля взаюмин учнѐ та вчителѐ. 

Згуртованість у класі починаю формуватисѐ з перших шкільних днів. 

Дослідженнѐ показуять, що майже всі діти в цей час використовуять 

певне уѐвленнѐ про ідеал. Цей ідеал ю більш ніж розмитим, але він також 

відіграю важливу роль у механізмі учнів до навчаннѐ. Однак, через деѐкий 

час ставленнѐ деѐких дітей до школи зміняютьсѐ. 

Щодо вчителів, ѐкі не можуть налагодити нормальні стосунки зі 

своїми дітьми, деѐкі учні класу починаять виѐвлѐти байдужість до школи 

через три-чотири місѐці, у дітей зникаю бажаннѐ навчатисѐ. Основноя 

причиноя цих негативних ѐвищ ю недосконалість організації вчителів 

навчально-виховного процесу. 

У положенні про середня загальноосвітня школу України зазначено, 

що повсѐкденне адмініструваннѐ виховної роботи в класі здійсняю класний 

керівник. Він відповідаю за вирішеннѐ таких завдань: навчаннѐ учнів 

культурі поведінки, формуваннѐ в них високих моральних ѐкостей; 

забезпеченнѐ узгодженості освітніх потреб між сім’юя та школоя; 

проведеннѐ заходів щодо зміцненнѐ здоров’ѐ учнів; організаціѐ суспільно 

корисної роботи учнів, веденнѐ класної документації; побудова 

демократичних відносин із учнѐми та їх батьками, спільна робота, 

сприѐннѐ розвиткові учнівського самоврѐдуваннѐ. 

Отже, шкільне життѐ вклячаю взаюмодія між учнѐми та вчителѐми. 

Взаюмовідносини між викладачами та учнѐми – їх взаюмини на уроках, і 

поза ними, ніколи впливаю не лише на процес навчаннѐ, а формуляю 

ставленнѐ учнів до школи та визначаять стосунки учнів із однокласниками 

(Коваленко та Бюлкіна, 2006). 

Виникненнѐ та успішний розвиток міжособистісного спілкуваннѐ 

можливе лише за умови взаюморозуміннѐ між учасниками процесу. 

Найважливішу роль у цьому процесі відіграю професіоналізм учителѐ та 

атмосфера навчаннѐ, ѐку вчитель створяю в класі та не тільки. Усе це тісно 

пов’ѐзано з характером і стилем стосунків учитель – учень та їх 

безпосереднім спілкуваннѐм. Учитель початкових класів та діти – юдиний 

«організм» взаюмовпливу. Подібний «феномен» виникаю двічі в житті 

кожної лядини: у момент народженнѐ і під час першої зустрічі з учителем і 

школоя (Коваленко та Бюлкіна, 2006). 

Галасливий або дратівливий учитель, ѐкий не хоче, ѐкий не може 

стримувати себе, ѐкий негативно впливаю на психічне самопочуттѐ та 

практичну діѐльність дітей, породжую в них негативні переживаннѐ, стан 
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тривожних очікувань, невпевненість у собі, страх. У такого вчителѐ діти 

залѐкані, нерішучі, голосні та грубі у взаюминах між собоя; вони часто 

скаржатьсѐ на нездужаннѐ та настрій, біль у серці та шлунку, головний біль. 

З одного боку, учитель повинен знати і слідувати загальній меті 

педагогічного процесу. З іншого боку, він повинен брати активну участь у 

створенні психологічного мікроклімату класу. Завданнѐ вчителѐ – 

організувати колективну діѐльність дітей таким чином, щоб вони відчували 

комфорт і гармонія в соціальному оточенні. 

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що від міри вираженості 

в педагога трьох проаналізованих параметрів, а саме, «домінуваннѐ- 

пасивність», «симпатіѐ – антипатіѐ» або «доброзичливість – ворожість», 

«формальність – особистість», і залежать його стосунки з учнем, емоційний 

мікроклімат у групі, і, відповідно, згуртованість класу та ефективність 

педагогічної взаюмодії в цілому. Від вираженості цих параметрів також 

також залежить, ѐкий педагогічний стиль спілкуваннѐ переважаю в учителѐ: 

демократичний, авторитарний чи ліберальний. Викладачам із 

демократичним стилем педагогічного спілкуваннѐ легко вдаютьсѐ 

налагодити контакти з учнѐми, вони емоційно стійкі і можуть адекватно 

реагувати на конфліктні ситуації в процесі педагогічної діѐльності. 

Учитель із демократичним стилем спілкуваннѐ легко об’юднати учнів 

та залучаю всіх до активної участі у спільних заходах, ѐкі за своюя формоя 

даять учнѐм відчуттѐ спільності та значущості у шкільному соціумі. У своя 

чергу, учитель із авторитарним стилем педагогічного спілкуваннѐ 

характеризуютьсѐ низьким рівнем комунікабельності, рухливістя емоційної 

сфери та нездатністя конструктивно вирішувати психолого-педагогічні 

проблеми в процесі навчальної роботи. 

Це створяю несприѐтливий психологічний клімат, пригнічую ініціативу 

та відповідальність, розвиваю невпевненість у дітей та створяю нижчий 

рівень згуртованості  колективу класу (Бех, 2005). 

У процесі дослідженнѐ було використане тестуваннѐ ѐк метод 

наукового дослідженнѐ, тестові завданнѐ передбачаять отриманнѐ 

інформації про психологічні особливості викладачів та учнів на основі 

аналізу успішності певних предметів. Випробуваному пропонуютьсѐ 

виконати перелік завдань. Кількість виконаних завдань ю основоя длѐ 

визначеннѐ наѐвності чи відсутності, а також ступенѐ розвитку в 

досліджуваного певної психологічної ѐкості.  

Тест за опитувальником К. Томаса «Визначеннѐ способів 

регуляваннѐ конфліктів» дав такі результати: у результаті аналізу 
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відповідей учнів і вчителѐ  одного класу було виѐвлено, що 60 % учнів, ѐк і 

вчитель, маять схильність до співпраці.  

Відповідно до другої шкали психоемоційного стану, у вчителѐ 

виѐвлено стійкий емоційний стан, разом із учителем благополучний психо-

емоційний стан виѐвлено у 89 % учнів. 

Аналіз результатів тесту на вміннѐ організувати своя роботу виѐвив такі 

результати: учитель набрав загалом 24 бали, виѐвивши гарний рівень, 88 % 

учнів, у своя чергу, набрали від 19 до 22 балів, що свідчить про достатній 

рівень сформованості навичок самоорганізації і вміннѐ планувати свій день. 

Аналіз отриманих результатів даю можливість говорити про те, що наша 

гіпотеза підтвердиласѐ і сформовані особистісні ѐкості дитини молодшого 

шкільного віку обумовлені особистісними особливостѐми педагога.  

Отже, у класах, де працяю емоційний, творчий учитель, схильний до 

демократичного стиля спілкуваннѐ, із відносноя стабільним настроюм, 

упевнений у собі, ініціативний, здатний до співпереживаннѐ, спокійний, із 

конструктивноя тривожністя, відкритий до інновацій, прислуховуютьсѐ до  

думки дітей, доброзичливий до оточуячих, рівень формуваннѐ особистості 

дитини буде більш високим і сприѐтливим. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У 

молодшому шкільному віці відбуваютьсѐ становленнѐ дитини ѐк 

особистості, що створяю її суспільну спрѐмованість, формую навички 

соціальної поведінки та інші загальнолядські цінності. Важливу роль 

школа відіграю в розвиткові особистості молодшого школѐра, вклячаячи 

процес спілкуваннѐ педагога з учнем. 

Постійна участь у спілкуванні з дітьми протѐгом робочого днѐ вимагаю 

від учителѐ великих нервових та психічних витрат, емоційної стійкості, 

терпіннѐ й контроля над зовнішньоя поведінкоя. Процес навчаннѐ та 

вихованнѐ постійно здійсняютьсѐ під час безпосереднього контакту з дітьми. 

У дитинстві встановляятьсѐ основні моральні принципи, формуятьсѐ 

соціально-психологічні характеристики особистості, тому длѐ нас особливо 

важливо вивчати особистість педагога ѐк засіб соціально-психологічного 

впливу на формуваннѐ цінних особистісних характеристик дитини. 

Суб’юктивно особистість длѐ будь-ѐкої лядини сприймаютьсѐ ѐк його 

а (ѐк образ а). Прагнути бути особистістя – означаю прагнути до соціально 

значимої діѐльності. 

Зі вступом до школи зміняютьсѐ весь лад життѐ дитини, зміняютьсѐ 

режим, складаятьсѐ певні відносини з оточуячими лядьми, перш за все, з 

учителем. 
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акщо навчальна діѐльність і життюдіѐльність дитини в цілому 

побудовані з урахуваннѐм мотиваційної сфери, а значить, і з урахуваннѐм 

формуваннѐ спрѐмованості особистості. Правильно організоване 

вихованнѐ невіддільне від природного перебігу життюдіѐльності лядини. 

Ось чому кажуть, що гарне вихованнѐ там, де його не видно. 
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РЕЗЮМЕ 
Скоромная Марианна. Роль личности учителѐ в процессе формированиѐ 

личности школьника младших классов. 
Эта статьѐ отображает основное содержание научно-педагогического 

исследованиѐ, свѐзанного с изучением проблемы взаимосвѐзи личных качеств 
учителѐ и процесса формированиѐ личности его учеников. 

Актуальность исследованиѐ определѐетсѐ важностья такого аспекта 
педагогического взаимодействиѐ, как влиѐние личности учителѐ на формирование 
личных качеств детей младшего школьного возраста, формирование социально 
приемлемых навыков, приобретенных детьми под руководством учителѐ. Учитываѐ 
особые отношениѐ учителей с детьми начального школьного возраста, а именно 
имитация поведениѐ взрослых, желание продемонстрировать одобренные 
учителем действиѐ, мы обращаем внимание на личные характеристики учителей, 
их психологическое здоровье. 

В своей статье мы пытаемсѐ доказать, что личность учителѐ влиѐет на 
формирование личности ребенка, что можно наблядать в качествах личности 
учеников, которые чаще всего встречаятсѐ в этом классе и соответствуят 
основным личностным качествам учителѐ этого класса.  

Мы считаем, что, учитываѐ большое количество времени, которое дети 
проводѐт со своим учителем в период активного формированиѐ их личности, 
основной целья учителѐ ѐвлѐетсѐ следование поведения и природе общениѐ. 

Ключевые слова: учитель начальных классов, ученик младших классов, 
эмоциональное состоѐние, эмоциональный климат 

SUMMARY 
Skoromna Marianna. The role of the personality of the teacher in the process of 

forming the personality of the junior pupil.   
This article contains the main content of the scientific and pedagogical study related 

to elaboration of the problem of the relationship of personal qualities of the teacher and the 
process of personality formation of his students. 

The relevance of the study is determined by the importance of such aspect of 
pedagogical interaction as the influence of the personality of the junior teacher on the 
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formation of personal qualities of children of primary school age, formation of socially 
acceptable skills acquired by children under the guidance of the teacher. Given the special 
relationship of teachers with children of primary school age, namely imitation of adult 
behavior, the desire to demonstrate the actions approved by the teacher, we pay attention to 
the personal characteristics of teachers, their psychological health. 

In our article we try to prove that the personality of the teacher has an impact on the 
formation of the child’s personality, which can be observed in the qualities of the personality 
of students who will most often be found in this class and correspond to the main personality 
traits of the teacher of this class.  

We believe that given the large amount of time that children spend with their teacher 
during the period of active formation of their personality, the main object to follow the 
behavior and nature of communication is the teacher. 

Key words: primary school teacher, primary school pupil, emotional state, emotional 
climate. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ 

НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 
У статті проаналізовано праці видатних вітчизнѐних науковців. Висвітлено їх 

поглѐди на систему виховної роботи. Розкрито процес формуваннѐ виховного впливу 
колективу на особистість, взаюмозв’ѐзок вихованнѐ і вивченнѐ особистості дитини, 
колективу та особистості, навчаннѐ і вихованнѐ. Доведено, що естетичне вихованнѐ ѐк 
неперервний процес маю здійсняватисѐ передусім у діѐльності, у різнобічній соціальній 
творчості. Окреслено сутність виховного процесу ѐк сходженнѐ особистості до 
морально-духовних цінностей, теоретичні підходи до проблеми готовності майбутніх 
учителів початкової школи до творчої навчально-виховної діѐльності. 

Ключові слова: виховна робота, педагог, школа, діти, колектив, освітній 
процес. 

 

Постановка проблеми. У даний час у нашій країні актуалізуютьсѐ 

проблема вихованнѐ підростаячого поколіннѐ. Національна стратегіѐ 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року підкресляю важливість 

вихованнѐ ѐк цілеспрѐмованого впливу на дітей. Стратегічні установки 

держави націляять педагогічну науку і практику на відновленнѐ вихованнѐ 

ѐк специфічного напрѐму роботи з дітьми, на оновленнѐ виховного процесу в 

різних соціальних інститутах, і, перш за все, в закладах освіти (Національна 

стратегіѐ розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 2017). 
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Аналіз актуальних досліджень. У межах наукового дискурсу 

закцентовано на працѐх відомих українських дослідників, ѐкі зосередили 

увагу на актуальних теоретичних питаннѐх освіти і вихованнѐ (І. Бех, А. Бойко, 

Г. Ващенко, С. Гончаренко,  І. Зѐзян, А. Макаренко О. Матвіюнко, Н. Скотна 

О. Сухомлинська, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Л. Хомич, М. Чепіль та ін.). 

Мета статті полѐгаю у висвітленні поглѐдів вітчизнѐних учених 

щодо теоретичних основ системи виховної роботи. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні 

положеннѐ дослідженнѐ; термінологічний аналіз, на основі ѐкого 

здійснено уточненнѐ сутності клячових понѐть дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні і практичні аспекти проблеми 

вихованнѐ розглѐдав В. Сухомлинський у своїх творах «Проблеми вихованнѐ 

всебічно розвиненої особистості», «Духовний світ школѐра», «Методика 

вихованнѐ колективу», у ѐких досліджено комплекс проблем, пов’ѐзаних із 

центральноя ідеюя вихованнѐ – ідеюя всебічного розвитку особистості. 

Висвітлено теоретичні та практичні проблеми розумового вихованнѐ; 

формуваннѐ переконаності, світоглѐдної стійкості; моральності; лябові до 

Батьківщини, патріотичної відданості; вихованнѐ мужності; вихованнѐ 

колективізму; проблеми трудового, естетичного, фізичного вихованнѐ. 

Досліджено шлѐхи й методи формуваннѐ духовного світу школѐрів, 

принципи вихованнѐ шкільного колективу. Розкрито процес формуваннѐ 

виховного впливу колективу на особистість: процес соціалізації, спілкуваннѐ в 

колективі; духовне і трудове життѐ колективу (Сухомлинський, 1976).  

Великого значеннѐ розробці цілей вихованнѐ надавав А. Макаренка. 

Длѐ кожної епохи і длѐ кожного поколіннѐ, вважав А. Макаренко, мета 

вихованнѐ повинна визначатисѐ діалектично, тобто її потрібно знаходити у 

вимогах суспільства в даний час. Науковець у своїх доробках визначив цілі 

вихованнѐ, виконав завданнѐ формуваннѐ лядини-борцѐ, патріота, 

трудівника, колективіста з високим почуттѐм соціальної відповідальності й 

дисципліни. Обґрунтував взаюмозв’ѐзок вихованнѐ і вивченнѐ особистості 

дитини, колективу та особистості, навчаннѐ і вихованнѐ; показав 

співвідношеннѐ педагогіки з іншими науками, розкрив шлѐхи узгодженнѐ 

шкільного, сімейного і позашкільного вихованнѐ (Макаренко, 1972).  

На думку К. Ушинського, метоя і ідеалом вихованнѐ можна назвати 

«розвиток характеру, спосіб мисленнѐ, вихованнѐ справжнього джентльмена 
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або леді». Він у своїх працѐх торкавсѐ  питань вихованнѐ та навчаннѐ дітей у 

сім’ї, що не втратили свого значеннѐ й дотепер (Ушинський, 1974). 

С. Гончаренко у своїй статті «Гуманізаціѐ освіти – запорука вихованнѐ 

творчої та духовно багатої особистості» проаналізував реалізація принципу 

гуманізації освіти – його вплив на формуваннѐ творчої і духовно багатої 

особистості. Описав пропозиції вдосконаленнѐ навчально-виховного процесу 

в школі, закладах професійної освіти на основі його гуманізації. Наголошував 

на тому, що раніше ефективність виховної роботи школи оціняваласѐ 

передусім за тим, наскільки вдалосѐ передати дітѐм знаннѐ, уміннѐ, духовні 

цінності, тому що їх готували до життѐ в суспільстві. Нині справа виглѐдаю по-

іншому, сьогоднішнім дітѐм доведетьсѐ жити у світі, ѐкий дуже сильно 

відрізнѐтиметьсѐ від того, у ѐкому живемо ми. Тому виховну роботу слід 

оцінявати не лише за тим, ѐк удаютьсѐ передати дітѐм знаннѐ й переконаннѐ, 

але й за тим, чи підготовлені вони діѐти самостійно і приймати правильні за 

нормами нашого демократичного суспільства рішеннѐ (Гончаренко, 2005).  

У своїй статті «Естетичне вихованнѐ – важливіший із складників 

загальнодержавної культурної політики» академік І. Зѐзян наголошую, що 

юдність естетичного й морального вихованнѐ, а також вихованнѐ 

громадѐнського і політичного, гармоніѐ Істини, Добра та Краси ю не лише 

очікуваним результатом, але й передумовоя ефективного естетичного 

вихованнѐ. Естетичне вихованнѐ ѐк неперервний процес маю здійсняватисѐ 

передусім у діѐльності, у різнобічній соціальній творчості. Необхідно не лише 

навчити кожну лядину естетично-почуттюво реагувати на оточуячий світ, але 

й збудити потребу в його перетворенні без нанесеннѐ йому екологічної 

шкоди, згідно з естетичними нормами й ідеалами; постійно прагнути до 

високої професійної майстерності, творчості, органічно поюднувати духовну і 

фізичну досконалість (Зѐзян, 1994). 

Г. Ващенко у своїх працѐх зазначав, що основноя проблемоя всѐкої 

педагогічної системи ю виховний ідеал ѐк мета вихованнѐ. Від того, ѐк 

розв’ѐзуютьсѐ цѐ проблема, залежить розв’ѐзуваннѐ таких проблем, ѐк 

система освіти й вихованнѐ, зміст і методи навчаннѐ тощо. Учений дослідив і 

порівнѐв такі виховні ідеали: христиѐнський, загальноювропейський, 

український національний, націонал-соціалістичний і більшовицький. У своїх 

дослідженнѐх він висловив багато вартих уваги педагогічних ідей, що ю нині 

запитаними в українському суспільстві (Ващенко, 1994). 

У своюму доробку «Вихованнѐ ѐк соціальний процес: особливості 

сучасних трансформаційних змін» О. Сухомлинська наголошую, що 

вихованнѐ – складна, нелінійна й багато в чому не визначена імовірнісна 
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система, що відповідно вимагаю багатоаспектного й багатовимірного 

підходу до її аналізу і проюктуваннѐ. Виѐвленнѐ, визначеннѐ і кваліфікаціѐ 

сутності кожної складової ціюї системи, її місцѐ в організації всього 

педагогічного процесу ю надзвичайно складними завданнѐми, ѐкі не 

можна розв’ѐзати, власне, педагогічними засобами. Теоріѐ і практика 

вихованнѐ постійно стикаятьсѐ з проблемоя співвідношеннѐ реальності 

(«буттѐ») з виховними завданнѐми, з виховними ідеалами, устремліннѐми. 

Зазначаю, що виховний процес тісно пов’ѐзаний зі станом суспільства, він 

спираютьсѐ на реальність, рівень освіченості, умови, у ѐких живуть 

суспільство й конкретна дитина (Сухомлинська, 2004). 

І. Бех у підручнику «Вихованнѐ особистості» окресляю ідеологія, 

технологічні засади, воля особистісно оріюнтованого вихованнѐ. Розкриваю 

сутність виховного процесу ѐк сходженнѐ особистості до морально-

духовних цінностей, особливу увагу приділено принципам втіленнѐ у 

виховний процес гуманістично спрѐмованої міжособистісної взаюмодії 

педагога та вихованців (Бех, 2008). 

Ураховуячи те, що на сучасному етапі розвитку длѐ цивілізації 

характерний динамізм, нарощуваннѐ її культурного потенціалу, посиленнѐ 

соціальної ролі особистості, інтелектуалізаціѐ праці – необхідні принципово 

нові вимоги до вихованнѐ особистості дитини в сім’ї, у своїй статті «Теоре-

тичні засади вихованнѐ в сучасній родині» Л. Хомич розкриваю теоретичні 

основи вихованнѐ дітей у сучасній сім’ї, аналізую труднощі виконаннѐ її вихов-

ної функції, визначаю основи організації вихованнѐ в родині (Хомич, 2009). 

О. Матвіюнко у своїх працѐх розглѐдаю та аналізую теоретичні підходи 

до проблеми готовності майбутніх учителів початкової школи до творчої 

навчально-виховної діѐльності. Вона наголошую, що важливим у 

формуванні готовності майбутніх учителів до творчої навчально-виховної 

діѐльності ю переосмисленнѐ на гуманістичних і культурологічних засадах 

самої сутності процесу вихованнѐ, його мети і змісту. Створеннѐ 

високоефективної системи професійної підготовки майбутнього вчителѐ до 

творчої навчально-виховної діѐльності ю одніюя з центральних проблем у 

цілісній системі формуваннѐ та розвитку професійної компетентності 

вчителѐ. Її актуальність зумовлена необхідністя розв’ѐзаннѐ суперечностей 

між новими вимогами щодо педагогічної діѐльності, самого вчителѐ ѐк 

цілісної особистості, суб’юкта освітнього процесу, здатного до професійно-

особистісного самовизначеннѐ й саморозвитку в культурі, конструяванні 

та здійсненні гуманістично-спрѐмованих педагогічних систем і технологій, 
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та реальним рівнем професійної компетентності вчителѐ, його готовності 

розв’ѐзувати завданнѐ сучасної школи (Матвіюнко, 2012). 

На базі історичного аналізу і сучасних досѐгнень науки А. Бойко 

обґрунтовую особистісно-соціальну концепція вихованнѐ. Вона трактую 

вихованнѐ ѐк спеціально організований процес взаюмодії «дитина – її 

самоактивність – соціальне середовище». Авторка наголошую на тому, що 

розвиток особистості відбуваютьсѐ через її суб’юктивний світ, що цілісна 

особистість виникаю не із зовнішньої, а із внутрішньої доцільності. Зріла 

особистість ю функціонально автономноя, з усвідомленоя, мотивованоя 

поведінкоя, маю широкі межі «а», здорове почуттѐ реальності й потреби 

самовдосконаленнѐ. Тому особистість – водночас і реальне, і потенційне. В 

основі вихованцѐ особистості відкрита, об’юктивно й закономірно взаюмодіяча 

система: «лядина – її самоактивність – соціальне середовище». Авторка 

зазначаю, що у процесі вихованнѐ педагог мусить оріюнтуватисѐ на особистісні 

цінності, національні вартості, загальнолядські надбаннѐ (Бойко, 2013).  

М. Чепіль доводить, що формуваннѐ патріотизму в дітей було 

пріоритетним завданнѐм виховної діѐльності українських педагогів. Вона 

аналізую у своїх працѐх роль учителѐ у вихованні національно свідомих 

громадѐн, патріотів рідної землі, пріоритетні напрѐми виховної роботі 

українських педагогів Галичини міжвоюнного періоду; розкриваю їхня 

всебічну діѐльність у відновленні духовного життѐ нації, відродженні 

культурної спадщини свого народу, у зміцненні статусу рідної мови ѐк 

повноцінного засобу спілкуваннѐ (Чепіль, 2016).  

Найбільш використовувані, діюві підходи до організації виховної 

роботи в сучасній школі з урахуваннѐм досѐгнень педагогічної науки і 

передового освітѐнського досвіду розглѐдаять у навчальному посібнику 

«Методика організації виховної роботи в сучасній школі» Л. Кондрашова, 

О. Лаврентьюва,  Н. Зеленкова. Матеріал посібника представлений за 

розділами, ѐкі дозволѐять розглѐнути всі основні напрѐми виховної 

діѐльності класного керівника, ґрунтовно здійснити аналіз перспектив 

виховної роботи (Кондрашова та ін., 2008). 

Дослідження процесів розвитку і функціонуваннѐ особистості в 

розколотій цивілізації, становлення її світоглѐду під впливом вихованнѐ та 

освіти розглѐдаю у своїх працѐх Н. Скотна. Висвітляю важливі 

загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку та загибелі цивілізацій 

ѐк природного історичного процесу, що відіграю важливу методологічну 

роль у пізнанні й розумінні не лише історії, а і процесів становленнѐ 

культур, систем вихованнѐ та освіти (Скотна, 2005). 
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Т. Кравченко в дисертаційній роботі здійснено аналіз філософської, 

соціологічної, психологічної, соціально-педагогічної, педагогічної літератури, 

розкрито наукові поглѐди на зміст соціалізації. Виѐвлено логіку взаюмозв’ѐзку 

соціалізації і вихованнѐ. Досліджено особливості соціального становленнѐ 

молодших школѐрів, підлітків і старшокласників. Охарактеризовано роль сім’ї 

і школи в соціалізації дітей шкільного віку, окреслено сутність взаюмодії сім’ї і 

школи ѐк педагогічного феномена. Визначена сутність, структурні 

компоненти, критерії, показники й виѐвлено рівні соціалізації дітей 

молодшого шкільного, підліткового і старшого шкільного віку, типи взаюмодії 

сім’ї і школи. Розроблено змістове й методичне забезпеченнѐ підвищеннѐ 

рівнів соціалізації школѐрів у взаюмодії сім’ї і школи (Кравченко, 2010).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, відомі 

українські вчені, пізнаячи проблеми виховної роботи, наполѐгаять на 

важливості ѐкісної педагогічної освіти в нашій країні, що ю необхідноя 

умовоя сталого демократичного розвитку суспільства, гуманізації суспільно-

економічних відносин, формуваннѐ сучасних життювих оріюнтирів особистості. 
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РЕЗЮМЕ 
Швыденко Валентина. Теоретические основы системы воспитательной работы в 

отечественном научном дискурсе. 
В статье проанализированы труды выдаящихсѐ отечественных ученых. 

Освещены их взглѐды на систему воспитательной работы. Раскрыт процесс 
формированиѐ воспитательного воздействиѐ коллектива на личность, взаимосвѐзь 
воспитаниѐ и изучениѐ личности ребенка, коллектива и личности, обучениѐ и 
воспитаниѐ. Доказано, что эстетическое воспитание как непрерывный процесс должен 
осуществлѐтьсѐ прежде всего в деѐтельности, в разностороннем социальном 
творчестве. Освещены сущность воспитательного процесса как восхождение 
личности к морально-духовным ценностѐм, теоретические подходы к проблеме 
готовности будущих учителей начальной школы к творческой воспитательной 
деѐтельности. 

Ключевые слова: воспитательнаѐ работа, педагог, школа, дети, коллектив, 
образовательный процесс. 

SUMMARY 
Shvydenko Valentyna. Theoretical fundamentals of the system of educational work 

in Ukrainian scientific discourse. 
The article analyzes the studies of famous researchers, their views on the system of 

educational work. The process of formation of educational influence of collective on the 
person, interrelation of education and studying of the child, collective and the person, 
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training and education are revealed. It is proved that aesthetic education as continuous 
process should be carried out first of all in activity, in various social creativity, essence of 
educational process as ascent of the person to morality, spiritual values, theoretical 
approaches to the problem of readiness of future primary school teachers for creative 
educational activities. 

Currently in our country the problem of educating the younger generation is relevant. 
The strategic attitudes of the state aim at pedagogical science and practice to restore 
education as a specific area of work with children, to update the educational process in 
various social institutions, and in education institutions. 

Famous Ukrainian scientists, learning about the problems of educational work, insist 
on the importance of quality pedagogical education in our country, which is a necessary 
condition for sustainable democratic development of society, humanization of socio-
economic relations, formation of modern life guidelines. 

Education is a complex, nonlinear and largely undefined probability system, which 
accordingly requires a multifaceted and multidimensional approach to its analysis and 
design. Identifying, defining and qualifying the essence of each component of this system, its 
place in the organization of the entire pedagogical process are extremely complex tasks that 
cannot be solved only by pedagogical means. The theory and practice of education are 
constantly faced with the problem of the relationship of reality with educational tasks, 
educational ideals, aspirations. 

Key words: educational work, teacher, school, children, collective, educational 
process. 
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ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
У розвідці представлено узагальненнѐ підходів представників української 

інтелігенції ХІХ – початку ХХ століттѐ до розуміннѐ сутності і значеннѐ національно-
патріотичного вихованнѐ молодого поколіннѐ. Наголошено на винѐтковому впливі 
творчості Г. Сковороди і Т. Шевченка на розробленнѐ теоретичних засад 
досліджуваного феномену та становленнѐ українського виховного ідеалу. 
Схарактеризовано поглѐди видатних педагогів, громадських і освітніх діѐчів 
досліджуваного періоду на принципи й засоби національно-патріотичного вихованнѐ. 
Актуалізовано значущість творчого доробку попередників длѐ утвердженнѐ 
національно-культурної ідентичності та формуваннѐ громадѐнської свідомості 
молодого поколіннѐ в умовах викликів і ризиків сучасності. 

Ключові слова: національно-патріотичне вихованнѐ, українська інтелігенціѐ, 
український виховний ідеал, національно-культурна ідентичність, менталітет, 
самоідентифікаціѐ, громадѐнська свідомість, молоде поколіннѐ. 

 

Постановка проблеми. Виклики сучасного українського суспільства 

актуалізуять питаннѐ національно-патріотичного вихованнѐ ѐк запоруки 

духовного оздоровленнѐ народу та збереженнѐ національної безпеки, що 

передбачаю трансформація громадѐнської свідомості й утвердженнѐ 

національної самоідентифікації. Громадѐнам України важливо 

усвідомлявати перспективи нашої країни ѐк сильної, ювропейської, правової 

держави, де понад усе цінуютьсѐ лядина, її потреби й інтереси. Водночас 

варто констатувати відірваність від національного ґрунту значної частини 

населеннѐ України, зоріюнтованого суто на радѐнські або західні цінності. 

Спрѐмованість на посиленнѐ національно-патріотичного вихованнѐ 

знайшла відображеннѐ в низці нещодавно ухвалених державних документів: 

законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про культуру», «Про 

правовий статус та вшануваннѐ памʼѐті борців за незалежність України у 

ХХ столітті», указі Президента України «Про пріоритетні заходи щодо 

сприѐннѐ зміцнення національної юдності та консолідації українського 

суспільства, підтримки ініціатив громадѐнськості у цій сфері», Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції 
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українського патріотичного вихованнѐ дітей та учнівської молоді та ін. 

Зокрема, у Концепції національно-патріотичного вихованнѐ дітей та молоді і 

Стратегії національно-патріотичного вихованнѐ дітей та молоді на 2016–

2020 роки, прийнѐтих у 2015 році, зазначаютьсѐ, що кожен свідомий 

громадѐнин маю підтримувати українські традиції, духовні цінності, захищати 

незалежність і територіальну цілісність Батьківщини. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема національно-культурної 

ідентичності та ментальності знайшла відображеннѐ в концепціѐх багатьох 

учених (П. Бурдью, М. Вебер, Я. Габермас, С. Гантінгтон, Е. Гелнер, А. Етціоні, 

Л. Леві-Бряль, К. Леві-Стросс, Х. Ортега-і-Гассет, Е. Сміт, М. Фуко, К. Хябнер та 

ін.). Різні аспекти формуваннѐ національно-культурної ідентичності та 

національно-патріотичного вихованнѐ висвітлявали: філософи 

В. Андрущенко, В. Антонович, В. Кремень, В. Малахов, М. Попович; психологи 

І. Бех, М. Боришевський, О. Васильченко, Н. Висоцька, Л. Дробижева, 

В. Роменець, О. Росинський; педагоги Г. Ващенко, О. Вишневський, 

О. Захаренко, В. Ювтух, М. Стельмахович, Я. Ступак, Б. Ступарик, 

В. Сухомлинський та ін. Длѐ представників української діаспори (З. Кузелі, 

О. Кульчицького, Я. Липи, В. Липинського, Б. Цимбалістого, М. Шлемкевича 

та ін.) важливо було розкрити умови збереженнѐ національно-культурної 

ідентичності в інокультурному середовищі. Авторське баченнѐ означеної 

проблеми представлено в дисертаційних дослідженнѐх С. Веселовського, 

І. Вільчинської, Г. Лозко, М. Обушного, Т. Потапчук та ін. 

Мета статті полѐгаю у висвітленні поглѐдів видатних педагогів, 

громадських та освітніх діѐчів ХІХ – початку ХХ століттѐ  на значеннѐ, 

сутність і структурні компоненти національно-патріотичного вихованнѐ. 

Методи дослідження. За допомогоя текстологічного аналізу здійснено 

опрацяваннѐ джерельної бази та історіографічного доробку з обраної 

проблеми. Завдѐки методу ретроспективного аналізу розкрито винѐтковий 

вплив творчості Г. Сковороди і Т. Шевченка на розробленнѐ теоретичних 

засад досліджуваного феномену та становленнѐ українського виховного 

ідеалу. З використаннѐм методу порівнѐннѐ підходів представників 

української інтелігенції ХІХ – початку ХХ століттѐ представлено розуміннѐ 

сутності і значеннѐ національно-патріотичного вихованнѐ молодого 

поколіннѐ. На підставі діахронного аналізу поглѐдів видатних педагогів, 

громадських та освітніх діѐчів досліджуваного періоду схарактеризовано 

авторські баченнѐ засобів і прийомів національно-патріотичного вихованнѐ. 

Виклад основного матеріалу. На межі ХІХ–ХХ століттѐ у філософській і 

педагогічній думці (у працѐх Г. В. Гегелѐ, Й. Гердера, В. Гумбольдта, І. Канта, 
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Д. Мадзіні, А. Міцкевича, Ж.-Ж. Руссо, Й. Фіхте, Д. Яма та інших мислителів) 

поступово утверджуваласѐ національна ідеѐ, під ѐкоя розуміли творчу 

енергія нації, позбавлену агресивного месіанізму й абстрактного 

космополітизму. Істотний вплив на формуваннѐ ціннісних засад теорії 

вихованнѐ мали ідеї кордоцентризму, що знайшли відображеннѐ у творчій 

спадщині Г. Ващенка, П. Куліша, Г. Сковороди, Т. Шевченка, К. Ушинського, 

П. Яркевича та ін. Так, варто підкреслити спорідненість шевченківського 

ідеалу «істинної сердечної лядини», ѐка глибоко відчуваю «свѐщенні істини 

ювангельські», та метоя педагогічної діѐльності Г. Сковороди, спрѐмованоя 

на «ушлѐхетненнѐ серцѐ», спраглого до самопізнаннѐ й самовдосконаленнѐ. 

Обґрунтовуячи принцип народності, педагоги, освітні та громадські діѐчі 

зверталисѐ до спадщини Г. Сковороди, ѐкий зазначав, що справжню 

вихованнѐ криютьсѐ в народі, ѐк вогонь і світло у кремені, тому «кожен 

повинен пізнати свій народ, а в народі пізнати себе» (Ковалинський, 1996). 

Відповідно, у виховному процесі, ѐк вважав мислитель, доцільно враховувати 

внутрішня природу лядини, особливості її менталітету. 

Найвищоя цінністя Г. Сковородоя і Т. Шевченком визнано 

«воленьку свѐтуя»: мандрівний філософ уславив козацькі вольності в 

поезії «De libertate» («Про Свободу»), а Кобзар у власних творах підносив 

ідеал козака – лицарѐ свободи. Т. Шевченко розвивав ідея сродної праці, 

розроблену Г. Сковородоя: «Щаслива, стократ щаслива лядина, ѐка 

зуміла відмежувати від себе все, недостойне лядини й задовольнѐтисѐ 

тільки благом, набутим власноя працея» (Шевченко, 1971, с. 17, 23). Поет 

оспівував праця, що даю духовну втіху лядині та користь суспільству 

(«Роботѐщим умам, роботѐщим рукам перелоги орать, думать, сіѐть, не 

ждать і посіѐне жать роботѐщим рукам»). 

Національна інтелігенціѐ сприймала Т. Шевченка (втім, і 

Г. Сковороду) ѐк виразника найзаповітніших дум і сподівань українського 

народу, уособленнѐ титанічного прагненнѐ до самореалізації навіть за 

вкрай несприѐтливих життювих обставин. Свідченнѐм винѐткової 

популѐрності обох великих українців було те, що багато їхніх творів прості 

ляди знали напам’ѐть. Розкриттѐ потенціалу творчості й особистого 

прикладу Т. Шевченка длѐ вихованнѐ нового поколіннѐ українців 

здійснявали Л. Білецький, М. Грунський, С. Юфремов, П. Зайцев, Н. Мірза-

Авѐкѐнц, І. Огіюнко, М. Плевако, С. Русова, М. Сумцов, Ф. Сушицький, 

І. Франко, І. Ящишин, у працѐх ѐких Кобзар зображений ѐк «апостол 

національного відродженнѐ», «великомученик за доля України», захисник 

загальнолядських чеснот, виразник ідей соціальної, національної та 
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індивідуальної свободи (Корж-Усенко, 2019, с. 159-160). Наслідуячи 

Г. Сковороду і Т. Шевченка, українська інтелігенціѐ мірилом внутрішньої 

шлѐхетності та духовного аристократизму визнавала вчинки лядини, 

відповідно до критеріїв моральності, визнаних рідним народом. 

Інтелектуали з обох берегів Дніпра наснажувалисѐ думкоя про 

спорідненість із рідним народом ѐк запорукоя індивідуального 

саморозвитку. Подібно до Г. Сковороди, українські педагоги 

Н. Кобринська, В. Пачовський, О. Тисовський порівнявали справжній 

патріотизм із «пізнаннѐм самого себе», власне із самоідентифікаціюя. 

Виховний ідеал Т. Шевченка – «освічена, прѐма й сердечна лядина, 

ѐка добре розумію та глибоко співчуваю всьому лядському», мав істотний 

вплив на його духовних послідовників, на формуваннѐ цілих поколінь 

української молоді. Кобзар закликав співвітчизників плекати щирі 

патріотичні почуттѐ («своя Україну лябіть», «в остання тѐжкуя минуту за 

неї Господа моліть»), наполегливо виборявати власні права («борітесѐ – 

поборете, вам Бог помогаю»), розвивати самостійність мисленнѐ, черпаячи 

знаннѐ із власних і чужих джерел («учітесѐ, брати мої, думайте, читайте, і 

чужого научайтесь, й свого не цурайтесь»). «Мені здаютьсѐ, що коли б 

навіть батьківщина моѐ була найбідніша й наймізерніша на землі – і тоді б 

вона мені здаваласѐ кращоя за Швейцарія і вся Італія», – стверджував 

Т. Шевченко (Шевченко, 1964, с. 31-32). Вартої уваги ю думка німецької 

письменниці Я. Вірджинії, що «вихованнѐм національної свідомості 

Шевченко врѐтував свій народ від загибелі та заклав міцне підґрунтѐ длѐ 

його славного культурного розвитку» (Світи, 1991). 

Символічно, що квінтесенціюя української національної ідеї у ХІХ ст. 

стало Слово, поставлене Т. Шевченком на варті пригніченого рідного народу. 

У педагогічній думці цього розкриваласѐ значущість виховного потенціалу 

рідної мови, посилиласѐ увага до народно-педагогічної мудрості: «Ляби свій 

народ не тому, що він славний, а тому, що він свій» (О. Духнович), «Рідна 

мова – це найчесніший природній дар» (М. Шашкевич), «Перший 

вихователь – народ» (К. Ушинський). Науково обґрунтувати принцип 

народності вихованнѐ у вітчизнѐній педагогічній думці вдалосѐ видатному 

педагогу К. Ушинському, ѐкий стверджував, що почуттѐ національного ю 

вроджене, вічне і властиве кожній лядині, ю даром Божим, маю глибинне 

генетичне вкоріненнѐ у психіку й виѐвлѐю себе підсвідомо. У статті «Рідне 

слово» класик педагогічної думки визнав рідну мову першоосновоя 

національного вихованнѐ, називаячи її «великим народним педагогом» і 

«нев’ѐнучим… цвітом усього духовного життѐ». У часи заборони української 
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мови Валуювським циркулѐром К. Ушинський змушений був констатувати, що 

«наша багата південноруська, мелодійна, співуча мова, на ѐкій розмовлѐять 

… 14 мільйонів населеннѐ, на ѐкій існую така народна література, ѐкоя не 

може похвалитисѐ жоден народ, на ѐкій ще недавно співав Шевченко, 

виганѐютьсѐ зі школи, наче ѐкась чума» (Ушинский, 1948, с. 79). 

Ідучи за попередниками, професор М. Сумцов називав рідне слово 

скарбницея національного духу, свѐщенноя реліквіюя та оберегом 

власного народу, уподібняячи його до Матері Божої в київському 

Софіївському соборі, ѐка, не зважаячи на руйнації церкви зайдами-

завойовниками, залишиласѐ непохитноя; такоя ж «несокрушимоя 

стіноя» ю «і мова українська на протѐзі її довгого життѐ, од арослава 

Мудрого і до наших часів, і ніѐкі заходи з її руйнуваннѐ не мали доброго 

наслідку. Безліч лядей стоїть перед ціюя теж віковічноя свѐтістя, і жде, 

таюмно жде від неї добра і правди на ґрунті великих старих національних 

заповітів…» (Сумцов, 1910). Слушноя вважаюмо думку професора 

І. Огіюнка, що «рідна мова – то найповніший наріжний камінь існуваннѐ 

народу ѐк окремої нації…» (Іларіон, 1961, с. 23). 

Проблемоя відчуженнѐ від рідної культурної спадщини, ѐк загрози длѐ 

національної самоідентифікації українців, переймавсѐ Т. Зіньківський. Його 

послідовник Б. Грінченко заѐвлѐв про доцільність переходу від 

етнографічного замилуваннѐ рідним краюм до активної діѐльності длѐ 

піднесеннѐ рівнѐ культури й добробуту України. Суттювий вплив на розвиток 

педагогічної думки мала працѐ П. Грабовського «Лист до молоді української», 

де автор радив оріюнтуватисѐ на ювропейські культурні зразки замість 

«московських» (Грабовський, 1985). Ця ідея підтримали О. Кониський, 

М. Коцябинський, І. Нечуй-Левицький, В. Стефаник, Лесѐ Українка, І. Франко 

та ін. Естафету маніфестації рідного слова ѐк засобу самозахисту 

національного та індивідуального «а» на початку ХХ століттѐ підхопила 

творча молодь: «Слово, моѐ ти юдинаѐ зброю, ми не повинні загинуть обою!» 

(Лесѐ Українка), «О слово! Будь мечем моїм!» (Олександр Олесь), що ю 

авторськоя ремінісценціюя біблейних і шевченківських мотивів. 

Нову генерація активної, творчої, національно свідомої інтелігенції 

І. Франко влучно назвав «Молодоя Україноя». У статті «Одвертий лист до 

галицької української молодежі» вчений наголошував, що «ми мусимо 

навчитисѐ чути себе українцѐми», творити нові освітні традиції, спрѐмовані на 

дослідженнѐ рідного края, передусім «пізнати ту своя Україну, … щоб ми 

розуміли всі проѐви її життѐ…» (Франко, 2006). Длѐ І. Франка справжнѐ 

інтелігенціѐ – це не «слуга народу», а взірець сили духу, моральної чистоти й 
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гармонії, відповідальності, соціальної справедливості, здатна вчити народ 

«вільнодумства на полі релігійнім, правдивої гуманності на полі етичнім, 

дружності та асоціації на полі економічному» (Франко, 1986, с. 149). 

У працѐх представників національної інтелігенції ідеал лядини ю носіюм 

демократизму і братерства, виразником рідної культури, мови, психічної 

стійкості, чужий демонстрації «месіанського» покликаннѐ щодо інших 

народів. ак зазначав П. Житецький, «гидкий був нам так польський, ѐк і 

московський націоналізм з інстинктом державного насильства» (Житецький, 

1913, с. 178). Спробу обґрунтуваннѐ демократичного характеру української 

національної ідеї, що полѐгала в захисті прав особистості та громади, 

здійснив А. Кримський. За переконаннѐм Олени Пчілки, невігластво, 

бездуховність, зневага до всього рідного українського, комплекс 

меншовартості, рабська психологіѐ породжували перевертнів, моральних 

нікчем, ѐкі заважаять поступу суспільства (Пчілка, 1917, с. 3). 

Культивовані Г. Сковородоя вічні духовно-моральні цінності, 

узгоджені із власним сумліннѐм, прагненнѐм до свободи й 

самовдосконаленнѐ, ѐк складові національного менталітету українців, було 

актуалізовано С. Русовоя. Видатна освітнѐ діѐчка слушно заѐвлѐла про те, 

що українському народові потрібна «…не тільки сама вже освічена більш-

менш маса, йому потрібні міцні духом діѐчі, потрібні особи з міцним 

характером і ѐсним розуміннѐм народного життѐ, науково освідомлені про 

його потреби», себто справжнѐ духовна еліта, видатні особи, провідники 

розвитку суспільства (Джус та Нагачевська, 2006, с. 113). Найвищим 

щаблем соціалізації особистості С. Русовоя визнавалосѐ «усвідомленнѐ 

лядиноя національно-громадського статусу» (Русова, 1918). 

Необхідність формуваннѐ духовно незалежної, активної особистості з 

розвиненим почуттѐм власної гідності й усвідомленнѐм зв’ѐзку з долея 

нації обстоявала Лесѐ Українка. Ураховуячи пораду М. Драгоманова, що 

серце й ноги треба тримати в Україні, а голову – в Ювропі, поетеса 

закликала творити високоінтелектуальну культуру ювропейського ґатунку, 

зазначаячи, що «длѐ нас, «молодих українців», починаютьсѐ нова епоха 

національної самосвідомості» (Українка, 1978, с. 86). 

Представники молодої генерації національної інтелігенції вбачали 

підґрунтѐм «національного самопізнаннѐ українського народу» велику 

демократичну ідея, що ю наскрізноя у формуванні «вільної, свідомої, 

дужої нації» та «мусить увійти в основу вихованнѐ українських поколінь, 

стати длѐ них новоя релігіюя, увійти в їх кров» (Русова, 1904; Ювшан, 1920, 

с. 39). Метоя лідера сокільського руху І. Боберського та його однодумців 
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стало твореннѐ національної системи вихованнѐ елітарної генерації 

української молоді на основі загартуваннѐ волі й характеру, зміцненнѐ 

гармонії душі й тіла, що було суголосним Шевченківській ідеї: «Борітесѐ, 

поборете!», накресленій на прапорі українського «Сокола». Звертаячись 

до настанов Т. Шевченка («Будьте ляди, бо лихо вам буде!»), громадський 

діѐч і педагог П. Крат, подібно до Г. Сковороди, закликав кожного 

зазирнути у глиб свого юства. З метоя порѐтунку молодого поколіннѐ від 

денаціоналізації, твореннѐ із представників нації свідомих громадѐн, 

відповідальних за доля народу, М. Галущинський радив щоденноя 

працея, ділом і словом засвідчувати, що «Україна – це ѐ!». 

Спираячись на творчість Г. Сковороди і Т. Шевченка, В. Пачовський 

розглѐдав індивідуалізм, демократизм, гуманізм, кордоцентизм ѐк важливі 

складові менталітету українців, основу ювропоцентричних цінностей і духовну 

засаду модерної української нації. «Вдивімсѐ в себе, побачмо себе, спізнаймо 

свою «ѐ», високе з природи, перебудуймо себе, перекуймо себе, перекуймо 

сльозаву тугу на крицеву енергія – а тоді до нас стосуватисѐ будуть і прийдуть 

до нас учитись, бо в нашій душі ю велике творче джерело духа, за ѐке ми 

повинні й можемо бути горді!» (Пачовський, 1917, с. 14). В. Пачовський 

визнавав необхідним подоланнѐ громадѐнської пасивності, розвиток почуттѐ 

особистої та національної гідності на основі культивуваннѐ історії 

національних тріумфів і створеннѐ пантеону національних героїв. «Народ, що 

витворив такім високим чуттѐм і артизмом пісні та думи, що в часі своюї сили 

козацької мав найвищу просвіту з усіх Слов’ѐн, що в життя родиннім 

витворив таке культурне право і поглѐд на подружжѐ, ѐкого щойно тепер 

добиваютьсѐ західна Ювропа, народ, що перший у новітній культурі поставив 

індивідуалізм за основу етики (Сковорода), народ що перший вивісив стѐг 

револяції демократичної і спромігсѐ на такі великанські рухи, народ, що 

перший поставив постулѐт національної держави (Виговський), народ, що 

видав десѐтками такі великі індивідуальности на всіх полѐх, ѐкі ще не 

доцінено із-за вузької точки нашого світоглѐду – такий народ не дасть 

засимілявати себе народам зовсім противного характеру і маю перед собоя 

будучність… а від вихованнѐ залежить, чи се буде скорше чи 

пізніше…» (Пачовський, 1917, с. 16). 

Водночас у працѐх В. Пачовського і П. Крата (а згодом – і Г. Ващенка) 

було започатковано відхід від некритичного замилуваннѐ усім «своїм, 

рідним» та аргументовано потребу активізації самовихованнѐ молоді, 

спрѐмованого на нейтралізація вад національної вдачі українців: крайній 

індивідуалізм, ігноруваннѐ громадських і корпоративних інтересів, 
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консервативність, максималізм, лінькуватість, лицемірство, пасивність, 

стихійний анархізм, комплекс меншовартості, зневіру у власних силах. Ця 

думку розвинув М. Грушевський, що часи романтичної ідеалізації старовини 

минули і тепер свої ідеали ми маюмо шукати не в минулому, а в майбутньому 

(Грушевський, 1992б). Учений зауважив, що мета освіти, щільно пов’ѐзана із 

самопізнаннѐм і саморозвитком, маю бути поглиблена на підставі актуалізації 

громадѐнського вихованнѐ, націленого на конструктивне перетвореннѐ 

суспільства (Грушевський, 1992а) із перспективоя входженнѐ України до 

родини цивілізованих ювропейських народів. І. Стешенко був певен, що 

сучасна вища школа покликана формувати не тільки постійно рефлексуячу 

особистість, але й свідомого громадѐнина. 

І сьогодні не втратило актуальності визначеннѐ Г. Ващенком націо-

нального вихованого ідеалу: «Традиційний ідеал – це не вишита сорочка, ѐку 

можна скинути і все ж таки залишатисѐ українцем. Ідеал лядини – це те 

краще, що створив народ у розумінні властивостей лядської особистості та її 

призначеннѐ» (Ващенко, 1994, с. 108). Відповідно, національно-патріотичне 

вихованнѐ передбачаю такі завданнѐ, ѐк засвоюннѐ молодим поколіннѐм 

соціального досвіду, набутого предками, успадкуваннѐ культурних надбань 

українського народу, здійсненнѐ міжкультурного спілкуваннѐ. 

Педагоги досліджуваного періоду виокремлявали такі засоби 

національно-патріотичного вихованнѐ, ѐкі визнаятьсѐ ефективними й на 

сучасному етапі: українська школа (початкового, середнього і вищого 

рівнѐ), українська мова освітнього процесу, поглибленнѐ українознавчого 

спрѐмуваннѐ змісту освіти, позанавчальної роботи, дошкільного вихованнѐ 

і позашкільної освіти, зокрема екскурсії, українознавчі та краюзнавчі гуртки, 

урочисті заходи і літературно-музичні свѐта, присвѐчені знаменним подіѐм 

та відомим українським громадським і культурним діѐчам, учнівські та 

студентські організації відповідного характеру; українська книга, 

бібліотека, періодичні виданнѐ тощо; українська піснѐ (створеннѐ 

національних хорів) тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, длѐ 

вітчизнѐних педагогів і громадських діѐчів ХІХ – початку ХХ ст. характерним 

був акцент на близькості длѐ українського народу демократичних 

цінностей ювропейської цивілізації, увага до саморозвитку, самовихованнѐ 

й самореалізації, необхідності формуваннѐ духовно незалежної, активної 

особистості з чіткоя громадѐнськоя позиціюя, розвиненим почуттѐм 

власної та національної гідності. 
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Перспективи пов’ѐзані з методичноя розробкоя шлѐхів запроваджен-

нѐ ідей національно-патріотичного вихованнѐ, напрацьованих українськими 

педагогами та освітніми діѐчами, у практику сучасної освіти в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 
Корж-Усенко Лариса. Идеѐ национально-патриотического воспитаниѐ в 

украинской педагогической мысли ХІХ – начала ХХ в. 
В исследовании представлено обобщение подходов представителей украинской 

интеллигенции XIX – начала ХХ века к понимания сущности и значениѐ национально-
патриотического воспитаниѐ молодого поколениѐ. Отмечено исклячительное влиѐние 
творчества Г. Сковороды и Т. Шевченка на разработку теоретических основ исследуе-
мого феномена и становление украинского идеала воспитаниѐ. Охарактеризованы 
взглѐды выдаящихсѐ педагогов, общественных и образовательных деѐтелей 
исследуемого периода на принципы и средства национально-патриотического 
воспитаниѐ. Актуализирована значимость творчества предшественников длѐ 
утверждениѐ национально-культурной идентичности и формированиѐ гражданского 
сознаниѐ молодого поколениѐ в условиѐх вызовов и рисков современности. 

Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, украинскаѐ 
интеллигенциѐ, украинский идеал воспитаниѐ, национально-культурнаѐ идентичность, 
менталитет, самоидентификациѐ, гражданское сознание, молодое поколение. 

SUMMARY 
Korzh-Usenko Larysa. The idea of national-patriotic education in the Ukrainian 

pedagogical thought of the XIX – early XX centuries. 

The study presents the dynamics of the views of prominent teachers, public figures 
and educators of the XIX – early XX century on the essence, purpose and means of the 
national-patriotic education of the younger generation. 
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With the help of textual analysis, the source base and historiographical work on the 
selected problem were processed. Using the method of retrospective analysis, an exceptional 
influence on the formation of the theoretical foundations of the Ukrainian educational ideal 
of G. Skovoroda and T. Shevchenko, who were significant personalities for the national 
intelligentsia, the embodiment of the titanic desire for creative self-realization, is revealed. 
Using the method of generalizing approaches of the Ukrainian intelligentsia, the 
understanding of the essence and significance of the national-patriotic education of the 
younger generation is presented. Based on the diachronic analysis of the views of prominent 
teachers, public figures and educators of the XIX – early XX century, the vision of the means 
and methods of national-patriotic education is characterized. It is established that the 
representatives of the Ukrainian pedagogical thought of the studied period singled out the 
means of national-patriotic education, recognized as effective at the present stage: 
Ukrainian school (of primary, secondary and higher level), Ukrainian language of educational 
process, deepening Ukrainian studies, extracurricular work, preschool and extracurricular 
education, including excursions, Ukrainian studies and local lore groups, ceremonial events 
and literary and musical holidays dedicated to significant events and famous Ukrainian public 
and cultural figures, student organizations of the relevant nature; Ukrainian book, library, 
periodicals, etc.; Ukrainian song (creation of national choirs), etc. 

It is stated that for teachers and public figures of the XIX – early XX centuries was 
habitual the emphasis on the proximity of the Ukrainian people to the democratic values of 
the European civilization: attention to self-development, self-education and self-realization, 
the need to form a spiritually independent, active personality with a clear civic position, a 
developed sense of self and national dignity. 

Key words: national-patriotic education, Ukrainian intelligentsia, Ukrainian 
educational ideal, national-cultural identity, mentality, self-identification, civic consciousness, 
younger generation. 
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GENESIS AND CURRENT STATE OF STEM EDUCATION DEVELOPMENT:  

U.S. EXPERIENCE 

 
The article reveals genesis and current state of STEM education development in the 

USA. The factors (political, economic, cultural, educational) that influenced STEM education 
development are revealed. The legal regulations on STEM education in the USA at different 
stages of its development are characterized. The innovative trends in STEM education 
development are highlighted, namely: extending STEM definition; enhancing STEM teachers 
training and professional development; improving STEM courses; broadening participation of 
girls, women and minorities in STEM; increasing federal financial support of STEM education; 
establishing cooperation in the process of STEM services provision between a wide range of 
institutions, including federal agencies, public and private organizations, academic 
institutions, foundations, business companies, etc. 

Key words: STEM education, genesis of STEM education, legal regulations of STEM 
education development, USA. 

 

Introduction. In modern conditions of society development, preparing 

highly qualified STEM specialists becomes a priority educational agenda in many 

countries. STEM skills are vital to become a competitive specialist at the labor 

market. Realizing the necessity to develop STEM field, Ukraine implemented “The 

concept of Science and Mathematics Education (STEM Education) development”, 

aimed at promoting Science and Mathematics Education (STEM Education) as a 

basis for competitiveness and economic growth of the state, formation of the 

innovative competences of its citizens, training of new generation, capable of 

learning as well as developing and using new technologies. At the same time, 

there are still unresolved issues on the way to implement the Concept. One of the 

possibilities to solve the outlined problems is to learn positive experience of the 

countries, which have achieved success in developing STEM education at different 

levels of the education system. One of such countries is Ukraine. 

Analysis of relevant research. Due to its relevance, the issue of STEM 

education development has been considered by many scientists in Ukraine and 

abroad. Among Ukrainian scientists we can name V. Andriievska, S. Babiichuk, 

O. Barna, M. Boichenko, I. Chernetskyi, V. Chernomorets, S. Dembitska, 
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S. Halata, O. Hirnyi, O. Kiian, O. Korshunova, O. Kurnosenko, O. Kuzmenko, 

S. Kyrylenko, R. Levytska, O. Lozova, N. Morze, O. Patrykeieva, N. Polikhun, 

S. Podliesnyi, I. Savchenko, A. Sbruieva, S. Sioma, I. Slipukhina, H. Skrypka, 

O. Stryzhak, O. Tarasov, V. Zaiarna and others. 

At the same time, the researchers haven’t focused specifically on the 

history and factors that influenced STEM education development in the USA. 

Taking into account this fact, the aim of our article was defined – to reveal 

genesis of STEM education development in the USA and its current trends. 

To achieve the goal, the following research methods were used: 

theoretical – analysis, synthesis, generalization, comparison – to reveal the 

essence of the studied phenomenon; historical-genetic method – to determine 

the factors that influenced STEM education development and to study the 

process of STEM education development in the historical retrospective; 

structural-logical method – to highlight the current trends in the development 

of the studied phenomenon at the modern stage of society development. 

Research results. Considering the origins of STEM education in the 

United States, the researchers are unanimous in their opinion that the impetus 

for the development of STEM education was launching of the Russian satellite 

in 1957. In response, in 1958, President of the USA D. Eisenhower established 

the National Aeronautics and Space Administration (NASA). In 1961, President 

J. F. Kennedy continued the course of President D. Eisenhower, promoting 

scientific innovation and sending astronauts to the moon. 

During 70’s – 80’s of the 20th century, the most notable technological 

advances that continued to affect the American nation were cell phones and 

personal computers. An artificial heart was created for the first time, and the 

first space shuttle was launched. In the United States, a number of national 

research programs were introduced. In 1996, the National Research Council 

developed the National Science Education Standards (NSES). 

Earlier, in 1989, the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

introduced the Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, 

and in 1991 the Professional Standards for Teaching Mathematics and 

Assessment Standards for School Mathematics. These standards and guidelines 

allowed to form a curriculum for students of secondary schools (K-12) in STEM 

disciplines. For the first time was used the acronym SMET, which later was 

substituted by the acronym STEM. 

In early 2000s actualized the issue of increasing STEM educational 

opportunities and student learning. In particular, in 2001, the then governor of 

Arizona J. Napolitano created a STEM development program, which received 
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federal and private funding, and other states followed this example by setting 

up STEM councils in their states to support the education initiative.  

The No Child Left Behind Act (NCLB) (2001) had become a response to 

the alleged “non-competitiveness” of the United States in academic events. 

The law made schools responsible for ensuring the success of their students at 

a high academic level. Nevertheless, the report of the US National Academy of 

Sciences, Engineering and Medicine (2005) emphasized that the level of 

knowledge of US citizens in the field of STEM lagged behind other countries. 

Consequently, there arose the necessity to consolidate efforts in increasing K-

12 students’ outcomes in STEM. 

In accordance with the provisions of the America COMPETES Act (2007), 

federal funding was allocated for STEM education development. The law 

provided for the creation of a new federal initiative to train 70,000 new STEM 

teachers in Advanced Placement and International Baccalaureate courses, as 

well as initiatives aimed at involving existing STEM teachers in professional 

development programs and encouraging university students, who studied in 

the STEM field, to receive teacher certificates. However, despite efforts, there 

was still a significant shortage of STEM qualified teachers throughout the 

country (Lips & McNeill, 2009). 

It should be stressed, that great attention to STEM education 

development in the USA paid President B. Obama, who launched numerous 

initiates. One of these initiatives was “Educate to Innovate” (2009). It was 

aimed at providing American students with the best opportunities for future 

STEM employment. Federal investment in STEM education was increased, and 

the country had set a benchmark to train 100,000 highly qualified STEM 

teachers during the next ten years. 

In 2010, in accordance with the requirements of Section 101 of the 

outlined above America COMPETES Act, the Committee on STEM Education 

(CoSTEM) was establishment. The CoSTEM was empowered to fulfill the 

following functions: 

 review educational programs in the field of Science, Technology, 

Engineering and Mathematics (STEM), invest in their implementation and 

evaluate their effectiveness; 

 coordinate educational programs, investments and activities of federal 

agencies with the Office of Management and Budget; 

 develop and implement through the involved agencies a strategic plan 

in the field of STEM education, which should be updated every five years 

(President Obama Launches “Educate to Innovate”…, 2010).  
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In its turn, the Federal Coordination in STEM Education (FC-STEM) 

Subcommittee advises and assists the Committee on STEM Education and serves 

as a forum to facilitate the formulation and implementation of the strategic plan. 

In the same year, President B. Obama announced creation of the non-

governmental organization “Change the Equation”, aimed at improving the 

quality of STEM education in the country. 

In order to fulfill the task, outlined in the “Educate for Innovate” initiative 

(training 100,000 effective STEM teachers over the next 10 years), the national 

innovative educational network 100Kin10 was established in 2011 with the 

support of 28 founding partners, bringing together leading academic institutions, 

non-profit organizations and foundations, companies and federal agencies. 

During the first four years of the organization’s existence, its partners 

trained more than 30,000 new effective STEM teachers and conducted professio-

nal development courses for thousands of practicing teachers (100Kin10, 2011). 

In order to identify students’ understanding of technology, design and 

systemic technological thinking and the impact of technology on society, the 

Technology and Engineering Literacy Assessment was conducted in 2014 

among the selected participants. 

A very important benchmark in US STEM education development 

became adoption in 2015 of the Law on STEM Education, which added 

Computer Science to the definition of STEM areas and introduced more 

advanced curriculum for teachers. 

In particular, Section 2 of the Act states that “for the purpose of 

providing STEM education services the National Science Foundation, the US 

Department of Energy, the National Aeronautics and Space Administration, the 

National Oceanic and Atmospheric Administration, the National Institute of 

Standards and Technology and U.S. Environmental Protection Agency the term 

“STEM education” should apply to such subjects as Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics, including Computer Science” (HR1020 – STEM 

Education Act of 2015). 

The law envisages provision of grant support on a competitive basis by 

the director of the National Science Foundation through the Directorate for 

Education and Human Resources for conducting research, developing 

innovative out-of-school STEM education institutions and creation of STEM 

learning environment to improve results of training in the field of STEM, as well 

as enhance non-formal STEM education (ibid.). 

The Law emphasizes that grant support covers both a single STEM 

discipline and a number of STEM disciplines or integrated STEM disciplines and 
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includes: 1) research and developments that promote a better understanding 

of the essence of learning and interaction in the non-formal environment, in 

particular, on the role of an informal environment in expanding participation in 

STEM; 2) design and testing of innovative STEM learning models, programs and 

other resources in order to create a non-formal learning environment to 

improve learning outcomes in the STEM field and increase involvement of 

students, secondary school (K-12) teachers and wide community. 

One more important event in STEM education development in the USA 

was adoption of the “Every Student Succeeds Act” (ESSA) (2015), which 

regulated the national policy in the field of public general secondary education 

(K-12) in the country. The law amended, but did not repeal, the provisions of 

the “No Child Left Behind Act” regarding periodic standardized tests to be 

taken by students. 

The main provisions of the Law include: 

 ensuring equal access to education for all students, protecting 

interests of different categories of students; 

 teaching all students in the United States in accordance with high 

academic standards, which should be the key to their successful college 

education and choice of profession; 

 providing vital information to teachers, families, students and local 

communities through annual staff assessments, which measure students’ 

progress in meeting these standards; 

 support (including financial) and development of innovations in local 

communities, especially disadvantaged ones, within the Promise 

Neighborhoods program; 

 increasing funding aimed at expanding access to quality preschool 

education; 

 promoting positive change in the least effective schools, where groups 

of students do not progress and where the level of graduates is low over a long 

period of time. 

It should be noted that the Law provides funding for various areas of 

STEM education. In particular, under Title I “Improving Basic Programs 

Operated by State and Local Educational Agencies”, federal funding may be 

used by schools operating under the school curriculum: to upgrade existing 

STEM labs and laboratory materials or other specialized training spaces; 

improve STEM-courses; conduct field trips to expand access to real, practical 

experience in the field of STEM, including experience that expands students’ 

knowledge of the impact of STEM in the world. 
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Funding under Title II “Preparing, Training, and Recruiting High-Quality 

Teachers, Principals, or Other School Leaders” may be used for the following 

purposes: train educators to teach new concepts and approaches in the field of 

STEM, including Computer Science; provide scholarships to attract teachers to 

STEM professions; recruit highly qualified specialists from other fields who can 

become STEM teachers; provide teachers with opportunities for professional 

development; support teachers in the process of implementing such new 

courses as Computer Science and Engineering; support teachers who provide 

effective STEM education services to students with disabilities; support for 

STEM primary school teachers, as well as educators of preschool education 

institutions, which include teaching of STEM-disciplines in the educational 

process; professional training or professional development for teachers aimed 

at incorporating technology into the effective teaching of STEM disciplines 

through personalized or blended learning; establish cooperation between 

schools, out-of-school education institutions, providers of non-formal 

educational services to facilitate integration of STEM disciplines; involve STEM-

coaches, who should help the grantees to adapt teaching to the needs of 

individual teachers; provide differentiated salaries or stimulate STEM teachers 

working in schools with high needs, or reward teachers and school principals 

whose students have demonstrated high learning outcomes in STEM (National 

Science Teachers Association, 2017). 

Under Title IV “A Student Support and Academic Enrichment Grants”, 

federal funding extends to the following areas: safe and drug-free schools; 

mental health counseling; consultancy; music education; civic education; 

testing within the framework of International Baccalaureate or Advanced 

Placement programs; STEM. 

According to the law, districts can use federal funding to achieve the 

following goals: increase the number of quality STEM courses; expand access to 

STEM education for students at risk; support for student participation in non-

profit STEM competitions; ensure the acquisition of practical experience in 

teaching STEM-disciplines; integrate other subjects, including art, into STEM 

subject programs; create or improve special STEM-schools; integrate school, 

out-of-school and non-formal STEM education; expand environmental 

education (National Science Teachers Association, 2017). 

The course on further STEM education development was supported by the 

next U.S. President D. Trump. In December 2018, the Strategic Plan “Charting a 

Course for Success: America’s Strategy for STEM Education” was published. The 

document represents a federal strategy for the next five years based on a vision of 
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the future, where all Americans will have access to high-quality STEM education 

throughout their lives, and the United States will be a world leader in STEM 

literacy, innovation and employment. The strategic plan calls for nationwide 

collaboration with students, their families, educators, local communities and 

employers, the “polar star” for the STEM community, as they work together to set 

the course for the nation’s success. The US Department of Education is an active 

participant in each of the interagency working groups focused on the 

implementation of the defined plan (Charting a Course for Success…, 2018). 

The strategic plan of STEM education provides for the achievement of 

the following goals: 

 creating a solid foundation for the STEM literacy development, 

providing every American with the opportunity to master the basic concepts of 

STEM, including computational thinking, and acquire digital literacy. Citizens 

with STEM literacy will be better prepared to respond to the challenges posed 

by the rapid technological change and participate in civil society; 

 increasing diversity, equality, and STEM integration, and ensure that 

all Americans have access to high-quality lifelong STEM education, especially 

those who have not received STEM education before; 

 training STEM professionals for the future – both STEM graduates and 

qualified college graduates – by creating a true learning experience that 

encourages and prepares graduates for further careers in STEM. Creating a 

diverse pool of talented Americans, who have deep knowledge in STEM 

disciplines and are ready to work in future will play an important role in the 

national innovation base that supports key sectors of the economy, as well as 

scientific discoveries and future technologies (Progress Report…, 2019).  

The outlined strategy envisages that a number of successive steps in the 

following areas will contribute to the achievement of the defined goals: 

 developing and enriching strategic partnerships to build new or 

strengthen existing links between education institutions and the wider 

communities they serve; 

 involving students in areas where disciplines converge, and STEM is a 

means of combining them; 

 formation of computational literacy with the help of STEM education, 

which provides deeply formed computational skills with the help of digital tools; 

 ensuring transparency and accountability in the federal authorities 

implementing the plan, using evidence-based practices and evaluation tools 

that can be followed by other STEM stakeholders (Charting a Course for 

Success…, 2018) 
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Conclusions. Having revealed the genesis of STEM education 

development and its current state we came to the following conclusions. The 

phenomenon under study has originated and developed under the influence of 

a number of factors, namely: political (political actions of the USA on world 

arena, changes in domestic and foreign policy of the country, striving for world 

leadership, etc.), economic (need to increase competitiveness of future 

specialists at the labor market, increased funding, creation of professional 

networks, etc.), cultural (forming values of digital society, digital citizenship, 

which involves STEM literacy, etc.), and educational (changes in the structure 

and essence of STEM education, introduction of new ideas, concepts, samples 

of the best educational experience, etc.).  

Analysis of the important legal regulations on STEM education (Educate 

to Innovate, America COMPETES Act, STEM Education Act, Every Student 

Succeeds Act, Charting a Course for Success: America’s Strategy for STEM 

Education and so on) allowed to characterize the current trend in STEM 

education development, namely: extending STEM definition; enhancing STEM 

teachers training and professional development; improving STEM courses; 

broadening participation of girls, women and minorities in STEM; increasing 

federal financial support of STEM education; establishing cooperation in the 

process of STEM services provision between a wide range of institutions, 

including federal agencies, public and private organizations, academic 

institutions, foundations, business companies, etc. 

Present study does not cover all the aspects of the specified 

phenomenon, the prospects of further research are seen in considering the 

content-procedural foundations of STEM education in U.S. high schools.  
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АНОТАЦІЯ 
Бойченко Віталій. Ґенеза і сучасний стан STEM-освіти: досвід США. 

Статтѐ розкриваю ґенезу та сучасний стан STEM-освіти в США. Виѐвлено 
низку чинників, що справили вплив на розвиток STEM-освіти досліджуваної країни, а 
саме: політичні (політичні дії США на світовій арені, зміни у внутрішній та зовнішній 
політиці країни, прагненнѐ до світового лідерства тощо), економічні (необхідність 
підвищеннѐ конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці, збільшеннѐ 
фінансуваннѐ, створеннѐ професійних мереж тощо), культурні (формуваннѐ 
цінностей цифрового суспільства, цифрове громадѐнство, що передбачаю розвиток 
STEM-грамотності тощо), та освітні (зміни в структурі та сутності STEM-освіти, 
упровадженнѐ нових ідей, концепцій, зразків найкращих освітніх практик тощо). 
Окреслено нормативні документи щодо STEM-освіти в США на різних етапах її 
розвитку (Закон «Виховуй длѐ інновацій», Закон «Про конкуренція Америки», Закон 
«Про STEM-освіту», Закон «Кожен учень досѐгаю успіху», Стратегічний план «Курс на 
успіх: американська стратегіѐ STEM-освіти» тощо). Висвітлено інноваційні 
тенденції розвитку STEM-освіти, а саме: розширеннѐ визначеннѐ понѐттѐ STEM; 
удосконаленнѐ професійної підготовки та підвищеннѐ кваліфікації вчителів і 
викладачів STEM; удосконаленнѐ курсів зі STEM-дисциплін; розширеннѐ участі дівчат, 
жінок та меншин у галузі STEM; збільшеннѐ федеральної фінансової підтримки STEM-
освіти; налагодженнѐ співпраці в процесі наданнѐ послуг у галузі STEM-освіти між 
широким колом установ, вклячаячи федеральні агенції, державні та приватні 
організації, заклади освіти різних рівнів, фонди, бізнес-компанії тощо. 

Ключові слова: STEM-освіта, ґенеза STEM-освіти, нормативні документи, що 
регуляять розвиток STEM-освіти, США. 
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В статье раскрыты генезис и современное состоѐние STEM-образованиѐ в 
США. Выѐвлены факторы (политические, экономические, культурные, 
образовательные), повлиѐвшие на развитие STEM-образованиѐ. Охарактеризованы 
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развитиѐ. Выделены инновационные тенденции в развитии STEM-образованиѐ, а 
именно: расширение определениѐ понѐтиѐ STEM; повышение уровнѐ 
профессиональной подготовки и квалификации учителей и преподавателей STEM; 
совершенствование курсов STEM; расширение участиѐ девочек, женщин и 
меньшинств в STEM; увеличение федеральной финансовой поддержки STEM-
образованиѐ; установление сотрудничества в процессе предоставлениѐ услуг в 
сфере STEM-образованиѐ между широким кругом учреждений, вклячаѐ федеральные 
агентства, государственные и частные организации, академические учреждениѐ, 
фонды, коммерческие компании и т. д. 

Ключевые слова: STEM-образование, генезис STEM-образованиѐ, нормативные 
документы, которые регулируят развитие STEM-образованиѐ, США. 

https://stemtlnet.org/resources/progress-report-federal-implementation-stem-education-strategic-plan
https://stemtlnet.org/resources/progress-report-federal-implementation-stem-education-strategic-plan
https://100kin10.org/about


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

419 

УДК 378.147:*61:378.4+(073)ГАРВ«17/18» 
Алла Куліченко 

Запорізький державний медичний університет 
Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

ОRCID ID 0000-0003-1469-3816 
DOI 10.24139/2312-5993/2020.08/419-430 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАРВАРДСЬКОЇ 

МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ У 1780–1860 РР. 

 
Стаття присвѐчено оглѐду розвитку інноваційної діѐльності в Гарвардській 

медичній школі з 1780-х рр. до 1860-х рр. Визначено, що Гарвардську медичну школу 
заснували в 1782 р., а освітній процес спочатку забезпечували три професори – Дж. 
Воррен, Б. Вотерхауз та А. Декстер, зібравши потужну на той час матеріально-
технічну базу. З’ѐсовано, що перші випускники отримали ступінь бакалавра 
медицини і їм було запропоновано отримати ступінь доктора медицини. До вагомих 
інноваційних здобутків Гарвардської медичної школи або Массачусетського 
медичного коледжу (така назва була в 1820–1880 рр.) окресленого періоду належать 
такі: вакцинаціѐ від віспи, анестезіѐ за допомогоя оксиду азоту, відкриттѐ нових 
посад та кафедр, ухваленнѐ анатомічного закону тощо.  

Ключові слова: американська медична освіта, інноваційна діѐльність, 
Гарвардська медична школа, Массачусетський медичний коледж, бакалавр медицини, 
доктор медицини, кафедри, щепленнѐ від віспи, анестезіѐ, анатомічний музей Воррена.  

 

Постановка проблеми. Сьогодні, у ХХІ ст., на офіційному сайті 

Гарвардської медичної школи (www.hms.harvard.edu), зазначено, що місіѐ 

закладу освіти полѐгаю у вихованні різноманітної, інклязивної спільноти, 

оріюнтованої на полегшеннѐ страждань, поліпшеннѐ здоров’ѐ та добробуту 

всіх завдѐки передовому досвіду викладаннѐ й навчаннѐ, відкриттѐм та 

вченим, а також служіння й лідерству (About Harvard…, n.d.). Інноваційноя 

Гарвардська медична школа була від самого початку заснуваннѐ. Т. Геррінг-

тон зазначаю таке з цього приводу: «Звичайно, будь-ѐка інноваціѐ ю доволі 

жорстким ѐвищем відповідно до одвічних звичаїв, особливо ѐкщо в країні не 

було достатньо міцних медичних шкіл, що стали би зразками длѐ насліду-

ваннѐ» (Harrington, 1905). Тож, починаячи з 1780-хрр, длѐ Гарвардської ме-

дичної школи шлѐх інноваційної діѐльності був доволі тернистим і складним. 

Аналіз актуальних досліджень. Гарвардська медична школа, її 

історіѐ заснуваннѐ ю об’юктом розвідок в основному англомовних джерел.  

Зокрема, з цього приводу в різні часи з’ѐвлѐлисѐ праці Д. Вілкінсон 

(D. Wilkinson), Т. Геррінгтона (T. Harrington), Е. Кларенса (E. Clarence), 

Дж. Мамфорда (J. Mumford), Т. Мура (T. Moore), В. Ротштейна 

(W. Rothstein), Р. Словсона (R. Slawson) та ін. Проте питаннѐ детального 

http://www.hms.harvard.edu/
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розглѐду інноваційної діѐльності Гарвардської медичної школи в 

окреслений нами період потребую додаткового висвітленнѐ в сучасному 

українському освітньому просторі. 

Метою статті ю оглѐд розвитку інноваційної діѐльності в Гарвардській 

медичній школі з 1780-х рр. до 1860-х рр., виокремленнѐ ѐк позитивних, так і 

негативних інновацій. Хронологічні межі дослідженнѐ: 1780-ті рр. – відкриттѐ 

Гарвардської медичної школи й витоки організації освітнього процесу з 

підготовки майбутніх лікарів; 1860-ті – період Громадѐнської війни та початок 

президентства Ч. Елліота в Гарвардському університеті, що ознаменувало 

нову віху розвитку інноваційної діѐльності закладу медичної освіти. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети розвідки ми 

використали такі методи: аналіз і систематизація науково-педагогічних 

джерел (річних оглѐдів, циркулѐрів, статей) та інформаційних ресурсів 

(офіційний веб-сайт Гарвардської медичної школи); структурно-логічний та 

історико-генетичний методи – длѐ побудови цілісного уѐвленнѐ про 

інноваційну діѐльність Гарвардської медичної школи, виокремленнѐ її 

особливостей у період з 1780-х рр. до 1860-х рр. 

Виклад основного матеріалу. У «Щорічному циркулѐрі 

Массачусетського медичного коледжу» (1846) йдетьсѐ про те, що «до 

револяції жодної медичної школи не існувало ні в Бостоні, ні у штаті 

Массачусетс. Жодних іспитів та ліцензій на практику не було, ѐк і інших 

засобів, за допомогоя ѐких можна було би дізнатисѐ про кваліфікація лікарѐ. 

Не було розтинів, і навіть оглѐди тіл померлих лядей рідко дозволѐлисѐ. 

Засоби навчаннѐ обмежувались інформаціюя, ѐку можна було отримати з 

приватної практики лікарѐ та читаннѐ небагатьох книг, ѐкі він мав у своїй 

бібліотеці. <…> Револяційна війна надала велику можливість розвитку 

практичної медицини та хірургії... » (Annual circular…, 1846). 

ак справедливо зауважую Р. Словсон, «важливо усвідомити, що 

поштовхом длѐ розвитку будь-ѐкої медичної школи стали не створені 

академічні установи, а медичні спільноти» (Slawson, 2012). Ми цілком 

можемо застосувати ця тезу й до Гарвардської медичної школи, оскільки її 

заснування сприѐла Массачусетська медична спільнота, серед активних 

членів ѐкої був «батько» зазначеного закладу медичної освіти Дж. Воррен.  

Гарвардську медичну школу було засновано 19 вереснѐ 1782 р., 

оскільки саме в той час корпораціѐ Гарвардського коледжу запропонувала 

інноваційний план розвитку медичної школи, ѐкий складавсѐ з 22 пунктів. 

Через 2 роки, у 1784 р. відбувсѐ їх переглѐд (Harrington, 1905). 
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Наведемо кілька пропозицій, ѐкі в 1780-х були інноваційними длѐ 

тогочасної американської медичної освіти: 

 збагаченнѐ університетської бібліотеки колекціюя найбільш 

відомих авторів із анатомії, хірургії, фізики, хімії тощо; 

 забезпеченнѐ анатомічним та хірургічним обладнаннѐм, наборами 

анатомічних препаратів, будівництво анатомічного театру та інших 

необхідних приміщень длѐ розтинів й клінічних операцій; 

 клопотаннѐ перед представниками державної влади про можливість 

розтину професорами анатомії тіл злочинців, страчених і самогубців; 

 створеннѐ вибірних посад професорів анатомії й хірургії, теорії та 

практики медицини, хімії та фармакології; 

 оприлядненнѐ вимог длѐ претендентів на зазначені посади; 

 зазначеннѐ прав і обов’ѐзків осіб, ѐких обрано на професорські 

посади; 

 зазначеннѐ вимог до вступу длѐ майбутніх студентів тощо 

(Harrington, 1905). 

У грудні 1782 р. у заснованому закладі медичної освіти з’ѐвлѐютьсѐ 

Дж. Воррен (1753–1815), професор анатомії та хірургії, Б. Вотерхауз (1753–

1846), професор теорії і практики медицини, а у травні 1783 – А. Декстер 

(1750–1829), професор хімії та фармакології. Усі три професори були 

приведені до присѐги й підписали певні документи. 7 жовтнѐ 1783 р. 

відбуласѐ урочиста церемоніѐ відкриттѐ медичної школи. Першим місцем 

розташуваннѐ закладу освіти та проведеннѐ лекцій був цокольний поверх 

Гарвардської зали в м. Кембридж, що у штаті Массачусетс (Harrington, 

1905; Clarence, 1906). Лекції Дж. Воррена, Б. Вотерхауза та А. Декстера 

відвідувало близько 20 студентів переважно з різних куточків Нової Англії, 

а також старшокурсники Гарвардського коледжу, ѐкі отримали згоду 

батьків (Annual circular…, 1846). 

Медична школа мала лише одну кафедру – анатомії та хірургії, 

відкриту в 1782 р. За рік, у 1783 р., з’ѐвилисѐ кафедра теорії та практики 

медицини й кафедра хімії та фармакології (Clarence, 1906). 

Т. Геррінгтон у 1905 р. писав, що післѐ відкриттѐ «Гарвардська 

медична школа рухаласѐ тільки вперед і розвиваласѐ з такоя енергіюя, 

силоя та авторитетом, із ѐкими ми бачимо її сьогодні (у 1900-ті рр. – А.К.) у 

всій красі. Школа ю приюмністя та зразком длѐ всіх, хто шукаю знань і 

підтримки в галузі медичних наук» (Harrington, 1905). 

Початок праці в медичній школі видавсѐ всім трьом професорам 

нелегким, оскільки занѐттѐ у формі лекцій були новиноя в Массачусетсі, 
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зокрема в Бостоні. Проте, наприклад, Дж. Воррен ніколи не писав курсу 

лекцій та зрідка використовував нотатки (Harrington, 1905). У такій поведінці 

професора нічого не було зухвалого й дивного, оскільки у студентські роки, 

ѐкі він провів у Гарвардському університеті, великим захопленнѐм стало 

відвідуваннѐ анатомічного гуртка, члени ѐкого розбирали та демонстрували 

структури нижчих тварин і вивчали кістки скелета лядини (Clarence, 1906). 

За демонстраційним матеріалом Дж. Воррен час від часу звертавсѐ до 

місцевої лікарні, де мав змогу отримати ампутовані післѐ операцій руки, ноги 

та ін. Загалом, курс Воррена був сфокусований на 31 темі. Перший курс 

лекцій було розраховано на 6 тижнів і охоплявав 6 розділів (остеологіѐ, 

міологіѐ, спланхнологіѐ, ангіологіѐ, неврологіѐ, аденологіѐ) (Harrington, 1905). 

Кожна лекціѐ зазвичай тривала 2-3 години (Clarence, 1906). 

Річ у тім, що в Гарвардській медичній школі не було власної лікарні, 

де б відбувалосѐ клінічне, але вона мала чудову заміну. Дві зими студенти 

відвідували лекції Воррена, Декстера та Вотерхауза в Кембриджі, 

закінчуячи три роки навчаннѐ, перш ніж отримати ступінь із медицини 

(Harrington, 1905). 

Ім’ѐ Б. Вотерхауса пов’ѐзане з першим в історії США щепленнѐм від 

віспи. Саме він, під враженнѐми від діѐльності Е. Дженнера, ввів у липні 1800 

р. своюму 5-річному синові та іншим членан родини вакцину, почавши 

проводити досліди, присвѐчені віспі та щепленнѐм від неї. Хоча ні у студентів, 

ні у колег професор Вотерхауз не викликав особливої симпатії й поваги. До 

процесу вакцинації також долучивсѐ Дж. Джексон. Тож Б. Вотерхауз та 

Дж. Джексон – два лікарі, пов’ѐзані з історіюя твореннѐ Гарвардської 

медичної школи, заслуговуять на особливу увагу (Harrington, 1905). 

Вагомими внесками А. Декстера в розвиток медицини США стало 

виробництво карбонату калія та висловленнѐ ідеї з приводу використаннѐ 

пухирів під час захворявань суглобів. А. Декстер займавсѐ 

консультуваннѐм з хвороб. Так, наприклад, у «Медичному журналі Нової 

Англії» з’ѐвилисѐ два листи від лікарѐ, у ѐких Декстер консультував щодо 

діагнозу плѐмистої лихоманки та післѐпологових судом (Harrington, 1905).  

Перший випуск Гарвардської медичної школи датовано 16 липнѐ 1788 

р. Випускниками стали Дж. Голл та Дж. Фліт. Їм було присуджено ступінь 

бакалавра медицини й вони були першими здобувачами ступенѐ доктора 

медицини. Додамо, що в 1793 р. Дж. Фліт отримав посаду помічником 

професора анатомії й хірургії (Harrington, 1905). Однак, у «Щорічному 

циркулѐрі Массачусетського медичного коледжу» (1846) зазначено, що 

«ступінь бакалавра медицини був уперше присвоюний у 1785 році, і, згідно з 
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тогочасноя системоя освіти, через сім років – ступінь доктора медицини». А 

випускником 1788 р. ю лише Дж. Фліт (Annual circular…, 1846). 

У 1800 р. Н. Бойлстон створив «медичну бібліотеку Бойлстона», 

подарувавши близько 1100 томів вибраних творів. Також у Гарвардській 

медичній школі з’ѐвиласѐ колекціѐ каменів, кісток із різними 

захворяваннѐми, анатомічних мідних пластин, інших анатомічних 

препаратів та апаратів. З 1801 р. викладачі та студенти Гарвардської 

медичної школи мали в розпорѐдженні 7 навчальних кімнат, розташованих 

у збудованій у 1744 р. каплиці Голдена (Harrington, 1905). Хоча інші 

джерела свідчать, що вже в 1783 р. каплицѐ Голдена була місцем длѐ 

проведеннѐ занѐть із першими студентами (Clarence, 1906). 

На початку 1800-х рр. керівництвом Гарвардського університету було 

розглѐнуто питаннѐ про необхідність залученнѐ лікарень, де б студенти 

мали б ширше та більш систематизоване навчаннѐ, ніж за методом 

учнівства (Harrington, 1905). 

Крім того, у 1808 р. було затверджено посаду ад’янкт-професора з 

анатомії та хірургії, а в 1809 – ад’янкт-професора з хімії та фармакології. У 

1810 р. з’ѐвиласѐ посада професора клінічної медицини та було 

організовано курс клінічних лекцій із медицини в Бостонському будинку 

милостині. Також зазначимо, що в 1809 р. курс лекцій із анатомії та хірургії 

становив 44 і тривав 8 тижнів. Інноваціюя на цьому курсі була операціѐ з 

літотомії, виконана Дж. К. Ворреном (Harrington, 1905). 

Т. Геррінгтон указую, що в 1810 р. в США було лише п’ѐть медичних 

коледжів, ѐкі відвідувало 650 студентів. У перші 30 післѐвоюнних років 

з’ѐвилосѐ ще сім (Harrington, 1905). 

Фокусуячись на усуненні двох проблем, ѐкі постали перед тогочасноя 

медичноя освітоя, а саме брак тривалих і детальних курсів лекцій та 

відсутності практики з медицини й хірургії, 5 вереснѐ 1810 р. було видано 

перший циркулѐр Гарвардської медичної школи. У цьому документі були 

запропоновані розлогі плани на майбутню щодо перетвореннѐ Гарвардської 

медичної школи на потужній освітній осередок США. Так, 19 вереснѐ 1810 р. 

у виданні «Columbian Centinel», було опубліковане повідомленнѐ-

оголошеннѐ про медичні лекції Гарвардської медичної школи в Бостоні. 

Були анонсовані щоденні лекції з анатомії та фізіології, хірургії та 

акушерства, теорії і практики медицини, хімії й фармакології, клінічної 

медицини. Крім того, студенти мали змогу відвідати медичну бібліотеку 

Бойлстона та побачити медичну практику в лікарнѐному відділенні 

Бостонського будинку милостині. У результаті, у грудні 1810 р. у Бостоні 
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двері відчинила оновлена Гарвардська медична школа, що розташуваласѐ 

на вулиці Мальборо (Harrington, 1905; Clarence, 1906). 

Зазначимо, що ступінь бакалавра медицини був юдиним медичним 

ступенем у Гарвардській медичній школі до 1811 р. Того ж року випускники 

мали змогу отримати ступінь доктора медицини, за умови відвідуваннѐ двох 

курсів лекцій кожного професора, демонстрації практичних навичок із кожної 

дисципліни, успішного складаннѐ всіх іспитів, написаннѐ дисертації за 

певноя медичноя темоя, і, у випадку схваленнѐ її змісту професорсько-

викладацьким складом, захисту у присутності президента університету та 

членів вченої ради (senatus academicus) (Harrington, 1905). 

У 1814 р. у Гарвардській медичній школі навчалосѐ близько 120 

студентів, що свідчило про популѐрність закладу освіти. У 1815 р. було 

започатковане зведеннѐ будівлі на вулиці Мейсон у Бостоні, ѐку назвали 

«Массачусетський медичний коледж», на знак визнаннѐ пошани 

законодавчого органу. Гарвардська медична школа була відома під ціюя 

назвоя до 1880-х рр. (Harrington, 1905). Крім того, у 1815 р. заснували 

кафедру акушерства й медичної яриспруденції (Clarence, 1906). 

Укажемо, що нова будівлѐ теж була свого роду інноваційноя, 

оскільки на першому поверсі була простора медична аудиторіѐ з місцѐми 

длѐ слухачів у виглѐді амфітеатру; хімічна аудиторіѐ в центрі, з сидіннѐми, 

розташованими аналогічно; гарно обладнана хімічна лабораторіѐ та 

бібліотека з рідкісними виданнѐми. На другому поверсі було розміщено 

анатомічний театр, що займав центральну частину будівлі, з освітленнѐм 

від купола та мансардного вікна. Місцѐ длѐ глѐдачів – збудовані півколом 

із входом зверху. До того ж, на другому поверсі знаходилисѐ велика та 

мала кімнати розтину, анатомічний музей (Harrington, 1905). 

У 1815 р. було відкрито дві нові посади – викладача фармакології та 

ботаніки й викладача акушерства. Крім того, у зазначений рік відбувсѐ 

поділ хімії та фармакології на окремі дисципліни. Професорсько-

викладацький склад Массачусетського медичного коледжу станом на 1 

листопада 1816 р. представлено на рис. 1. Також було ухвалено рішеннѐ 

відкрити нову бібліотеку та запросити двох працівників на посади 

бібліотекарѐ та помічника бібліотекарѐ (Harrington, 1905). 
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*За данними різних джерел. – А. К. 

Рис. 1. Професорсько-викладацький склад Массачусетського 

медичного коледжу станом на 1 листопада 1816 р. (Harrington, 1905). 

 

Серед інноваційної діѐльності Массачусетського медичного коледжу 

варто також зупинитисѐ й на організаційній. Річ у тім, що післѐ затвердженнѐ 

кадрового стану члени медичного коледжу почали проводити раз на місѐць 

робочі засіданнѐ. Голова засіданнѐ змінявавсѐ щомісѐчно – починаячи від 

найстаршого викладача медичного коледжу. Т. Геррінгтон зазначаю, що 

«голові було наказано відправлѐти членам письмове повідомленнѐ за три дні 

до засіданнѐ, а коли не було можливості провести зустріч у своюму будинку, 

він мав запропонувати заміну. У разі невиконаннѐ ним будь-ѐкої з умов, він 

сплачував штраф у розмірі трьох доларів; відсутніх оштрафували на два 

долари. Обидва ці штрафи стѐгував скарбник і отримані кошти додавав до 

фонду бібліотеки» (Harrington, 1905). На таких засіданнѐх обговорявали стан 

успішності студентів та перспективи подальшого розвитку Массачусетського 

медичного коледжу. 
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Щодо анатомічного музея, то в 1820-х роках було зібрано дві 

колекції анатомічних препаратів – одна залишиласѐ в Кембриджі, іншу 

використовували в Бостоні. Крім того, професор анатомії та хірургії 

Дж. Воррен-молодший створив кабінет порівнѐльної анатомії, а потім у 

1847 заснував власний анатомічний музей, передавши Массачусетському 

медичному коледжу велику колекція анатомічних препаратів. Ці 

препарати виѐвилисѐ надзвичайно цінними й корисними під час 

викладаннѐ анатомії (Harrington, 1905). 

У Бостоні Массачусетський медичний коледж продовжував 

поюднувати традиціїї своїх засновників та нові ідеї Дж. Воррена-молодшого 

та Дж. Джексона. Дж. Воррен-молодший не тільки був талановитим 

викладачем, а й активно сприѐв розвиткові наукових досліджень, ставши 

редактором наукового виданнѐ «Boston Medical and Surgical Journal». 

Дж. Джексон був лідером під час удосконаленнѐ американської системи 

медичної освіти, оскільки мав власну філософія викладаннѐ. Уважали, що 

метод, ѐкого дотримувавсѐ Джексон у викладанні медицини, суперечив 

тогочасній неорганізованій системі медичної освіти США (Harrington, 1905).  

Дж. Джексон опублікував двічі повну та цікаву програму своїх лекцій 

у 1815 р. та 1825 р. відповідно. Ці лекції та конспекти стали системоя 

викладаннѐ клінічної медицини. Його пильне спостереженнѐ й логічні 

міркуваннѐ були пов’ѐзані з уникненнѐм рутинних методів лікуваннѐ і 

несистемної традиції в діагностиці та прогнозах хвороб. Взаюмини між 

Дж. Джексон і студентами стали символом симпатії та лябові, ѐкі 

допомагали в майбутньому (Harrington, 1905). ак дослідник, Дж. Джексон 

займавсѐ вивченнѐм серйозного розладу, розташованого у правій клубовій 

області – те, що зараз називаять «апендицитом» (Clarence, 1906). 

Важливим кроком уперед длѐ Массачусетського коледжу стало 

відкриттѐ в 1821 р. Массачусетської загальноклінічної лікарні, ѐку спочатку 

студенти відвідували за помірну плату, а потім безплатно (Annual circular…, 

1846). 

У 1823 р. студенти Массачусетського медичного коледжу мали 

можливість відвідувати в лікарні паціюнтів, попередньо прослухавши 

теоретичні лекції з детальними описами тіюї чи іншої хвороби. Окрім 

лікарні, студентам дозволѐли відвідувати лікарів, ѐкі займалисѐ приватноя 

практикоя. Відповідно до звіту, за два роки функціонуваннѐ 

Массачусетської загальноклінічної лікарні професор анатомії та хірургії 

Дж. Воррен-молодший провів близько 45 різнопланових операцій за 

участя студентів (Harrington, 1905). 
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Також зазначимо, що в 1831 р. Дж. Воррен-молодший запровадив 

таку посаду, ѐк демонстратор під час занѐть з анатомії. Першим 

демонстратором став В. Льяїс (1831–1835; 1837–1838). Цього ж року за 

ініціативи Дж. Воррена-молодшого прийнѐли перший у США анатомічний 

закон, за ѐким дозволѐли використовувати тіла померлих, ѐкщо впродовж 

36 годин їх не упізнаять родичі, друзі, знайомі, на благо освіти та розвитку 

науки з дотриманнѐм етичних принципів (Clarence, 1906). Тож бачимо 

ѐскравий приклад розробки законодавчого акту у сфері медичного права 

викладачем і науковцем. Вважаюмо таку подія одним із проѐвів 

інноваційної діѐльності в Массачусетському медичному коледжі. 

Щодо відкриттѐ нових кафедр, то в 1835 р. було засновано кафедру 

хірургії. У 1847 з’ѐвилисѐ одразу дві кафедри – кафедра анатомії й фізіології 

та кафедра патологічної анатомії. Додамо, що Массачусетський медичний 

коледж був першим у США, де викладати патологія ѐк спеціальний курс. 

Того року медичний коледж знову змінив адресу. Його перенесли на 

вулиця Норт-Гроув, що прилѐгала до Массачусетської загальноклінічної 

лікарні. 1854 р. ознаменував поѐву кафедри клінічної медицини, 1866 – 

кафедри фізіології (Clarence, 1906). 

Цікавим прикладом інноваційних думок став один із пунктів заповіту 

Дж. Воррена-молодшого про те, щоб післѐ смерті був розтин його тіла з 

метоя подальшого збереженнѐ скелету в Массачусетському медичному 

коледжі. Остання воля професора виконали і його скелет передано до 

анатомічного музея Воррена (Clarence, 1906). 

ак уже було зазначено, важливе місце в Массачусетському 

медичному коледжі займала матеріально-технічна база. У циркулѐрі 

коледжу 1841-42 рр. було вперше згадано про п’ѐтдесѐт гіпсових зліпків, 

привезених із Парижу. Вони були кольоровими та демонстрували «багато 

елементарних форм хвороб». М. Вайман зробив їх повний опис та 

відправив до анатомічного музея Воррена. Однак, пропри їх важливе 

значеннѐ длѐ освітнього процесу, професори зрідка демонстрували їх на 

лекціѐх, оскільки ці зліпки були занадто важкими длѐ транспортуваннѐ від 

музея до аудиторії (Clarence, 1906). 

Інноваційним було також застосуваннѐ Г. Веллзом оксиду азоту (газ, 

що веселить) у ѐкості анестезії під час хірургічних втручань. Післѐ 

численних успішних експериментів Г. Веллз влаштував демонстрація свого 

відкриттѐ длѐ групи в Массачусетському медичному коледжі. Під час 

демонстрації знайшли студента, ѐкий бажав видалити зуб, перебуваячи 

під впливом оксиду азоту. Однак, студент відчував біль, можливо, тому, що 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

428 

він не вдихнув достатня кількість газу. Він закричав, і демонстраціѐ 

зазнала невдачі (Gordon, 2000, February). Проте, надалі оксид азоту буде 

успішно знеболявати паціюнтів під час операцій. 

У 1850-х рр. навчаннѐ складалосѐ з лекцій, декламувань та іспитів у 

медичному коледжі й клінічної частини викладаннѐ – медичних візитів до 

лікарні. Вони відбувалисѐ двічі на тиждень у зимові місѐці та чотири рази 

тиждень протѐгом літнього семестру. Студенти мали можливість 

виконувати фізичні експерименти та вивчати способи використаннѐ 

хімічного аналізу й мікроскоп під час дослідженнѐ та лікуваннѐ хвороб. Це 

було вперше в історії медичного коледжу (Clarence, 1906). 

Д. Вілкінсон указую на цікавий факт, ѐкий теж можемо пов’ѐзати з 

інноваціѐми, проте неуспішними. Дослідницѐ зазначаю, що «восени 1850 р. 

Гарвардська медична школа (Массачусетський медичний коледж – А. К.) 

прийнѐла, на проханнѐ Американського товариства колонізації, двох 

молодих афроамериканців, ѐкі бажали бути лікарѐми в Ліберії. Ще більш 

сміливий крок був зроблений у прийнѐтті 38-річного афроамериканцѐ. 

Крім того, декан О. Голмз та його колеги серйозно задумалисѐ щодо 

зарахуваннѐ 45-річної афроамериканської жінки. Годі й міркувати про 

наслідки длѐ країни, ѐкби Голмз та професорсько-викладацький склад 

дотримувалисѐ свого первісного рішеннѐ. Проте, вони цього не зробили. 

Післѐ протестів жінка відкликала заѐву, а афроамериканським студентам 

було заборонено продовжувати семестр» (Wilkinson, 1992). 

У 1857 р. професорсько-викладацький склад медичного коледжу 

вперше створив дворічний курс, відповідно до ѐкого анатомія, патологічну 

анатомія, хірургія, хімія, практичну анатомія та фізіологія студенти опано-

вували впродовж першого року навчаннѐ, у той час ѐк другий рік навчаннѐ 

повинен був бути присвѐчений ботаніці, зоології, акушерству, жіночім та 

дитѐчим хворобам, медичній яриспруденції, фармакології, практичній 

анатомії та клінічному спостереження. Була також пропозиціѐ, щоб студенти 

вивчали зазначені дисципліни впродовж одного року. Хімічний аналіз та 

використаннѐ мікроскопа на занѐттѐх з’ѐвилисѐ теж уперше (Clarence, 1906). 

Зазначимо, що в 1858 р. була створена «Гарвардська літнѐ школа», а 

лабораторні роботи з хімії виконували протѐгом квітнѐ, травнѐ та червнѐ 

(Clarence, 1906). 

У 1862 р. Д. Чівер запропонував проводити анатомічні конференції в 

кімнаті розтину, де аутопсія робили певна група студентів, демонстратор 

своюя чергоя наглѐдав за ними. Такі заходи набули великої популѐрності. 

Пізніше їх проводили під час зимового та літнього семестрів (Clarence, 1906). 
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Післѐ закінченнѐ Громадѐнської війни та з обраннѐм у 1869 р. 

Ч. Елліота на посаду президента Гарвардського університету, длѐ 

Массачусетського медичного коледжу почаласѐ нова сторінка в розвиткові 

інноваційної діѐльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

попри те, що Гарвардську медичну школу було відкрито в 1780-х рр., 

інноваційна діѐльність цього закладу медичної освіти вражала. Варто 

зазначити, що інноваційна діѐльність у Гарвардській медичній школі була 

ѐк колективноя, так і індивідуальноя. Освітня, організаційну, виховну, 

методичну, наукову діѐльність та громадську позиція професорсько-

викладацького складу було пронизано інноваціѐми – не тільки успішними, 

але й невдалими. Проте, невдалі інновації ставали відправноя точкоя длѐ 

вдосконаленнѐ й натхненнѐ длѐ подальшої плідної праці, зважаячи на 

економічну, політичні ситуації та нагальні потреби суспільства. 

Щодо майбутніх наукових розвідок, маюмо на меті розглѐнути витоки 

інноваційної діѐльності в американській медичній освіті на прикладах 

коледжу лікарів Колумбійського університету (м. Нья-Йорк), Дортмундського 

медичного коледжу та медичної школи Мерилендського університету. 
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РЕЗЮМЕ 
Куличенко Алла. К вопросу о развитии инновационной деѐтельности 

Гарвардской медицинской школы в 1780–1860 гг. 
Статьѐ посвѐщена обзору развитиѐ инновационной деѐтельности в 

Гарвардской медицинской школе с 1780-х гг. по 1860-х гг. Определено, что 
Гарвардскуя медицинскуя школу основали в 1782, а образовательный процесс 
сначала обеспечивали три профессора – Дж. Уоррен, Б. Уотерхаус и А. Декстер, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

430 

собрав мощнуя на то времѐ материально-техническуя базу. Выѐснено, что первые 
выпускники получили степень бакалавра медицины и их пригласили  получить 
степень доктора медицины. К весомым инновационным достижениѐм Гарвардской 
медицинской школы или Массачусетского медицинского колледжа (такое название 
было в 1820-1880 гг.) указанного периода относѐтсѐ: вакцинациѐ от оспы, анестезиѐ 
с помощья оксида азота, открытие новых должностей и кафедр, принѐтие 
анатомического закона и т.д.  

Ключевые слова: американское медицинское образование, инновационнаѐ 
деѐтельность, Гарвардскаѐ медицинскаѐ школа, Массачусетский медицинский 
колледж, бакалавр медицины, доктор медицины, кафедры, прививка от оспы, 
анестезиѐ, анатомический музей Уоррена. 

SUMMARY 
Kulichenko Аlla. To the issue of innovative activity development of the Harvard 

Medical School during the 1780s–1860s. 
Despite the opening of the Harvard Medical School in the 1780s, the innovative 

activity of this medical school was impressive. It should be mentioned that the innovative 
activities at the Harvard Medical School were both collective and individual.  

Thus, the article deals with a review of innovative activity development in the Harvard 
Medical School from the 1780s to the 1860s. The chronological boundaries of the study 
include such periods: the 1780s – opening of the Harvard Medical School and the origins of 
the educational process for the training of future physicians; the 1860s – the period of the 
Civil War and the beginning of Charles Elliot’s presidency at the Harvard University, which 
marked a new milestone in the development of medical education. 

To achieve the article aim, we have used the following methods: analysis and 
systematization of scientific and pedagogical sources (annual reviews, circulars, articles) and 
information resources (official website of Harvard Medical School); structural-logical and 
historical-genetic methods – to represent a holistic view of the innovative activities of the 
Harvard Medical School, highlighting its features in the period from the 1780s to the 1860s. 

The Harvard Medical School was founded in 1782, and initially three professors – 
J. Warren, B. Waterhouse, and A. Dexter – were providing the educational process by 
gathering a powerful material and technical base at that time. Besides, the first graduates 
got a bachelor degree in medicine and were offered a doctorate in medicine. Significant 
innovative achievements of the Harvard Medical School or Massachusetts Medical College 
(this name was in the 1820s–1880s) included the following: smallpox vaccination, nitric oxide 
anesthesia, opening of new positions and departments, adoption of anatomical law, etc. 

Educational, organizational, methodological, scientific activity and public position of 
the teaching staff were permeated with innovations, both successful and poor ones. 
However, poor innovations became starting points for improvement and inspiration for 
further fruitful work due to the economic, political situation and urgent needs of society. 

As for future research, we aim to describe the origins of innovative activity in 
American medical education on the examples of Columbia University College of Physicians 
(New York), Dartmouth Medical College, and University of Maryland School of Medicine. 

Key words: American medical education, innovative activity, Harvard Medical School, 
Massachusetts Medical College, Bachelor of Medicine, Doctor of Medicine, departments, 
smallpox vaccination, anesthesia, Warren Anatomical Museum. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ОСВІТИ В МУЗИЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ 

 
У статті розроблено модель фортепіанної освіти на основі аналізу сучасних 

тенденцій у галузі професійної підготовки піаністів-виконавців у китайських закладах 
вищої освіти. Модель містить три компоненти: філософський блок (філософські 
традиції: раціоналізм, емпіризм, прагматизм; філософські оріюнтири), блок принципів 
викладаннѐ (потреба виховувати в учнів здатність висловлявати емоції та ідеї; 
значеннѐ піаністів длѐ створеннѐ продуманої та відповідної тональної ѐкості; 
важливість розвитку уѐви та вихованнѐ творчості; необхідність заохоченнѐ та 
стимуляваннѐ в навчанні й дотриманнѐ ѐкості викладаннѐ) та методологічний блок 
(техніка; стиль; запам’ѐтовуваннѐ; практика; гострі навички слуханнѐ (або розширеннѐ 
слухових здібностей); і етап подоланнѐ страху), ѐкі знаходѐтьсѐ у відносинах 
взаюмозалежності.  

Ключові слова: фортепіанна освіта, модель, музичні заклади вищої освіти, 
Китай, піаністи-виконавці. 

 

Постановка проблеми. Фортепіанна освіта в Китаї у XXI столітті 

перебуваю на стадії постійного процесу змін, що маять важливе 

стратегічне значеннѐ длѐ китайської музичної культури в цілому, оскільки 

«китайське фортепіано» було й залишаютьсѐ національним лідером 

музичного мистецтва країни. Багаторічний екстенсивний період еволяції 

фортепіанного мистецтва зміняютьсѐ його інтенсивноя стабілізаціюя. За 

збереженнѐ кількісного зростаннѐ у сфері аматорської освіти, у 

професійній області акцентуютьсѐ на всебічному підвищенні ѐкості 

фортепіанної підготовки, що здійсняютьсѐ за допомогоя диверсифікації 

освітнього процесу шлѐхом внутрішніх резервів і збільшеннѐ числа 

піаністів, ѐкі навчаятьсѐ за межами Китая. 

Аналіз актуальних досліджень. З кінцѐ 2000-х років завдѐки збільшен-

ня числа китайських аспірантів-піаністів у ЗВО України, один за одним почали 

з’ѐвлѐтисѐ наукові розвідки, присвѐчені певним аспектам фортепіанної освіти 

в КНР. Вони виѐвилисѐ природним чином розділеними між двома спеціаль-

ностѐми – педагогікоя та мистецтвознавством, причому більша частина нале-
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жить до педагогічного напрѐму. У різних іпостасѐх формуваннѐ та еволяціѐ 

системи фортепіанної освіти отримали висвітленнѐ в дисертаціѐх і публікаціѐх 

Хоу Яе, Ля Цін, ан Боху, Ля Ге, Чень Го, Ван Пейяанѐ, Сѐо Чаожань, Цзин Лі, 

Чжен Лі, Лу Мінде, Лі Сяй, Сяй Веймінь та ін. У наукових працѐх Цяй Ва, Хуан 

Пін, Ван Ін, Фан Яй, Цинь Цинь та ін. Висвітлено стилістику сучасної 

китайської фортепіанної музики, її зв’ѐзки з іншими музичними культурами, 

творчість провідних композиторів і піаністів-виконавців.  

Безпосередньо питаннѐ розвитку фортепіанної освіти в Китаї 

розглѐдали в наукових статтѐх і дисертаційних роботах китайські науковці 

Ван Яйхе, Вей Тінге, Куан Фань, Ля Фуань, Лѐнь Хайдун, Сунь Мінчжу, Хань 

Пейцзянь, Цзяй Ціхунь, Чень Чжень, Чжао Сѐошень) та вітчизнѐні вчені 

(Н. Гуральник, Ж. Дедусенко, Г. Ніколаї, Г. Падалка, О. Рудницька, 

В. Шульгіна, О. Щолокова. 

Мета статті полѐгаю в розробленні моделі фортепіанної освіти на основі 

аналізу сучасних тенденцій у галузі професійної підготовки піаністів-

виконавців у китайських закладах вищої освіти. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ було 

використано низку методів, а саме: джерелознавчий, аналітичний, 

порівнѐльний, історичний і теоретичний методи, а також методи 

індуктивно-дедуктивної обробки матеріалу та моделяваннѐ.  

Виклад основного матеріалу. У результаті аналізу наукової 

літератури, вивченнѐ досвіду здійсненнѐ фортепіанної освіти університетів 

Китая пропонуюмо модель такої освіти. Переконані, що ефективна й 

конструктивна модель викладаннѐ повинна містити три компоненти, а 

саме: філософський блок, блок принципів викладаннѐ та методологічний 

блок, ѐкі знаходѐтьсѐ у відносинах взаюмозалежності (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель професійної фортепіанної освіти в ЗВО Китая 

Далі розглѐнемо кожен із запропонованих блоків детальніше.  

Мета професійної фортепіанної освіти – підготувати висококваліфікованого 
піаніста-виконавцѐ 

 

Філософський блок: раціоналізм, емпіризм, прагматизм 
 

Принципи викладаннѐ 

Методологічний блок 

Результат: підготовлений висококваліфікований піаніст-виконавець 
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Так, філософський блок подано у виглѐді схеми й охопляю основні 

положеннѐ трьох філософських течій – раціоналізму, емпіризму та 

прагматизму, а також окремих вибраних проблемам, що стосуятьсѐ 

фортепіанної чи музичної освіти (рис. 2).  

ак було зазначено вище, три філософських напрѐми маять значний 

вплив на фортепіанну освіту. Визначимо провідні ідеї кожної течії щодо 

здійсненнѐ фортепіанної освіти. Так, до раціоналістичних ідей відносимо: 

знаннѐ походѐть від раціонального аналізу; значеннѐ розуміннѐ музики в 

історичному контексті; проведеннѐ теоретичного аналізу музичної партитури. 

Емпіризму фортепіанна освіта зобов’ѐзана акцентові на досвіді: чуттювому, 

життювому, досвіді вчителѐ та досвіді роботи; а також переконання, що 

хороша практика спираютьсѐ на експеримент та спостереженнѐ; і нарешті, 

очевидне значеннѐ в музичній освіті маю почуттѐ слуху, що в цьому контексті 

називаютьсѐ гострим слуханнѐм. З прагматизму походить переконаннѐ, що 

ніщо не ю постійним (це видно, наприклад, у мінливій природі практики 

виконаннѐ та різних інтерпретаціѐх партитури); переконаннѐ, що студентів слід 

навчати бути самостійними й вирішувати проблеми; і необхідність в 

індивідуальному підході, що означаю, що жоден методологічний підхід не 

працяю длѐ всіх студентів. 

До того ж, у схемі представлено п’ѐть надзвичайно важливих 

філософських міркувань, ѐкі знаходѐтьсѐ поза контекстом філософських 

течій чи традицій. Це понѐттѐ прищепленнѐ студентам постійної насолоди 

та лябов до музики (ѐк і до інших видів мистецтва); визнаннѐ місцѐ 

естетичного вихованнѐ у викладанні фортепіано; визнаннѐ ролі викладача 

та виконавцѐ в передачі іншим музичних знань, особистих уѐвлень і 

особливостей культури; потреба в інтелектуальній і емоційній 

збалансованості піаністів; важливість прищепленнѐ студентам почуттѐ 

гуманності, що виходить за межі їх ролі простого піаніста та, в ідеалі, 

формую їх світоглѐд. Переконані, що в певному сенсі деѐкі з них можна 

вважати високими ідеалами: вони тим не менш досѐжні та слугуять 

оріюнтирами длѐ того, чого повинні прагнути досѐгти вчителі та студенти.  

Наступний блок розробленої нами моделі фортепіанної освіти – 

принципи викладаннѐ. У результаті дослідженнѐ було визначено такі 

принципи викладаннѐ фортепіано в закладах вищої освіти Китая, ѐк: 

потреба виховувати в учнів здатність висловлявати емоції та ідеї; значеннѐ 

піаністів длѐ створеннѐ продуманої та відповідної тональної ѐкості; 

важливість розвитку уѐви та вихованнѐ творчості; необхідність заохоченнѐ 

та стимуляваннѐ в навчанні та дотриманнѐ ѐкості викладаннѐ. 
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Рис. 2. Схема філософського блоку 

І нарешті, третій блок – методологічний, ѐкий містить шість 

методологічних аспектів: техніка; стиль; запам’ѐтовуваннѐ; практика; гострі 

навички слуханнѐ (або розширеннѐ слухових здібностей); і етап подоланнѐ 

страху (рис. 3).  

Вважаюмо за доцільне охарактеризувати означені компоненти.  

Техніка (рис. 4). Модель окресляю п’ѐть основних аспектів техніки 

навчаннѐ: розвиток стилістичного та художнього сенсу; ментальні образи;  
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Рис. 3. Схема компонентів методології навчаннѐ фортепіано 

 

пози рук і фізичні рухи; вага, напруга й розслабленнѐ та вправи длѐ 

тренуваннѐ різних артикулѐцій. Усі вони пов’ѐзані з тональноя ѐкістя. 

Перший із них, розвиток стилістичного та художнього сенсу, 

залежить від слухової чутливості. Студенти повинні навчитисѐ вироблѐти 

асортимент тональних та динамічних контрастів ѐк засіб передати те, що 

вони бажаять висловлявати, при цьому належним чином ураховуячи 

відповідні стилістичні інтерпретації. 

 
Рис. 4. Схема навчаннѐ техніки 

Другий аспект техніки, ментальні образи, стосуютьсѐ роздумів про звук, 

ѐкий ось-ось буде виданий або уѐвленнѐ про нього. Коли виконавці маять 

певний звук у своїй уѐві, вони маять у своюму розпорѐдженні низку фізичних 

або кінестетичних рухів длѐ отриманнѐ тональної ѐкості, необхідної длѐ 

відображеннѐ художнього образу або відчуттѐ, що вони хочуть передати. Що 

стосуютьсѐ постави рук і фізичних рухів, учителі повинні забезпечити 

розуміннѐ студентами різних можливостей тонального звучаннѐ, ѐкість ѐких 

залежить від розташуваннѐ зап’ѐстѐ, рук, суглобів і пальців; але не лише це: 

значну роль відіграять також різні м’ѐзи, нижні й надпліччѐ та лікті у 

звуковидобуванні. Важливоя ю також швидкість натисканнѐ ноти. Х. Нойгаус 

(1993) припускав, що фізичні рухи техніки вклячаять швидкість, масу й 

висоту, і саме вони впливаять на ѐкість тону. 

Наступним аспектом техніки, ѐку повинні враховувати студенти, ю 

природна вага, напруга й розслабленнѐ різних частин тіла; важливо, щоб 

піаністи були «в тонусі» зі своїм тілом і знати, коли потрібно докласти силу, 

а коли розслабитисѐ. Нездатність розслабити різні частини тіла можуть 

призвести до травм. Зрештоя, розроблено низку вправ длѐ розвитку 
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артикулѐції. Головними серед них ю вправи длѐ пальців, ѐкі доповняять 

переваги практикуячих ваг, арпеджіо. Усі ці п’ѐть аспектів техніки 

становлѐть виклик ѐк длѐ викладачів, так і длѐ студентів. 

Наступний компонент методологічного блоку – стиль, ѐкий вклячаю 

шість аспектів: розуміннѐ історичного контексту твору та домінуячої 

виконавської практики; інтерпретаціѐ символів партитури та напрѐмів; 

переваги прослуховуваннѐ музики композиторів, ѐкі були сучасниками 

композитора, ѐкого вивчали; відносини між музикоя та іншими видами 

мистецтва; необхідність залученнѐ уѐви; розвиток особистого стиля та 

важливість демонстрації музичних творів викладачами длѐ ознайомленнѐ 

студентів зі стилістичними міркуваннѐми (рис. 5). 

ак перший крок у розглѐді відповідної стилістичної репрезентації твору 

важливо, щоб виконавці розуміли історичний контекст – вклячаячи художню 

середовище – і провідні композиційні й виконавські практики композитора та 

його роботи. Це передбачаю прослуховуваннѐ записів конкретного твору, 

ѐкий вивчаютьсѐ, та інших творів того самого композитора. 

 
Рис. 5. Схема длѐ формуваннѐ стиля 

 

Інтерпретаціѐ символів і вказівок партитури ю ще одним важливим 

фактором ознайомленнѐ з партитуроя та, у своя чергу, прийнѐттѐ рішеннѐ 

про відповідний стиль виконаннѐ. У певному сенсі ці вказівки та символи ю 

найбільш базовим ресурсом длѐ інтерпретації фортепіанного твору. 

Студенти повинні розуміти, що кожен із них передаю особливе значеннѐ, 

ѐке допомагаю сформувати особливий стиль твору. Проте, водночас 

студентів потрібно застерегти, що багато позначок можуть не належати 

самим композиторам, а можуть бути зроблені редакторами. І це стаю 

викликом длѐ викладачів і студентів щодо оцінки достовірності. 

Ефективним способом ю прослуховуваннѐ виконавцем музики інших 

композиторів того періоду, що даю можливість отримати додаткове розуміннѐ 

загальноприйнѐтих стилістичних практик. Таке знайомство забезпечую інший 

вимір у розумінні музики конкретного композитора, ѐкий вивчаютьсѐ.  
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Ознайомленнѐ з іншими видами мистецтва того самого періоду, що 

й музичний, ѐкий вивчаютьсѐ, ю ще одним безцінним засобом розширеннѐ 

стилістики. Це може вклячати, серед іншого, живопис, скульптуру, танець 

або драму. Мистецтво певного періоду, ѐк правило, маю спільну мову щодо 

сприйнѐттѐ, виразності та естетики. Вони можуть надати інший корисний 

вимір длѐ більш глибокого вивченнѐ стилістичного розуміннѐ й 

інтерпретації в музиці. 

Наданнѐ студентам змоги виробити особистий стиль інтерпретації та 

ефективність, ѐка може бути виправдана в межах загальновизнаних 

«обмежень», практика ю, мабуть, найважливішим аспектом.  

Переконані, що демонстраціѐ музичного твору викладачами ю 

найефективнішим методом здобуттѐ студентами важливого розуміннѐ 

стилістичної інтерпретації. Констатуюмо, що студентам важливо 

використовувати демонстрація длѐ експериментуваннѐ над собоя з метоя 

ѐк формуваннѐ особистого стиля, так і отриманнѐ навичок інтерпретації 

музики. Демонстраціѐ викладачем музичного твору, звичайно, також може 

бути корисноя длѐ вивченнѐ інших аспектів музики, вклячаячи техніку. 

Ще один важливий компонент методологічного блоку – 

запам’ѐтовуваннѐ, ѐкий містить чотири методи навчаннѐ: слухову пам’ѐть; 

зорову пам’ѐть; кінестетичну пам’ѐть та аналітичну пам’ѐть (рис. 6).  

 
Рис. 6. Схема компоненту запам’ѐтовуваннѐ 

До того ж, вважаюмо за необхідне закцентувати ще на покроковій 

або секвенованій пам’ѐті, ѐка по суті передбачаю запам’ѐтовуваннѐ розділів 

твору за один раз, унаслідок чого маюмо серія «записів», ѐкі позначаять 

кожен розділ ѐк частину. Однак, такий підхід ю по суті процедурним і може 

викликати запам’ѐтовуваннѐ з використаннѐм будь-ѐкого з інших чотирьох 

підходів. Тобто, можемо стверджувати, що немаю юдиного підходу до 

запам’ѐтовуваннѐ твору.  

Охарактеризуюмо означені вище методи запам’ѐтовуваннѐ. Слухова 

пам’ѐть передбачаю запам’ѐтовуваннѐ висоти тону, мелодії, гармоніки та 

ритмічних елементів твору – індивідуально чи колективно, горизонтально 

й вертикально. 

Зорова пам’ѐть маю два аспекти. Перший – це візуалізаціѐ партитури ѐк 

«фотографії» (дещо схоже на наѐвність фотопам’ѐті). Другий аспект перед-
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бачаю візуалізація нот на клавіатурі під час виконаннѐ твору таким чином, що 

виконавець запам’ѐтовую «географічне» положеннѐ та послідовність 

приміток. Обидва методи використовуятьсѐ піаністами, іноді в поюднанні.  

Кінестетична пам’ѐть маю на увазі запам’ѐтовуваннѐ фізичних рухів 

окремих частин руки, коли пальці натискаять на клавіші. Кінестетична 

пам’ѐть, ѐк правило, розглѐдаютьсѐ ѐк найнадійніша форма пам’ѐті.  

Аналітична пам’ѐть, ѐка по суті ю інтелектуальним або когнітивним 

процесом, вклячаю всебічний аналіз партитури, звертаячи увагу на 

структуру музики та компоненти, на ѐких вона базуютьсѐ. 

Звичайно, існуять і інші методи, що використовуятьсѐ під час 

запам’ѐтовуваннѐ музики. У такому контексті важливим завданнѐм 

викладачів ю допомога студентам зрозуміти власний стиль навчаннѐ, а потім 

обрати методи запам’ѐтовуваннѐ, ѐкі найкраще підходѐть до цього стиля. 

Не менш важливим, на наш поглѐд, ю такий компонент методології, 

ѐк практика (рис. 7). 

 
Рис. 7. Схема навчаннѐ студентів практиці 

Практика необхідна кожному, хто вивчаю інструмент. Однак, природа 

практики та найефективніші способи її виконаннѐ – аспекти навчаннѐ 

фортепіано, ѐкими часто нехтуять у навчальній студії. Так само, ѐк учнів 

потрібно навчати інших аспектів фортепіанного виконаннѐ, їм також 

потрібно показати, ѐк практикуватисѐ. Даний компонент методологічного 

блоку вклячаю чотири елементи: цілеспрѐмована практика; наѐвність 

інтелектуального або когнітивного розуміннѐ причини проблем; повільна 

практика та практика крок за кроком, тобто засвоюннѐ фрагмента за 

розділом, перш ніж продовжувати далі.  

Цілеспрѐмована практика – це засіб, по-перше, визнаннѐ того, що 

повинно бути досѐгнуте, а потім розробити план дій длѐ досѐгненнѐ ціюї 

мети; це може спричинити встановленнѐ певної кількості цілей, ѐких 

потрібно досѐгти на цьому шлѐху. Проблемоя длѐ педагогів ю навчити 

студентів, ѐк самостійно ставити власні цілі та завданнѐ. Ще один виклик 

длѐ педагогів – допомога студентам у визначенні проблеми, ѐкі також 
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усвідомленні причини кожної проблеми. Проте, ѐк нам видаютьсѐ, 

недостатньо визнати проблему: студент також повинен навчитисѐ, що 

робити, щоб її подолати. Незаперечним ю факт, що розуміннѐ проблеми 

даю можливість розробити метод або методи длѐ їх вирішеннѐ.  

Велика увага акцентуютьсѐ на повільній практиці. Це дозволѐю 

піаністові час і простір длѐ сприйнѐттѐ, роздумів і оцінки того, що 

відбуваютьсѐ музично й технічно, а потім вирішити будь-ѐкі проблеми. 

Повільна практика надаю піаністові час зосередитисѐ на певній одній 

труднощі – або поюднанні труднощів – це не так можливо тіюя самоя 

міроя, коли твір виконуютьсѐ зі звичайноя швидкістя. Останній елемент у 

наведеній вище схемі – необхідність практикувати крок за кроком, тобто 

освоявати твір розділ за розділом. ак правило, набагато легше 

зосередитисѐ на частині твору, ніж на цілому.  

Звернемосѐ до компоненту гостре слуханнѐ (розширеннѐ слухових 

здібностей) (рис. 8). 

У даному компоненті виокремляютьсѐ три основних сфери длѐ 

розширеннѐ слухових навичок: прослуховуваннѐ записів професійними 

виконавцѐми; відвідуваннѐ живих виступів та запис студентами власної гри 

й подальше її критичне оціняваннѐ. Відтак, розширеннѐ слухових навичок 

ю важливим длѐ розвитку стилістичної чутливості, інтерпретаційних 

здібностей і почуттѐ естетичного. Звичайно, підґрунтѐм цих трьох підходів ю 

гостра слухова чутливість до ритму, висоти, гармонії, фактури, а також 

тонально-виразних ѐкостей звуку. 

 
 

Рис. 8. Схема компоненту гострого слуханнѐ (розширеннѐ слухових 

здібностей) 

Перший елемент у компоненті, прослуховуваннѐ записів 

професіоналів-виконавців, ю засобом ознайомленнѐ студентів та 

порівнѐннѐ вистав із музичної, естетичної, стилістичної та технічної точки 

зору. Нам видаютьсѐ, що це відмінний інструмент навчаннѐ та ю певноя 

міроя продовженнѐм демонстрації викладача. 

До того ж, вважаюмо за необхідне наголосити на тому, що студентів 

слід заохочувати не лише слухати твори, ѐкі вони вивчаять, але й також 

звертатисѐ до інших творів того самого композитора – причому не 

Розширеннѐ слухових здібностей 

Слуханнѐ записів 
професійних виконавців  

Відвідуваннѐ живих виступів Запис студентами власної гри та 
подальша її критика 
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обмежуячись творами длѐ фортепіано, а також до творів сучасників 

композитора. Аргументуюмо, що другий елемент, живі виступи, забезпечую 

ще одну перспективу, ѐку неможливо відтворити на записі, чи то CD чи то 

DVD. Це забезпечую важливий шлѐх длѐ самооцінки в Китаї. Констатуюмо, 

що під час прослуховуваннѐ запису студенти можуть виѐвити проблеми, 

про ѐкі вони часто не знаять під час виконаннѐ; певноя міроя це 

продовженнѐ використаннѐ критичного слуханнѐ викладача. 

І останній компонент методологічного блоку – страх сцени (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Схема роботи длѐ подоланнѐ перелѐку 

 

У зазначеному компоненті визначено п’ѐть елементів: хороша 

підготовка ѐк основа длѐ почуттѐ безпеки; репетиціѐ виступу та досвід 

виступу; гостре усвідомленнѐ слуху та концентраціѐ слуху; позитивне 

ставленнѐ й розслабленість. Стверджуюмо, що ѐкщо ці аспекти були 

адекватно розглѐнуті, ймовірність страху сцени вплинути на виставу значно 

зменшуютьсѐ. Безпека під час підготовки вклячаю доскональне знайомство 

з твором та наѐвність рішень щодо відчутних слабких місць, ѐк технічних, 

так і музичних. Більше того, наголосимо, що важливо мати адекватні 

репетиції «на сцені» до виступу: реальний досвід виступу в реальному часі 

сам по собі дуже допомагаю розвиткові впевненості, необхідної длѐ 

боротьби зі страхом сцени та стресом від виступу в цілому. 

Зрештоя, важливо також, щоб студенти навчилисѐ розслаблѐтисѐ під 

час виступу. До того ж, вважаютьсѐ, що змаганнѐ длѐ педагогів – це зробити 

все можливе, щоб дати змогу своїм учнѐм подолати або знизити страх сцени. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

представлена модель професійної фортепіанної освіти в закладах вищої 

освіти Китая доводить важливість урахуваннѐ філософських ідей, 

принципів навчаннѐ та методології в процесі підготовки піаністів-

виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китая. 

На подальший розглѐд заслуговуять питаннѐ методичного 

забезпеченнѐ професійної підготовки піаністів у закладах вищої освіти 

Подоланнѐ страху сцени 
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гарну 

підготовку 

Гостре 
усвідомлен
-нѐ слуху та 
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ціѐ слуху 
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Позитивне 
ставленнѐ 

Розслаб-
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Китая та імплементації провідних методів у процес музичного навчаннѐ в 

закладах вищої освіти України. 

ЛІТЕРАТУРА 
Neuhaus, H. (1993). The art of piano playing. London: Kahn & Averill. 

РЕЗЮМЕ 
Ван Боюань. Модель профессионального фортепианного образованиѐ в 

музыкальных вузах Китаѐ. 
В статье разработана модель фортепианного образованиѐ на основе анализа 

современных тенденций в области профессиональной подготовки пианистов-
исполнителей в китайских учреждениѐх высшего образованиѐ. Модель содержит три 
компонента: философский блок (философские традиции: рационализм, эмпиризм, 
прагматизм; философские ориентиры), блок принципов преподаваниѐ (потребность 
воспитывать в учащихсѐ способность выражать эмоции и идеи, значение пианистов 
длѐ созданиѐ продуманного и соответствуящего тонального качества; важность 
развитиѐ воображениѐ и воспитаниѐ творчества, необходимость поощрениѐ и 
стимулированиѐ в обучении и соблядениѐ качества преподаваниѐ) и методологический 
блок (техника, стиль; запоминание; практика, острые навыки слушаниѐ (или 
расширение слуховых способностей), и этап преодолениѐ страха), которые находѐтсѐ в 
отношениѐх взаимозависимости. 

Ключевые слова: фортепианное образование, модель, музыкальные высшие 
учебные заведениѐ, Китай, пианисты-исполнители. 

SUMMARY 
Wang Boyuan. Model of professional piano education in musical institutions of 

higher education in China. 
The article develops a model of piano education based on the analysis of current trends in 

the field of professional training of pianists-performers in Chinese higher education institutions. 
The model contains three components: philosophical block (philosophical traditions: rationalism, 
empiricism, pragmatism; philosophical guidelines), block of teaching principles (the need to 
educate students to express emotions and ideas; the importance of creating a thoughtful and 
appropriate tonal quality; the importance of imagination and education creativity; the need to 
encourage and stimulate teaching and adherence to the quality of teaching) and methodological 
block (technique; style; memorization; practice; sharp listening skills (or hearing); and the stage 
of overcoming fear), which are interdependent. 

To achieve the goal of the study, a number of research methods were used, namely: 
source-study, analytical, comparative, historical and theoretical methods, as well as methods 
of inductive-deductive processing of material and modeling. 

It is proved, that three philosophical directions have a significant impact on piano 
education. In particular, rationalist ideas include: knowledge comes from rational analysis; 
the importance of understanding music in a historical context; conducting a theoretical 
analysis of the musical score. Empiricism requires piano education to focus on experience: 
sensory, life, teacher experience and work experience; and the belief that good practice is 
based on experiment and observation; and finally, the sense of hearing, which in this context 
is called sharp listening, has an obvious significance in music education. From pragmatism 
comes the belief that nothing is permanent (this can be seen, for example, in the changing 
nature of the practice of performance and different interpretations of the score); the belief 
that students should be taught to be independent and solve problems; and the need for an 
individual approach, which means that no methodological approach fits all students. 
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It is concluded that the presented model of professional piano education in higher 
education institutions in China proves the importance of taking into account philosophical 
ideas, principles of teaching and methodology in the process of training pianists-performers 
in art institutions of higher education in China. 

The issues of methodological support of professional training of pianists in higher 
education institutions of China and implementation of leading methods in the process of 
music education in higher education institutions of Ukraine deserve further consideration. 

Key words: piano education, model, music institutions of higher education, China, 
pianists-performers. 
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ 

 
У статті схарактеризовано сутність наукових термінів «професійна підготовка 

майбутніх вихователів», «компетентність», «художньо-естетична компетент-

ність». Визначено та обґрунтовано педагогічні умови, ѐкі сприѐтимуть ефективному 

формування художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів, а саме: 

культурологічний підхід до формуваннѐ художньо-естетичної компетентності 

майбутніх вихователів; оптимальне поюднаннѐ форм, методів і засобів освітньої 

діѐльності з майбутніми вихователѐми з метоя формуваннѐ художньо-естетичної 

компетентності майбутніх вихователів; розробка системи завдань, спрѐмованих 

на формуваннѐ художньо-естетичних умінь майбутніх вихователів. 

Ключові слова: художньо-естетична компетентність, майбутні вихователі, 

педагогічні умови, формуваннѐ. 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин висуваю перед 

освітоя нові проблеми, зміняю її функції, цілі, засоби, критерії освітньої 

діѐльності. Щоб ринок став фактором гуманізації соціальних реформ, він 

повинен повернутись обличчѐм до лядини, до її реальних потреб, а це 

можливо лише за умови використаннѐ різних форм і методів підготовки 

висококваліфікованих, естетично освічених професіоналів. Майбутній 

фахівець повинен оволодіти такими компетентностѐми, ѐкі маять властивості 
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гнучкості, глибини, міцності, перенесеннѐ, професійно-особистісного само-

вдосконаленнѐ; мати широкий кругозір, а також бути творчоя особистістя.  

Формуваннѐ означених компетентностей та професійно-особистісних 

ѐкостей актуалізуютьсѐ в майбутніх вихователів сучасних закладів 

дошкільної освіти. Вихователь, ѐкий володію багатим духовним 

потенціалом, ю особистістя, ѐка гармонійно втілить у себе теоретичні та 

практичні знаннѐ в галузі раціонально-логічного та емоціонально-чуттювого 

пізнаннѐ світу, що ю одніюя з визначних передумов розвитку творчої 

особистості. Слід відзначити, що проблема творчо мислѐчих здобувачів, ѐкі 

володіять нестандартним поглѐдом на вирішеннѐ питань, здатних до 

саморозвитку, безперервної та гнучкої самоосвіти, ю стрижневоя длѐ 

системи нинішньої вищої педагогічної освіти. Тому на сьогодні це 

визначаютьсѐ основноя метоя професійної підготовки майбутніх 

вихователів: не теоретичні знаннѐ самі по собі, а знаннѐ ѐк інструмент 

побудови ефективної педагогічної взаюмодії в різноманітних постійно 

мінливих умовах реального освітнього процесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ фахової 

компетентності майбутнього вихователѐ ю предметом пильної уваги 

українських учених: Р. Аронової, Г. Бюлюнької, Д. Вороніна, О. Дубогай, 

С. Дѐченко, І. Жадленко, О. Лобової, С. Петренко, І. Рогальської-аблонської 

та ін. Теоретичному та практичному висвітлення аспектів художньо-

естетичної культури особистості присвѐчені дослідженнѐ О. Бованенко, 

І. Зѐзяна, М. Кагана, Л. Кондрацької, О. Рудницької, М. Стельмаховича та 

ін. Водночас теоретичний аналіз наукових праць засвідчив, що проблема 

формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів 

потребую більш детального вивченнѐ й обґрунтуваннѐ. 

Мета статті полѐгаю у визначенні й обґрунтуванні педагогічних умов 

формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів. 

Методи дослідження. Реальність отриманих результатів 

підтверджуютьсѐ застосуваннѐм таких методів: теоретичний аналіз, синтез 

науково-педагогічних джерел – з метоя уточненнѐ клячових понѐть 

дослідженнѐ та визначеннѐ наукових підходів до вивченнѐ означеної 

проблеми; систематизаціѐ, узагальненнѐ, структурно-функціональний 

аналіз – длѐ визначеннѐ й обґрунтуваннѐ педагогічних умов формуваннѐ 

художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів. 

Виклад основного матеріалу. З метоя створеннѐ теоретичного 

фундаменту дослідженнѐ актуалізуютьсѐ уточненнѐ понѐть, дотичних до 

проблеми формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх 
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вихователів. Такими науковими термінами ю дефініції «професійна 

підготовка майбутніх вихователів», «компетентність», «художньо-

естетична компетентність». 

Здійсняячи змістовий аналіз феномену «підготовка» визначено, що 

сутність цього терміну науковці (Нестеренко, 2003; Семеног, 2005 та ін.) 

пов’ѐзуять із розуміннѐм підготовки до професійної діѐльності. 

Професійна підготовка в контексті теми розглѐдаютьсѐ нами ѐк складний і 

тривалий процес оволодіннѐ майбутніми вихователѐми необхідними 

теоретико-методичними компетентностѐми професійної спрѐмованості, 

розвиток сукупності професійно значущих і особистісних ѐкостей і 

здібностей длѐ формуваннѐ художньо-естетичної компетентності. 

Аналіз наукових джерел (Бібік, 2004; Михайлова, 2009; Пушкар, 2014) 

засвідчую, що дослідники трактуять понѐттѐ «компетентність» ѐк динамічну 

комбінація знань, розумінь, поглѐдів, цінностей, умінь, інших особистих 

ѐкостей, що окресляять результати навчаннѐ за освітньоя програмоя, 

необхідних длѐ професійної діѐльності. У формуляванні понѐттѐ «художньо-

естетична компетентність» ми спираюмосѐ на розгорнуте визначеннѐ 

Л. Михайлової, ѐка засвідчую, що: «…художньо-естетична компетентність 

передбачаю розвиненість художніх інтересів, смаків, потреб, ідеалів та 

естетичних ціннісних оріюнтацій у галузі мистецтва, художньо-образного 

мисленнѐ, опануваннѐ мовами різних видів мистецтва, здатність бути 

слухачем, глѐдачем і творцем, уміннѐ сприймати, інтерпретувати й оцінявати 

художні твори, висловлявати особисте ставленнѐ до них, аргументуячи свої 

думки та оцінки, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній 

творчій діѐльності» (Михайлова, 2009). 

Ґрунтуячись на подане визначеннѐ можемо стверджувати, що 

художньо-естетична компетентність майбутнього вихователѐ ю особистісним 

новоутвореннѐм і забезпечуютьсѐ юдиноя, цілісноя структуроя, основними 

компонентами ѐкої визначаюмо такі: мотиваційний (наѐвність мотивів, цілей, 

потреб, ціннісних оріюнтацій щодо здобуттѐ широкого спектру естетичних 

знань, умінь і навичок, здатності до сприйнѐттѐ різних видів мистецтва й 

мистецької творчості); когнітивний (сприйнѐттѐ творів мистецтва ѐк суспіль-

ного ѐвища й системи, що постійно розвиваютьсѐ); діѐльнісний (сукупність 

умінь і навичок длѐ практичного вирішеннѐ завдань у галузі естетики, що 

характеризуять здатність майбутнього вихователѐ вирішувати професійні 

завданнѐ, ѐкі виникаять у реальних ситуаціѐх професійної педагогічної діѐль-

ності з дітьми дошкільного віку, оріюнтуячись на естетичну сутність); рефлекс-

сивний (здатність майбутнього вихователѐ до самооцінки ставленнѐ до 
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мистецьких традицій свого та інших етносів; уміннѐ аналізувати хід і резуль-

тати власної практичної діѐльності, об’юктивно оцінявати себе, власний 

рівень мистецької майстерності); комунікативний (здатність майбутнього 

вихователѐ до спілкуваннѐ з дітьми дошкільного віку в процесі мистецької 

освіти на основі обміну особистісними духовними цінностѐми); естетичний 

(інтегратор усіх компонентів у процесі освоюннѐ різних видів мистецтва).  

На нашу думку, успіх та ефективність формуваннѐ художньо-

естетичної компетентності майбутніх вихователів залежить від сукупності 

педагогічних умов, за ѐких буде організовано навчаннѐ. Тому перспективу 

подальшого дослідженнѐ вбачаюмо у визначенні педагогічних умов 

формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів. 

Нами з’ѐсовано, що ефективними у вирішенні означеної проблеми будуть 

такі педагогічні умови: культурологічний підхід до формуваннѐ художньо-

естетичної компетентності майбутніх вихователів; оптимальне поюднаннѐ 

форм, методів і засобів освітньої діѐльності з майбутніми вихователѐми з 

метоя формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх 

вихователів; розробка системи завдань, спрѐмованих на формуваннѐ 

художньо-естетичних умінь майбутніх вихователів. 

Розглѐнемо детальніше сутність та особливості застосуваннѐ кожної 

з визначених педагогічних умов. 

Вибір першої педагогічної умови обумовлений складністя 

та багатогранністя проблеми формуваннѐ художньо-естетичних 

компетентностей, тому вважаюмо, що длѐ її вирішеннѐ необхідно 

використовувати такий підхід, ѐкий би враховував специфіку 

досліджуваної проблеми й завданнѐ професійної підготовки майбутнього 

вихователѐ. Аналіз психолого-педагогічних джерел (Масленникова, 2013; 

Сундеюва, 2010) даю змогу стверджувати про те, що длѐ розв’ѐзаннѐ 

означеної проблеми актуальним ю культурологічний підхід, сутність ѐкого 

полѐгаю в сприйманні особистості через призму понѐттѐ «культура», що в 

освітній діѐльності розглѐдаютьсѐ ѐк вільна, активна індивідуальність. 

Відомо, що метоя освіти ю залученнѐ особистості до культурних цінностей, 

розвиток її задатків і здібностей, а результатом  присвоюннѐ особистістя 

культурних цінностей, оволодіннѐ знаннѐми, розвитком естетичних 

почуттів. Отже, освіта та культура виступаять ѐк два взаюмопов’ѐзані 

процеси, а культурологічний підхід обумовляю формуваннѐ особистості 

через пріоритетний розвиток «лядинознавства». Длѐ того, щоб глибше 

зрозуміти сутність культурологічного підходу, звернемосѐ до 

категоріального апарату. 
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Аналіз наукових джерел (Лисакова, 2013; Олійник, 2006) дав змогу 

зробити висновок, що культурологічний підхід – це насамперед принципово 

гуманістична позиціѐ, що визнаю лядину ѐк особистість вільну у власних 

проѐвах у всіх відношеннѐх: до самої себе, до власної долі, до власного 

минулого й майбутнього. Цѐ позиціѐ, заснована на діалозі з оточуячим 

культурним світом, відкриваю новий поглѐд на освіту, розвиток особистості та 

її життюдіѐльність. Виходѐчи з цього можна стверджувати, що різні аспекти 

лядської сутності ѐк суб’юкта культури (свідомість, самосвідомість, духовність, 

творчість, здатність до навчаннѐ тощо) не проюктуятьсѐ в одній моделі або 

теорії, а розглѐдаятьсѐ ѐк грані цілісної культури лядини.  

Ґрунтуячись на логіці культурологічного підходу, виділимо його 

основні риси: 

 розглѐд освітнього процесу і його учасників через понѐттѐ «культура»; 

 розглѐд лядини ѐк суб’юкта культур, а її діѐльність ѐк саму культуру; 

 формуваннѐ й функціонуваннѐ «культури» через усталені традиції; 

 оріюнтаціѐ механізмів соціалізації на репродуктивне відтвореннѐ 

зразків культури або на вільну творчість; 

 оріюнтаціѐ не на механічне поюднаннѐ й уніфікація культур, а на їх 

синтез; 

 інтеграціѐ педагогічних і соціальних наук, що враховую мінливі 

культурні контексти. 

Спираячись на основні риси означеного підходу, ми вважаюмо 

найбільш продуктивним використаннѐ культурологічного підходу сутність 

ѐкого полѐгаю в такому: він дозволѐю розглѐдати формуваннѐ особистості 

майбутнього вихователѐ в процесі взаюмодії матеріальної та духовної 

культур. В аспекті нашого дослідженнѐ культурологічний підхід до 

формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів 

простежуютьсѐ ціннісноя оріюнтаціюя, ѐка дозволить їм визначити й 

реалізувати на практиці власну позиція, спираячись на культуру своюї 

країни, народу й мови. Цей підхід також вказую майбутньому вихователеві 

на теоретико-методологічну стратегія в усвідомленні власної 

приналежності до певної культури, власних національних традицій, у 

реалізації власних культурних пріоритетів. Отже, культурологічний підхід 

обумовлений об’юктивним зв’ѐзком лядини з культуроя ѐк системоя 

цінностей (культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, 

створених лядством у процесі суспільно-історичної практики 

(Андрущенко, 2014). Це даю змогу констатувати, що культурологічний 

підхід маю у своїй основі аксіологія – вченнѐ про природу цінностей, їх 
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походженнѐ та значущості, тобто про зв’ѐзок різних цінностей між собоя, 

із соціальними й культурними факторами, а також структуроя особистості. 

У зв’ѐзку з вищезазначеним відзначимо, що одним із компонентів 

культурологічного підходу ю аксіологічний підхід (Гавриляк, 2015). 

Виходѐчи з наведених вище положень, ми прийшли до висновку про 

необхідність використаннѐ діѐльнісного підходу під час формуваннѐ 

художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів. Особливості 

цього підходу виражаятьсѐ в тому, що він змушую досліджувати освітній 

процес у закономірному юдиному розглѐді всіх основних компонентів 

діѐльності (цілей, мотивів, дій, аналізу досѐгнутих результатів); дозволѐю 

розглѐдати вченнѐ ѐк процес, спрѐмований на оволодіннѐ способами дії; 

сприѐю розкриття цілей, засобів і результатів діѐльності викладача та 

здобувачів, їх взаюмодії. 

Важливо відзначити, що діѐльнісний підхід розглѐдаютьсѐ 

ѐк цілеспрѐмований процес, основним змістом ѐкого ю засвоюннѐ знань і 

розвиток основних форм теоретичного мисленнѐ. Оскільки можуть бути 

використані не всі принципи діѐльнісного підходу (наприклад, його 

обмеженість – він не допускаю розкриттѐ активності особистості в цілому, 

тобто в цьому випадку, не може бути виѐвлена позиціѐ одніюї лядини ѐк 

суб’юкта діѐльності (Бібік, 2004)), ми пропонуюмо використовувати 

професійно-особистісний підхід длѐ того, щоб діѐльність містила в собі 

творчий характер, відповідала цілѐм, потребам та інтересам особистості. Під 

час формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів у 

педагогічному закладі вищої освіти важливо розглѐдати цілісність 

особистості, тобто особистості ѐк професіонала у власній діѐльності. 

Можна констатувати, що ефективноя педагогічноя умовоя 

формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів ю 

інтегрований культурологічний підхід, у ѐкому синтезуятьсѐ 

загальнонаукові методи пізнаннѐ та специфіка досліджуваного процесу. 

Запропонований нами культурологічний підхід вклячаю в себе основні ідеї 

аксіологічного, діѐльнісного та професійно-особистісного підходів. 

Розкривши сутність культурологічного підходу, ми підійшли до обґрун-

туваннѐ наступної педагогічної умови, спрѐмованої на ефективне формуваннѐ 

художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів. Ґрунтуячись на 

логіці нашого дослідженнѐ, ми дійшли висновку, що другоя педагогічноя 

умовоя буде оптимальне поюднаннѐ форм, методів і засобів освітньої 

діѐльності з майбутніми вихователѐми з метоя формуваннѐ художньо-

естетичної компетентності майбутніх вихователів. У результаті оптимального 
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поюднаннѐ форм, методів і засобів забезпечуютьсѐ особистісно-зоріюнтований 

підхід до формуваннѐ художньо-естетичних умінь, розвиток ініціативи та 

творчого стиля діѐльності. Застосуваннѐ принципів оптимізації (виділеннѐ 

головного, вибір найкращого варіанта з декількох за певними критеріѐми, 

диференційований підхід, економіѐ часу тощо) веде до стабільного зростаннѐ 

результатів будь-ѐкої діѐльності педагога без додаткових витрат часу. 

Під терміном «метод навчаннѐ» ми розуміюмо спосіб підготовки 

майбутніх вихователів із метоя формуваннѐ художньо-естетичної 

компетентності, а понѐттѐ «форма навчаннѐ» трактуюмо ѐк спосіб організації 

підготовки майбутніх вихователів длѐ наданнѐ їм відповідних знань, умінь і 

навичок длѐ формуваннѐ художньо-естетичної компетентності, що визначаю 

часовий та організаційний режим навчаннѐ й місце його проведеннѐ. Щодо 

«засобів навчаннѐ», то в сутність ціюї дефініції ми вкладаюмо допоміжні 

матеріальні засоби з їх специфічними дидактичними функціѐми, серед них, 

зокрема, слово викладача, що реалізуять процес підготовки майбутніх 

вихователів до формуваннѐ художньо-естетичної компетентності. 

Вважаюмо, що особливе значеннѐ варто приділѐти таким формам 

організації освітньої діѐльності, ѐкі значноя міроя відрізнѐятьсѐ від 

загальноприйнѐтих, ѐк-от: проблемно-діалогічні лекції, «лекції-візуалізації», 

ділові ігри (гра-тренажер, рольова гра, проблемно-моделяяча гра). На 

проблемно-діалогічних лекціѐх здобувач, на відміну від інформативних 

лекцій, перероблѐю інформація «ѐк суб’юктивне відкриттѐ ще невідомого длѐ 

себе знаннѐ» (Вербицький, Бакшаюва, 2006). Під час проведеннѐ лекційних 

занѐть, побудованих на проблемній основі, пріоритет віддаютьсѐ усному 

викладу діалогічного характеру, коли за допомогоя постановки проблемних 

та інформаційних питань, висуваннѐ гіпотез, їх підтвердженнѐ або 

спростуваннѐ, зверненнѐ до слухачів, здобувачі спонукаятьсѐ до спільних 

роздумів, дискусії, ѐка починаютьсѐ безпосередньо на лекції. 

Порѐд із лекціѐми проблемно-діалогічного характеру, що забезпечуять 

активно-творчий тип засвоюннѐ знань, доцільно використовувати й інший тип 

лекційних занѐть  «лекціѐ-візуалізаціѐ». ак зазначаю О. Вербицький, процес 

візуалізації ю згортаннѐ розумового змісту, що вклячаю різні види інформації, 

в наочний образ. Будучи сприйнѐтим, цей образ може бути розгорнутий 

і слугувати опороя адекватних розумових і практичних дій, ѐкі ю основоя 

розвитку їх уѐви (Вербицький, Бакшаюва, 2006). 

Проведеннѐ таких лекційних занѐть, ѐкі також містѐть елементи проб-

лемності, зводитьсѐ до зв’ѐзного, розгорнутого коментуваннѐ підготовлених 

візуальних матеріалів. При цьому використовуятьсѐ різні види наочності: 
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 зорова наочність – малянок, колір, графіка, репродукції, ілястрації; 

 поюднаннѐ зорової та слухової (музичні твори в запису, читаннѐ 

віршів і прозових текстів) наочності.  

Розглѐдаячи ділові ігри, ѐк форму організації освітньої діѐльності 

з майбутніми вихователѐми, акцентуюмо увагу на таких іграх: гра-тренажер 

(з декількох варіантів пропонуютьсѐ вибрати найбільш адекватні длѐ 

вирішеннѐ поставленого завданнѐ); рольова гра (кожному учаснику 

задаятьсѐ вихідні установки, з точки зору ѐких ведетьсѐ відбір і 

класифікаціѐ матеріалу); проблемно-моделяяча гра (відбуваютьсѐ ігрова 

деформаціѐ структури художнього твору з тим, щоб виѐвити специфічну 

роль конкретних засобів художньої виразності). 

Під час конструяваннѐ ділових ігор ми спиралисѐ на такі психолого-

педагогічні принципи, виділені О. Вербицьким, Н. Бакшаювоя в дослідженні, 

присвѐченому формам контекстного навчаннѐ (Вербицький, Бакшаюва, 2006): 

 принцип ігрового моделяваннѐ змісту й форм професійної 

діѐльності майбутніх вихователів; 

 принцип спільної діѐльності учасників у ході постановки ними 

професійно важливих цілей і їх досѐгненнѐ засобом підготовки та 

прийнѐттѐ спільних рішень; 

 принцип діалогічного спілкуваннѐ, коли кожен учасник не тільки 

маю право, але й повинен висловити власне ставленнѐ з усіх питань; 

 принцип проблемності змісту імітаційної моделі, коли 

створяятьсѐ умови не просто длѐ передачі інформації, а стимуляять 

знаннѐ в процесі розробки способів і засобів вирішеннѐ завдань, 

прийнѐттѐ рішень, здійсненнѐ відповідних практичних дій. 

Визначаячи методи, ми спиралисѐ на твердженнѐ, чим активніші 

методи навчаннѐ, тим швидше можна викликати інтерес до навчаннѐ. 

Використаннѐ питань і завдань, вирішеннѐ ѐких вимагаю від здобувачів 

активної пошукової діѐльності, веде до більш ефективного засвоюннѐ 

навчального матеріалу. Тому в освітньому процесі доцільно передбачати 

використаннѐ таких методів: аналогії та інтеграції, моделяваннѐ ігрових 

ситуацій, синектики, інверсій, проведеннѐ ділових ігор. 

Подальшу роботу зосередимо на короткій характеристиці означених 

методів. Зокрема, методи аналогії та інтеграції використовуятьсѐ з метоя 

економії часу та більш глибокого й усвідомленого засвоюннѐ матеріалу. 

Сутність методу аналогії полѐгаю в такому: вивчаячи будь-ѐкий предмет 

або ѐвище, здобувачі формуляять висновки про властивості предмету 

(ѐвища) на основі схожості з іншим, раніше вивченим предметом 
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(ѐвищем). Наприклад, «Художньо-виразні засоби в живописі, літературі, 

музиці», «Основні прийоми аналізу художнього твору» та ін. 

Метод інтеграції також ѐк і метод аналогії дозволѐю більш 

усвідомлено підходити до вивченнѐ нового навчального матеріалу з 

найменшими затратами часу. Цей метод сприѐю отримання нового, більш 

раціонального, ефективного засобу освітньої діѐльності, в результаті 

застосуваннѐ теоретичних і емпіричних вправ інтеграційного характеру 

(здатних до об’юднаннѐ). Інтегрувати, об’юднувати окремі ѐвища необхідно 

за загальними або схожими критеріѐми.  

Цікавим длѐ майбутніх вихователів ю метод моделяваннѐ ігрових си-

туацій. Наприклад: змоделявати бесіду з дітьми старшого дошкільного віку на 

тему «Що ви відчуваюте під час прослуховуваннѐ музичного твору?» або змо-

делявати виразне втіленнѐ психологічних особливостей персонажів, самос-

тійно добираячи длѐ них засоби мовленнювої (інтонації) та зовнішньої вираз-

ності (виразні рухи: рук – жести, обличчѐ – міміка, всього тіла – пантоміміка). 

Метод синектики, заснований на цілеспрѐмованому використанні 

інтуїтивно-образного, метафоричного мисленнѐ здобувачів, застосовуютьсѐ 

ѐк прийом розв’ѐзаннѐ складних творчих завдань, а також з метоя 

навчаннѐ самого процесу творчого пошуку. Сутність синектики полѐгаю в 

«перетворенні знайомого на дивне». 

Метод інверсій спрѐмований на розвиток творчого мисленнѐ 

майбутніх вихователів. Він оріюнтую на пошук ідей розв’ѐзаннѐ творчого 

завданнѐ в нових несподіваних напрѐмах, протилежних традиційним 

поглѐдам. При цьому використовуятьсѐ прийоми аналізу й синтезу; 

збільшеннѐ та зменшеннѐ; прискореннѐ й уповільненнѐ; статистичні й 

динамічні характеристики; роз’юднаннѐ та об’юднаннѐ.  

Метод упровадженнѐ ділових ігор в освітній процес. Основна мета 

таких ігор у педагогічному закладі вищої освіти – навчити майбутніх вихо-

вателів застосовувати придбані знаннѐ й уміннѐ в обстановці, максимально 

наближеній до закладу дошкільної освіти. Проведеннѐ кожної ділової гри 

вимагаю ретельної підготовки ѐк з боку викладача, так і з боку студентів. 

Таким чином, можна констатувати, що оптимальне поюднаннѐ форм, 

методів і засобів може сприѐти вирішення таких проблем, ѐк 

перевантаженнѐ здобувачів, нераціональне використаннѐ часу, механічне 

застосуваннѐ форм, методів і засобів в освітній діѐльності, недостатність 

індивідуалізації та диференціації навчаннѐ.  

Зважаячи на те, що головноя метоя нашої розвідки означено 

формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів, то 
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зрозуміло, що вона буде формуватись і реалізовуватисѐ тільки в діѐльності. 

Тому третьоя педагогічноя умовоя нами визначено розробку системи 

завдань, спрѐмованих на формуваннѐ художньо-естетичних умінь майбутніх 

вихователів. З оглѐду на предмет нашого дослідженнѐ, доцільним ю розглѐд 

сутності художньо-естетичних умінь майбутніх вихователів, ѐкі науковці 

(Алмаші-Копин, Беспалько, Білик, 2020) пропонуять формувати поетапно.  

Зокрема, перший етап – притѐгненнѐ або репродуктивно-

наслідувальний,  виступаю ѐк засіб накопиченнѐ досвіду відносин. На 

цьому етапі здобувач повинен навчитисѐ: 

 бачити й розуміти прекрасне (виѐвленнѐ тих предметів і ѐвищ 

у навколишній дійсності, ѐкі виконані за законами гармонії, краси 

та ю наближеними до ідеалу); 

 виділѐти шлѐхом первинного емоційно чуттювого сприйнѐттѐ 

основних художніх засобів виразності твору (розуміннѐ умовності мови 

художнього твору, тобто способу виѐвленнѐ художньої правдивості, а не 

дійсно реального ѐвища, та інтуїтивне сприйнѐттѐ деѐких виразних засобів 

(кольору, мелодії, ритму тощо)).  

На другому етапі – відтвореннѐ або пошуково-виконавському – 

здійсняютьсѐ самостійний пошук шлѐхів вирішеннѐ пізнавальних та інших 

завдань. Майбутній вихователь повинен оволодіти такими вміннѐми: 

 акцентувати на важливості творів мистецтва (з’ѐсуваннѐ цінності 

твору длѐ життюдіѐльності соціального суб’юкта, суспільства, нації, 

соціальної групи, окремого індивіда);  

 аналізувати художній твір у юдності змісту й форми (розуміннѐ 

категорій «форма» та «зміст», ѐкі розкриваять ідейно-смислову 

спрѐмованість художнього твору, баченнѐ художнього образу у творі);  

 визначати ціннісну позиція автора через ідея художнього твору;  

 виділѐти основні закономірності розвитку напрѐмів у мистецтві 

(розуміти, що напрѐм у мистецтві – це відображеннѐ соціальної специфіки 

певної епохи в суспільстві, її світоглѐд, а не сума формальних ознак, а також 

розуміти, що перехід від одного напрѐму до іншого – це діалектичний 

процес, що виражаю зміни в соціально-світоглѐдних відносинах).  

Третій етап – творіннѐ або етап активної творчості – сприѐю 

формулявання проблеми, вибір шлѐхів длѐ її самостійного розв’ѐзаннѐ. 

На цьому етапі майбутній вихователь маю оволодіти вміннѐми: 

 проѐвлѐти особистісний підхід у процесі вибору художньо-естетич-

них цінностей (спрѐмуваннѐ художньо-естетичних цінностей суспільства 

в індивідуальну систему цінностей, ѐкі маять особистісну сутність); 
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 використовувати отримані художньо-естетичні знаннѐ, вміннѐ 

ѐк у педагогічній практиці, так і в процесі життюдіѐльності в цілому 

(створеннѐ творчих виробів студентами, що маять значеннѐ длѐ інших, длѐ 

культури в цілому. Відпрацяваннѐ вміннѐ самостійно й аргументовано 

оцінявати твори мистецтва, вміннѐ керувати процесом сприйнѐттѐ 

художнього твору в дітей дошкільного віку, визначеннѐ естетичних потреб, 

художнього інтересу, ціннісних оріюнтацій у них). 

Нами розроблено систему завдань, спрѐмованих на формуваннѐ 

художньо-естетичних умінь майбутніх вихователів, ѐкі згруповано та 

презентовано в таблиці 1.  

Таблицѐ 1 

Система завдань, спрямованих на формування художньо-естетичних 

умінь майбутніх вихователів 

Типи 
завдань 

Види завдань Основна мета Приклади завдань 

М
іж

си
ст

ем
н

і (
м

іж
п

р
ед

м
ет

н
і т

во
р

чі
 

о
св

іт
н

і з
ав

д
ан

н
я)

 

 завданнѐ на літера-
турне втіленнѐ художніх 
образотворчих образів; 

 завданнѐ на музичне 
втіленнѐ художніх 
образотворчих образів; 

 завданнѐ на порівнѐннѐ 
та виѐвленнѐ літера-
турного образу відповідно 
до запропонованої 
музичної характеристики; 

 завданнѐ на словесне 
маляваннѐ 

 усвідомленнѐ внут-
рішніх зв’ѐзків між різ-
ними видами мистецт-
ва; 

 подоланнѐ 
емоційної бідності 
художнього 
сприйнѐттѐ в цілѐх 
активного формуваннѐ 
асоціативного полѐ; 

 розвиток елемен-
тарно-асоціативного 
рівнѐ сприйнѐттѐ 
музики, живопису 

 передати засобами 
живопису або малянка 
загальний характер 
музичного або 
літературного твору;  

 намалявати 
прослуханий «музичний 
пейзаж»; 

«
М

ал
і т

во
р

чі
»

 з
ав

д
ан

н
я

 

 завданнѐ на 
об’юднаннѐ в досвіді 
уѐвлень про засоби 
виразності різних видів 
мистецтва в нове, що 
раніше не зустрічалосѐ в 
поюднанні; 

 завданнѐ на створеннѐ 
нових образів на основі 
комбінуваннѐ; 

 завданнѐ на 
досѐгненнѐ виразності 
шлѐхом виділеннѐ 
істотних рис; 

 розвиток 
художнього 
сприйнѐттѐ шлѐхом 
використаннѐ 
прийомів аглятинації, 
гіперболізації, 
загостреннѐ, 
схематизації, типізації; 

 розвиток 
комбінаторного 
мисленнѐ; 

 формуваннѐ вміннѐ 
виділѐти головне; 
 

 знайти взаюмозв’ѐзок 
між емоційноя 
виразністя мелодії в 
музиці і кольором в 
живописі; 

 знайти взаюмозв’ѐзок 
між емоційноя 
виразністя динаміки в 
музиці і кольором в 
живописі; 

 знайти забарвленнѐ 
звучаннѐ різних 
музичних інструментів; 
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 завданнѐ на виѐвленнѐ 
найбільш ѐскравого і 
красивого з елементів 
зорового рѐду 

 розвиток фіксації 
уваги на найбільш 
виразних формах 
дійсності 

 здійснити аналіз 
виразного характеру 
ліній, ритму, темпу в 
музиці і образотворчому 
мистецтві 

Тв
о

р
чі

 з
ав

д
ан

н
я 

п
р

о
ф

ес
ій

н
о

го
 т

и
п

у  завданнѐ на аналіз 
ситуації і виѐвленнѐ 
основних проблем; 

 завданнѐ на 
визначеннѐ плану 
діѐльності, вибору 
засобів і способів 
вирішеннѐ проблем 

 формуваннѐ 
професійно-
педагогічної спрѐмо-
ваності майбутніх 
вихователів на розви-
ток художньо-творчих 
здібностей дітей 
дошкільного віку 

 описати пейзаж, 
зовнішній виглѐд 
персонажів, зображених 
в живописі і в музиці 

Логіка дослідженнѐ вимагаю здійсненнѐ докладнішого розглѐду 

запропонованої класифікації, звернути увагу на особливості кожного типу 

завдань, спрѐмованих на формуваннѐ художньо-естетичних умінь майбутніх 

вихователів. Відтак, розробка першої групи завдань – міжсистемних 

(міжпредметних творчих освітніх завдань) здійсняютьсѐ шлѐхом 

виокремленнѐ особливо важливих міжсистемних проблем на основі 

цілісного сприйнѐттѐ різних видів мистецтв, візуалізації літературних, 

музичних образів. Розв’ѐзаннѐ цих завдань сприѐю формування змістовних 

способів мисленнѐ, подоланнѐ емоційної бідності художнього сприйнѐттѐ в 

цілѐх активного формуваннѐ асоціативного полѐ, що ю важливим фактором 

аналітичного проникненнѐ в структуру художнього твору. Особливостѐми 

«малих творчих» завдань визначено те, що їх розв’ѐзаннѐ не потребую 

спеціальних знань, ѐкими повинні володіти майбутні вихователі; завданнѐ 

маять специфічний зміст, ѐкий полѐгаю у власному смисловому й образному 

виборі рішеннѐ; завданнѐ сприѐять формування художньо-естетичних умінь 

і розвитку художнього сприйнѐттѐ. 

Третѐ група завдань – творчі завданнѐ професійного типу, розроблені 

на основі ігрової імітації професійної діѐльності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти з імпровізаціюя. Ці завданнѐ сприѐять 

формування уміннѐ аналізувати ситуації і розкривати основні проблемні 

моменти; виѐвлення цілей стратегії і плану діѐльності; вибір засобів і 

способів реалізації рішеннѐ; оцінку результату і його ефективності. 

Отже, розроблена нами система завдань, спрѐмованих на 

формуваннѐ художньо-естетичних умінь майбутніх вихователів ю третьоя 

ефективноя педагогічноя умовоя формуваннѐ художньо-естетичної 

компетентності майбутніх вихователів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проблема 

формуваннѐ художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

454 

вимагаю постановки і розв’ѐзаннѐ рѐду теоретичних положень, пов’ѐзаних зі 

специфікоя здійсненнѐ творчої діѐльності, художнім розвитком, естетичним 

пізнаннѐм, ставленнѐм до ѐвищ дійсності, вираженоя різноманітністя 

мистецтв. Керуячись цим твердженнѐм, ми визначили й обґрунтували педа-

гогічні умови, ѐкі сприѐтимуть ефективному вирішення означеної проблеми.  

Перспективи подальших розвідок у цьому напрѐмі полѐгаять у 

наукових дослідженнѐх, пов’ѐзаних з експериментальним обґрунтуваннѐм 

ефективності педагогічних умов формуваннѐ художньо-естетичної 

компетентності майбутніх вихователів. 
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РЕЗЮМЕ 
Кондратюк Светлана, Бутенко Вита. Формирование художественно-

эстетической компетентности будущих воспитателей. 
В статье охарактеризовано сущность научных терминов «профессиональнаѐ 

подготовка будущих воспитателей», «компетентность», «художественно-эстети-
ческаѐ компетентность». Определены и обоснованы педагогические условиѐ, способст-
вуящие эффективному формирования художественно-эстетической компетент-
ности будущих воспитателей, а именно: культурологический подход к формирования 
художественно-эстетической компетентности будущих воспитателей; оптимальное 
сочетание форм, методов и средств образовательной деѐтельности с будущими 
воспитателѐми с целья формированиѐ художественно-эстетической компетент-
ности будущих воспитателей; разработка системы заданий, направленных на 
формирование художественно-эстетических умений будущих воспитателей. 

Ключевые слова: художественно-эстетическаѐ компетентность, будущие 
воспитатели, педагогические условиѐ, формирование. 

SUMMARY 
Kondratiuk Svitlana, Butenko Vita. Formation of artistic-aesthetic competence of 

future preschool teachers. 
The article characterizes the essence of the scientific terms “professional training of 

future preschool teachers”, “competence”, “artistic-aesthetic competence”. The pedagogical 
conditions that will promote effective formation of artistic-aesthetic competence of future 
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preschool teachers are identified and substantiated, namely: culturological approach to the 
formation of artistic-aesthetic competence of future preschool teachers; optimal combination 
of forms, methods and means of educational activities with future preschool teachers in 
order to form their artistic-aesthetic competence; development of a system of tasks aimed at 
the formation of artistic-aesthetic skills of future preschool teachers. 

The purpose of the article is to determine and substantiate the pedagogical conditions 
for the formation of artistic-aesthetic competence of future preschool teachers. The validity 
of the obtained results is confirmed by the use of the following research methods: theoretical 
analysis, synthesis of scientific and pedagogical sources – in order to clarify the key concepts 
of research and identify scientific approaches to the study of this problem; systematization, 
generalization, structural and functional analysis – to determine and justify the pedagogical 
conditions for the formation of artistic-aesthetic competence of future preschool teachers. 

As a result of the research it is established that an integrated culturological approach 
is relevant for solving this problem, in which general scientific methods of cognition and 
specifics of the studied process are synthesized. The proposed culturological approach 
includes the basic ideas of axiological, activity and professional-personal approaches. The 
essence of forms (problem-dialogue lectures, “visualization lectures”, business games 
(simulator game, role-playing game, problem-modeling game)) and methods (analogies and 
integrations, simulation of game situations, synectics, inversions, conducting business 
games) of organizing educational activities are revealed. They will contribute to the effective 
formation of artistic-aesthetic competence of future preschool teachers. The stages of future 
preschool teachers’ artistic-aesthetic competence formation and skills that they have to 
master in the context of the problem are identified. A system of tasks aimed at forming the 
artistic-aesthetic competence of future preschool teachers has been developed. 

Thus, the problem of forming the artistic-aesthetic competence of future preschool 
teachers requires the formulation and solution of a number of theoretical provisions related 
to the specifics of creative activity, artistic development, aesthetic knowledge, attitude to 
reality, expressed by the diversity of arts. Based on this statement, we have identified and 
justified the pedagogical conditions that will contribute to the effective solution of this 
problem. Prospects for further investigations in this direction are seen in further research 
related to the experimental justification of the effectiveness of pedagogical conditions for the 
formation of artistic-aesthetic competence of future preschool teachers. 

Key words: artistic-aesthetic competence, future preschool teachers, pedagogical 
conditions, formation. 
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ЗНАЧУЩІСТЬ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО РЕСУРСУ У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ ВОКАЛІСТА: МИСТЕЦЬКО-ІСТОРИЧНИЙ ПОГЛЯД 

 
У статті розкриваютьсѐ сутність понѐттѐ «художньо-творчий ресурс», 

висвітляятьсѐ історичні аспекти виникненнѐ даного феномену ѐк особливого ѐвища 
в мистецтві. Робота розкриваю природу досліджуваного феномену й висвітляю 
основні мистецькі площини, у ракурсі ѐких слід розглѐдати його зміст і сутність: у 
художньо-творчій, що розкриваю внутрішній духовний світ вокаліста, його почуттѐ, 
уѐвленнѐ та систему цінностей; у технічно-виконавській, пов’ѐзаній безпосередньо і 
вокальним апаратом вокаліста-виконавцѐ і його виконавськими можливостѐми. 
Розглѐнуто головні діюво-творчі позиції художньо-творчого ресурсу, визначено його 
важливість у контексті підготовки майбутнього вокаліста і його подальшого 
професійного становленнѐ, окреслено значимість та унікальність досліджуваного 
феномену у практиці сучасної вокальної школи. 

Ключові слова: художньо-творчий ресурс, вокаліст, сучасна вокальна школа. 

 

Постановка проблеми. Актуальність даної роботи обумовлена соціаль-

ними змінами, що відбуваятьсѐ сьогодні у світовому просторі. Сучасне тисѐ-

чоліттѐ характеризуютьсѐ ѐскравими науковими відкриттѐми й кардинальним 

вирішеннѐм багатьох найважливіших соціальних проблем в області культури, 

науки, мистецтва. Це ю необхідноя умовоя длѐ розквіту духовної культури, 

розкриттѐ творчого ресурсу в кожної окремої творчої особи. 

У законодавчих освітніх документах нашого часу відзначаютьсѐ, що 

всѐ система освіти «покликана забезпечити вихованнѐ творчо розвинених 

лядей, конкурентоздатних фахівців, ѐкі володіять духовноя культуроя, 

поважаять права і свободи особистості, проѐвлѐять високий 

професіоналізм, шанобливо ставлѐтьсѐ один до одного, до традицій і 

культури різних народів» (Національна доктрина, 2001, с. 2). 

Курс сучасності на ѐкісні зміни в соціальній структурі та способі життѐ 

суспільств даять свої результати і безумовно впливаять на духовну 

культуру будь-ѐкої з країн. Такі зміни істотно впливаять і на розвиток усіюї 

системи вищої професійної освіти, у тому числі й на підготовку майбутніх 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

458 

вокалістів, на виѐвленнѐ і розвиток їх художньо-творчого ресурсу. Тому 

особливу відповідальність сьогодні несуть освітні установи, покликані 

навчати нашу молодь, формувати їх світоглѐд, інтереси і творчі потреби, 

громадѐнську самосвідомість. 

Аналіз актуальних досліджень. Ступінь розробленості проблеми 

визначивсѐ у процесі аналізу наукової літератури з досліджуваного 

питаннѐ. Так, розглѐду духовно-історичних глибин творчої діѐльності 

присвѐчені праці філософів Г. Гегелѐ, Т. Гоббса, Р. Декарта, І. Канта, у ѐких 

рішеннѐ проблем буттѐ й моралі автори визначаять післѐ дослідженнѐ 

можливості лядського пізнаннѐ і установленнѐ меж розвитку його 

потенційних можливостей. 

Проблема творчості і художньо-творчої діѐльності була одніюя з 

клячових у роботах представників зарубіжної філософської думки 

минулого століттѐ. Учені С. Булгаков, H. Бердѐюв, І. Ільїн, Н. Лоський, 

В. Розанов, В. Соловйов, П. Флоренський вдавалисѐ до аналізу процесів 

самостійної творчої і творчої діѐльності лядини, міркували про те, ѐк 

зрозуміти і розвивати внутрішній світ особистості. Длѐ цього вони 

зверталисѐ не тільки до науки, а й до культури, релігії і мистецтва.  

Особливе значеннѐ длѐ розкриттѐ творчої глибини досліджуваного 

нами питаннѐ маять праці видатних музикантів, композиторів, педагогів, 

ѐкі заклали у свій час ґрунтовні підвалини творчого розвитку особистості – 

Й. С. Баха, Л. Бетховена, Р. Вагнера, Д. Верді, Ф. Ліста, В.-А. Моцарта, 

Н. Паганіні, А. Тосканіні, Ф. Шопена, Р. Шумана. 

Вивченнѐ проблеми дослідженнѐ з історичних позицій спираютьсѐ на 

впливові на розвиток вітчизнѐної і зарубіжної класичної музичної школи 

імена М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, а. Степового, а також 

M. Балакірюва, А. Бородіна, М. Глінки, А. Даргомижського, 

М. Мусоргського, C. Рахманінова, П. Чайковського.  

Під час розкриттѐ теми дослідженнѐ ми дотримувалисѐ геніальних ідей 

вокальних методик корифеѐ вокальної майстерності Ф. Шалѐпіна, брали до 

уваги теоретичні засади педагогів-вокалістів Ж. Дяпре, Ф. Ламперті, 

В. Морозова, Ю. Нестеренка, О. Образцової, Ю. Ольховського, визначали 

особливість психолого-педагогічних ідей щодо розкриттѐ творчого 

потенціалу особистості, творчих потреб, мотивів та інтересів видатних 

науковців Б. Ананьюва, Л. Виготського, О. Леонтьюва, В. Мѐсищюва, 

К. Платонова, С. Рубінштейна, Б. Теплова, Д. Ельконіна та інших, ураховували 

теоретично-практичні напрацяваннѐ вітчизнѐних педагогів-практиків нашого 

часу Л. Бірякової, Т. Ластовецької, О. Маруфенко, О. Стахевича, 
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Н. Фоломюювої, О. Ярко, де сучасна вокальна школа розглѐдаю художньо-

творчий потенціал і ресурс ѐк складний психолого-фізіологічний процес та 

ретельно вивчаю його окремі напрѐми. Нами враховувалисѐ також думки 

щодо виконавської майстерності представників зарубіжної вокальної школи 

різних часів – Г. Вишневської, М. Демченко, С. Звюрюва, С.а. Лемешева, 

A. Нежданової, О. Образцової, H. Обухової, мистецький внесок ѐких не можна 

викреслити з історії розвитку вокального мистецтва. 

Проблеми творчого становленнѐ майбутніх музикантів-професіоналів 

все більше привертаять увагу дослідників, серед ѐких імена вчених минулого 

часу і сьогоденнѐ – Ю. Абдулліна, Я. Аліюва, O. Апраксіної, A. Базік, 

Т. Бакланової, O. Блох, H. Ветлугіної, І. Довжинець, Г. Голѐки, О. Юременко, 

Н. Юфімової, C. Зорілової, Ю. Карпенка, С. Крамської, Т. Костіної, А. Кузнецова, 

Ю. Максимова, М. Петренко, О. Устименко-Косорич, Н. Фоломюювої, Г. Ципіна, 

А. Щербакової. Глибинні аспекти проблеми розвитку творчості майбутнього 

фахівцѐ з музичного мистецтва розглѐдаютьсѐ у працѐх науковців І. Зѐзяна, 

М. Лещенко, О. Олексяк, Г. Падалки, С. Сисоювої, О. Щолокової та інших. 

Витокам творчого та художнього потенціалу майбутніх митців 

присвѐчено наукові роботи І. Кошавцѐ, С. Крамської, С. Куценко, 

О. Матліної, О. Музики, І. Мурсамітової, Т. Ситник.  

Слід зазначити, що у професійній підготовці майбутнього музиканта-

виконавцѐ розвиток художньо-творчого ресурсу ю не менш важливим, ніж 

майстерність володіннѐ виконавськоя технікоя будь-ѐкого жанру. Саме 

цей процес повинен ґрунтуватисѐ на кращих традиціѐх художньої 

культури. Такий підхід відповідаю актуальним стратегічним завданнѐм 

наукових досліджень у педагогіці мистецтва країн світу.  

Аналіз численних джерел дозволѐю стверджувати, що художньо-

творчий ресурс ю категоріюя, що маю світоглѐдну спрѐмованість, ѐка 

обумовлена індивідуально-психологічними особливостѐми особистості. 

Визначений феномен формуютьсѐ у процесі набуттѐ майбутнім вокалістом 

життювого, професійного, креативного досвіду й даю можливості 

самореалізуватисѐ особистості в умовах активної творчої діѐльності.  

Мета статті – висвітлити значущість художньо-творчого ресурсу май-

бутнього вокаліста у складному процесі його практичної підготовки в умовах 

вищої або середньої спеціальної освіти в закладах культури і мистецтв. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети даної роботи були 

використані такі методи: теоретичний аналіз вітчизнѐної та зарубіжної 

наукової літератури за фахом; вивченнѐ, аналіз та узагальненнѐ 

педагогічного й мистецького досвіду з обраної теми дослідженнѐ. 
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Виклад основного матеріалу. Стратегіѐ розвитку сучасної освіти 

спрѐмована на ствердженнѐ особистості майбутнього фахівцѐ з мистецтва 

шлѐхом повної реалізації його потенційних можливостей. Саме сьогодні 

простежуютьсѐ активний розвиток вокально-виконавської школи, де 

перевірені часом вітчизнѐні та зарубіжні вокальні традиції становлѐть 

фундамент творчої діѐльності майбутнього вокаліста-професіонала. 

Ураховуячи здобутий віками історичний досвід, сучасна мистецька й 

вокальна школи знаходѐтьсѐ в пошуку нового, досконалого й ефективного. 

Безумовно, вагому роль відіграять аналіз педагогічної та творчої спадщини 

видатних майстрів вокального мистецтва, виѐвленнѐ давніх методик, ѐкі 

іноді нашим поколіннѐм навіть загубляятьсѐ за причини їх усного 

передаваннѐ від педагога учневі. 

Їх відродженнѐ в умовах сучасності набуваять особливої цінності. 

Сутність і зміст художньо-творчого ресурсу майбутнього вокаліста ю досить 

складноя та багатогранноя проблемоя. Саме її розкриттѐ передбачаю 

глибокий аналіз педагогічної та музикознавчої літератури. 

Спираячись на досѐгненнѐ науки, культури й мистецтва ми можемо 

стверджувати, що виконавство (інструментальне або вокальне) – одне з 

найдавніших і найбільш цікавих форм майстерності в мистецтві. Бо 

музично-виконавська діѐльність ѐвлѐю собоя найширшу сферу проѐву 

лядської природи. Та і сьогодні в сучасній культурі саме музичне 

виконавство перевершую за обсѐгом всі інші жанрові сфери мистецтва. 

Маюмо відзначити, що музичне виконавство і його види (а саме 

вокальне та інструментальне) супроводжуять лядину все її життѐ 

незалежно від статі, віку, національності, рівнѐ освіченості, матеріального 

становища, тощо. А сьогодні вокально-виконавський аспект у мистецтві 

переживаю сплеск інтересу. Зросло число бажаячих отримати музичну 

освіту за вокальним профілем, що підтверджуютьсѐ досить високим 

конкурсом на музичні відділеннѐ і факультети творчих закладів освіти. 

Варто сказати, що сьогодні вимоги до освіти вокаліста-професіонала 

надзвичайно зросли. Спеціаліст в області вокального виконавства «…повинен 

володіти високим інтелектом, духовноя культуроя, бути естетично 

розвиненоя особистістя, знати виконавський репертуар, освоїти складні за 

музичноя мовоя класичні й сучасні музичні твори, володіти різними стилѐми 

та виконавськими техніками (Фоломююва, 2017, с. 95). Важливо, що 

становленнѐ особистості вокаліста-виконавцѐ та його професійна підготовка 

не може обійтисѐ без розвитку художньо-творчого ресурсу, ѐкий забезпечую 

повноцінний процес становленнѐ його мистецької індивідуальності.  
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Сучасні науковці наголошуять, що сучасна вокальна професійно-

виконавська школа «…у даний час активно розвиваютьсѐ, спираячись на 

перевірені століттѐми музичні традиції світових шкіл. Але, незважаячи на 

надзвичайно багатий історичний досвід, і сьогодні практика навчаннѐ 

виконавському мистецтву продовжую перебувати у стадії пошуку найбільш 

досконалого та ефективного» (Горбенко, 2007, с. 142).  

Безумовно, «сучасна система професійної музичної освіти, що маю 

міцні, перевірені часом традиції, потребую вдосконаленнѐ відповідно до 

нових вимог часу» (Юременко, 2019, с. 251). Потребую широкого вивченнѐ 

проблема розвитку художньо-творчого ресурсу майбутніх виконавців 

вокального профіля в умовах їх професійного становленнѐ в закладах 

освіти нового зразку. 

Особливої актуальності набуваять сьогодні проблеми сутності та 

змісту художньо-творчої діѐльності вокалістів-виконавців, теоретичні та 

методичні основи їх фахової підготовки та професійного становленнѐ.  

Цілком зрозуміло, що проблеми вдосконаленнѐ професійної 

підготовки майбутнього вокаліста в закладах музичної освіти вищого і 

середнього спеціального рівнѐ все більше привертаять увагу вчених і 

педагогів. Саме тому сьогодні виходить велика кількість педагогічної 

літератури, у ѐкій висвітляятьсѐ різні грані становленнѐ майстерності 

майбутніх виконавців з вокального мистецтва. 

Зауважимо, що художньо-творчий ресурс вокаліста найтіснішим 

чином пов’ѐзаний із загальноя музичноя й виконавськоя обдарованістя 

особистості, її музичноя грамотністя та емоційноя чуйністя. Понѐттѐ  

«художньо-творчий ресурс» (ѐк і понѐттѐ «художньо-творчий потенціал») 

вбираю в себе загальне (длѐ всіх галузей у сфері мистецької культури), 

особливе (специфічне длѐ конкретного суспільства, соціально-

демографічної групи) і індивідуальне (специфічне длѐ окремої лядини). 

Феномен, що нас цікавить, містить також і елемент несвідомого, стихійно 

формуячись у процесі пізнаннѐ, у праці та творчій діѐльності виконавцѐ, де 

активізаціѐ його становленнѐ здійсняютьсѐ за допомогоя освоюннѐ 

спадщини видатних музикантів і композиторів минулого та сьогоденнѐ. 

Варто зазначити, що сьогодні дослідники працяять над розробкоя 

ефективних комплексних методів діагностуваннѐ музично-виконавської 

обдарованості майбутнього вокаліста, що вклячаю комп’ятерне 

обстеженнѐ за допомогоя спеціально розроблених тестів на визначеннѐ 

його емоційного й музичного слуху, а також виконавських здібностей. Але 
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в таких працѐх звернено увагу лише на музичні можливості музиканта і не 

враховуятьсѐ художньо-творчі особливості його особистості. 

Художньо-творчий ресурс вокаліста сьогодні слід розглѐдати у двох 

основних площинах:  

 у художньо-творчій, ѐка розкриваю внутрішній духовний світ 

музиканта, його думки, почуттѐ, уѐвленнѐ й систему цінностей;  

 у технічно-виконавській, пов’ѐзаній безпосередньо з його 

виконавчим апаратом та виконавськими можливостѐми. 

Синтез різних художньо-творчих і технічно-виконавських показників 

даю можливість говорити про індивідуальність та унікальність кожного з 

вокалістів. аскрава особливість виконавцѐ вокального профіля 

обумовлена його здатністя увібрати в себе особистий життювий досвід 

лядини, його соціальне, духовно-моральне й естетичне вихованнѐ. 

Всі ці проблеми необхідно вирішувати комплексно і тільки так 

можливо дійсно ефективно розкрити художньо-творчий ресурс 

майбутнього вокаліста в умовах його підготовки в закладі вищої або 

середньої спеціальної освіти культурно-мистецького профіля. 

Безумовно, педагоги і митці розуміять, що час сьогодні висуваю нові 

вимоги до професійної підготовки конкурентно здібних фахівців, здатних 

не лише «відродити традиції національної культури, але й розвивати 

культуру, мистецтво, створявати духовні, естетичні, моральні цінності. Це 

обумовляю необхідність розвитку художніх здібностей, неповторного 

творчого потенціалу особистості» (Крамська, 1998, с. 49). 

Але сутність і зміст художньо-творчого ресурсу особи ю досить склад-

ноя і різноманітноя проблемоя. Її розкриттѐ припускаю глибокий і усебічний 

аналіз філософської, психолого-педагогічної та музикознавчої літератури, 

вивченнѐ художньо-творчого ресурсу ѐк активної і творчої діѐльності. 

Проблема внутрішнього потенціалу музиканта-виконавцѐ, нерозкритих 

художньо-творчих можливостей особистості і культури у визначеному 

контексті в цілому цікавить науковців з давнини й до нашого часу. Проблема 

аналізу процесу творчого пошуку і творчої діѐльності лядини ю більш ніж 

актуальноя. Науковці міркуять над проблемоя щодо організації діѐльності, 

ѐка би оптимально впливала на внутрішній світ наших вокалістів, на принцип 

розуміннѐ й освоюннѐ загальнолядських цінностей, на процес осѐгненнѐ 

змісту та сутності зазначеного феномену. Невичерпними джерелами в 

окресленому контексті ю культура, релігіѐ, наука і мистецтво.  

Аналізуячи й узагальняячи висловляваннѐ вчених у цьому аспекті, 

можна стверджувати, що творчість – це процес самовираженнѐ лядини, 
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його слід розуміти ѐк максимально можливе, найбільш глибоке проникненнѐ 

в об’юктивну реальність. Понѐттѐ «творчість» – надзвичайно широке і бага-

тогранне. У словнику творчістя називаютьсѐ «діѐльність, результатом ѐкої ю 

створеннѐ нових матеріальних і духовних цінностей. Продукт творчості відріз-

нѐютьсѐ новизноя, оригінальністя, унікальністя» (Сластьонін, 1990, с. 12).  

Більш того, у науковому дискурсі з музичної психології і мистецької 

педагогіки під час визначеннѐ особливостей художньої творчості у 

виконавському контексті зазначаять: «Потреба вилити свої почуттѐ на 

полотні, на папері і в нотних знаках виникаю через перевантаженість 

емоційної сфери художника життювими враженнѐми. Те, що длѐ звичайної 

лядини ю повсѐкденним фактом життѐ, у душі художника викликаю ѐскраві 

гами переживань, зважаячи на особливу вразливість і емоційної чуйності, 

його психічної організації» (Олексяк, 2004, с. 86). Творчість – це «не тільки 

практична, а й розумова діѐльність, ѐка перетворяю світ. Длѐ творчого 

суб’юкта вона ю засобом самовираженнѐ, самореалізації, розвитку особистості 

в цілому. Основноя її ѐкістя ю новизна» (Леонтьюв, 1977, с. 102). 

Але виникаю питаннѐ – чи все нове ю творчістя? Випадкові асоціації, 

неосмислені дії, нехай навіть спрѐмовані на будь-ѐку перетворявальну 

діѐльність, наврѐд чи можна назвати творчістя. У всіх цих прикладах 

відсутній початковий момент, що спонукаю до творчості – це ю мета. ак і 

потреба в самореалізації, мета ю необхідноя умовоя і головним стимулом 

творчої активності. 

Слід також визнати, що зовнішнѐ практична діѐльність, спрѐмована 

на створеннѐ продукту творчості, не ю самим творчим процесом. Тільки 

внутрішні психічні та розумові процеси, ѐкі спонукаять до ціюї практичної 

діѐльності, можуть бути творчими. Так, Л. Виготський, розмірковуячи про 

особливості творчості, писав: «Творча діѐльність ... знаходитьсѐ в прѐмій 

залежності від багатства й різноманітності колишнього досвіду лядини, 

тому що цей досвід представлѐю матеріал, з ѐкого створяютьсѐ побудові 

фантазії ... Висновок, ѐкий можна звідси зробити, полѐгаю в необхідності 

розширявати досвід особистості, ѐкщо ми хочемо створити досить міцні 

основи длѐ її творчої діѐльності» (Виготський, 1991, с. 19). 

Цікаво відзначити, що процес творчого пошуку дозволѐю виконавця 

піднѐтисѐ дійсно на гідну шани висоту художньо-виконавської 

майстерності, домогтисѐ блискучого віртуозного виконаннѐ музичного 

матеріалу. До того ж, виконавська діѐльність і необмежені потенційні 

можливості виконавцѐ в окресленому контексті дивуять своюя 

майстерністя, змушуячи інакше дивитисѐ на роль музики длѐ художньо-
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творчого становленнѐ особистості. Але таке осмисленнѐ вимагаю і від 

слухачів саме активного творчого пошуку, щоб усвідомити ту глибину твору 

мистецтва, ѐку можуть осѐгнути далеко не всі. Та не дивлѐчись на це, 

сучасні вокалісти продовжуять шукати все нові можливості длѐ виконаннѐ, 

нові фарби длѐ вираженнѐ своїх почуттів, розкриваячи нові можливості не 

тільки свої, але й музичного мистецтва в цілому. На переконаннѐ 

Р. Роллана, «музика – найбільша цінність, ... вона даю нам чисте вираженнѐ 

душі, таюмниць внутрішнього життѐ лядини, ѐкі довго перетворяятьсѐ в 

серці, перш ніж вийти назовні» (Вербець, 2005, с. 4). 

Професійна підготовка майбутнього вокаліста заснована на 

вкляченні індивіда в художня культурну діѐльність, його оріюнтації на 

розвиток творчого ресурсу та емоційно-ціннісного ставленнѐ до мистецтва. 

У дослідженнѐх, присвѐчених особливостѐм художньо-творчої 

підготовки музикантів-виконавців, сказано, що «художньо-творча 

діѐльність студентів – це процес пізнаннѐ, відтвореннѐ, створеннѐ й 

поширеннѐ об’юктивного і суб’юктивного, оригінального продукту у сфері 

мистецтва за допомогоя інтелектуальних процесів» (Крамська, 2015, с. 185).  

Історично розглѐдаячи проблему розуміннѐ сутності та змісту 

художньо-творчого ресурсу особистості у філософії музики та 

музикознавстві, можна зробити певні висновки: 

– художньо-творчий ресурс особистості у процесі життюдіѐльності 

набуваю світоглѐдного, соціального й навіть релігійного характеру, ѐкий 

відповідаю часу і розвитку суспільства; 

– феномен, що досліджуютьсѐ, відображаю емоційний внутрішній 

стан особистості, рівень інтелекту і художньо-творчого розвитку; 

– художньо-творчий ресурс розкриваютьсѐ у процесі пізнаннѐ себе 

особистістя, у мистецькій праці та навчанні, у пошуку істини в умовах 

активної творчої (вокальної ) діѐльності; 

– він проѐвлѐютьсѐ у власному критичному досвіді, набутому у 

процесі життюдіѐльності та в музичній практиці, а також у тлумаченні 

музичних і художніх цінностей; 

– досліджуваний феномен містить загальне (длѐ всіх у сфері 

художньої культури), особливе (специфічне длѐ конкретного суспільства, 

соціально-демографічної групи) і індивідуальне (специфічне длѐ окремої 

лядини); 

– художньо-творчий ресурс містить елемент несвідомого, стихійно 

формуячись у процесі пізнаннѐ, у праці та творчій діѐльності; 
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– активізаціѐ становленнѐ художньо-творчих потенційних 

можливостей особистості здійсняютьсѐ за допомогоя освоюннѐ спадщини 

видатних музикантів і композиторів минулого і сьогоденнѐ, а також у 

творчому пошуку власного стиля музикуваннѐ. 

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що художньо-

творчий ресурс – це можливість майбутньої реалізації особистості в умовах 

творчої діѐльності, це категоріѐ, що маю світоглѐдну спрѐмованість, 

обумовлена індивідуально-психологічними особливостѐми особистості й 

формуютьсѐ у прогресі становленнѐ життювого і креативного досвіду. 

Загальновідомо, що «ресурс», ѐк індивідуально-психологічна 

особливість особистості, тісно пов’ѐзаний із темпераментом, характером, 

здібностѐми. Він також залежить від емоційно-вольової сфери особистості, 

ступенѐ її обдарованості, розвиненості пізнавальних процесів: мисленнѐ, 

відчуттѐ, сприйнѐттѐ, уѐви, фантазії, пам’ѐті. Безумовно, усі названі 

компоненти здатні безпосередньо впливати на особливості формуваннѐ 

художньо-творчого ресурсу майбутнього вокаліста, дозволѐять визначити 

зміст фахової підготовки фахівцѐ в області вокально-виконавського 

мистецтва, визначити певний обсѐг необхідних знань, умінь і навичок, окрес-

лити ефективні шлѐхи розвитку художньо-творчого ресурсу майбутнього 

вокаліста ѐк в умовах навчаннѐ в мистецькому закладі освіти, так і в 

подальшому фаховому становленні і професійній виконавській діѐльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Художньо-

творчий ресурс майбутнього фахівцѐ вокально-виконавського профіля в 

контексті його підготовки в умовах вищої або середньої спеціальної освіти 

ю достатньо складним особистісним і комплексним ѐвищем. Окреслений 

феномен ґрунтуютьсѐ на художньо-творчих задатках, вікових та 

індивідуально-психологічних особливостѐх конкретної особистості, маю 

раціональні й емоційні засади, залежить від емоційно-вольових рішень. 

Професійне зростаннѐ вокаліста в умовах сьогоденнѐ не може бути 

повноцінним без розкриттѐ та розвитку художньо-творчого ресурсу, ѐкий 

забезпечую процес становленнѐ індивідуальності сучасного представника 

високого мистецтва з виконавства.  

Процес виѐвленнѐ та розвитку художньо-творчого ресурсу в 

майбутнього вокаліста сьогодні може виступати діювим інструментом у 

практиці підготовки виконавців-професіоналів у закладах мистецтва, 

сприѐтиме творчому самовираження талановитих представників 

студентської молоді з урахуваннѐм індивідуальних особливостей кожного 

з них, а також мистецьких проѐвів їх активності в музично-виконавській 
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діѐльності. Це дозволѐю починаячому виконавця вокального профіля у 

процесі методично-вивіреної і професійно-творчо вибудованої фахової 

підготовки оволодіти ефективними стратегіѐми залученнѐ шанувальників 

мистецтва до культурного соціуму і безпосередньо вклячитисѐ у процес 

функціонуваннѐ системи сучасної культури в цілому. 
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РЕЗЮМЕ 
Крамская Светлана, Руденко Александр. Значимость художественно-

творческого ресурса в профессиональном становлении вокалиста: художественно-
исторический взглѐд. 

В статье раскрываетсѐ суть понѐтиѐ «художественно-творческий ресурс», 
освещаятсѐ исторические аспекты возникновениѐ исследуемого феномена как 
особенного ѐвлениѐ в искусстве. Работа раскрывает природу исследуемого 
феномена и освещает  основные художественные плоскости, в ракурсе которых 
следует рассматривать его содержание и сущность: в художественно-творческой, 
котораѐ раскрывает внутренний духовный мир вокалиста, его чувства, 
представлениѐ и систему ценностей; в техническо-исполнительской, свѐзанной 
непосредственно с вокально-исполнительским аппаратом вокалиста-исполнителѐ и 
его вокально-исполнитеьскими возможностѐми. Рассмотрены главные действенно-
творческие позиции художественно-творческого ресурса, определена его важность 
в контексте  подготовки будущего вокалиста и его дальнейшего профессионального 
становлениѐ, обрисована значимость и уникальность исследуемого феномена в 
практике современной вокальной школы. 

Ключевые слова: художественно-творческий ресурс, вокалист, вокальнаѐ 
школа. 

SUMMARY 
Kramska Svitlana, Rudenko Oleksandr. The importance of artistic and creative 

resource in the professional development of the vocalist: artistic-historical view. 
The article reveals the essence of the concept of “artistic and creative resource”, 

highlights the historical aspects of its emergence as a special phenomenon in art. The work 
reveals the nature of the phenomenon under study and highlights the main artistic planes, in 
the perspective of which should be considered its content and essence: in artistic-creative, 
which reveals the inner spiritual world of the vocalist, his feelings, ideas and values; in 
technical-performing, directly related to the vocal apparatus of the vocalist-performer and 
his performance capabilities. The essential characteristics of the creative resource of the 
individual (multilevel content, dialogical character, sociality, systematicity), the specifics of 
creativity as a holistic multilevel socio-spiritual phenomenon subject to the universal laws of 
personality development, as well as the professional development of the vocalist as a sphere 
of realization of his artistic and creative resource (motivational-creative orientation of the 
future artist’s personality, divergence of thinking, creative abilities, activity of the person, 
intellectual and artistic development) are defined. The concept of “creativity” is outlined not 
only in the view of creating new ideas and works of art, but also as a striking phenomenon of 
socio-spiritual life of society. The process of creative activity is presented as a unique means 
of self-development of the individual and realization of his creative resource. Thus, the 
artistic and creative resource is defined as a set of readiness, aptitude and ability of the 
individual to carry out activities, the purpose of which is to express their artistic uniqueness. 
Such a qualitative content of the artistic and creative phenomenon contributes to bringing 
the vocalist’s personality to a new (artistic and creative) level of life, where the creative 
personality can express himself, realize and assert himself in art. The main activity and 
creative foundations of artistic and creative resource are considered in the work, its 
importance in the context of preparation of the future vocalist and his further professional 
formation is defined, the significance and uniqueness of the studied phenomenon in the 
practice of a modern vocal school is outlined. 

Key words: artistic and creative resource, vocalist, modern vocal school. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ДО РОЗВИТКУ ТЕМБРАЛЬНОГО СЛУХУ УЧНІВ 
 

Статтѐ розкриваю основні аспекти підготовки студентів факультетів 
мистецтв педагогічних університетів до розвитку тембрального слуху в 
практичній роботі з учнѐми. Виокремлено значеннѐ розвитку тембрального слуху 
длѐ успішного здійсненнѐ музично-виконавської діѐльності. Визначено основні 
аспекти розвитку тембрального слуху, а саме: системно-ціннісний, синергетичний, 
рефлексивно-усвідомлений, акмеологічний та креативно-спрѐмований. Розроблено 
критерії формуваннѐ тембрального слуху в майбутніх учителів музичного 
мистецтва у процесі музично-виконавської діѐльності. 

Ключові слова: тембральний слух, майбутні вчителі музичного мистецтва, 
основні аспекти, розвиток, учні, музично-виконавська діѐльність, критерії.  

 

Постановка проблеми. Підготовка майбутніх учителів музичного 

мистецтва до розвитку тембрального слуху учнів ю важливим завданнѐм їх 

професійного становленнѐ. Розглѐдаячи тембральний слух ѐк здатність 

лядини повноцінно сприймати всі багатогранні барви музичного мистецтва, 

виникаю необхідність успішного формуваннѐ ціюї здатності в учнів, адже це ю 

передумовоя їх ефективної музично-виконавської діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. На особливе значеннѐ тембрально-

слухового сприйнѐттѐ і самосприйнѐттѐ вказували Е. Абдуллін, 

Л. Баренбойм, Л. Бочкарьов, І. Ванечкін, Л. Виготський, А. Готсдінер, 

Б. Галеев, Н. Гарбузов, А. Запорожець, В. Зінченко, Д. Кірнарська, 

С. Майкапар, Е. Назайкінский, С. Науменко, а. Мільштейн, Г. Нейгауз, 

М. Старчеус, Б. Теплов, Г. Ципін, Ф. Шопен та ін. 

Проблема розвитку тембрального слуху ѐк відображеннѐ в 

особистісній свідомості складної структури музичного звуку розкрита у 

працѐх Б. Асафьюва, М. Гарбузова, Е. Курта, В. Медушевського, 

Ю. Назайкінського, І. Страхова, М. Старчеуса, Б. Теплова, Я. Тяліна, та ін. 

Учені розглѐдаять музичні звуки, що складаятьсѐ з основного тону, ѐк 

домінувальні над іншими за силоя звучаннѐ та обертонів, тобто призвуків , 

ѐкі виникаять вище основного тону внаслідок діленнѐ джерела звуку на 

окремі частини та взаюмодії його з резонаторами.    

Мета статті полѐгаю в розкритті специфічних особливостей підготовки 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до розвитку 
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тембрального слуху учнів, ѐкий слугую передумовоя їх успішної музично-

виконавської діѐльності.  

Методи дослідження. Длѐ з’ѐсуваннѐ особливостей підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку тембрального слуху 

учнів нами було використано дослідні теоретичні методи, а саме: аналіз 

(історико-педагогічний, логіко-теоретичний, порівнѐльний) психолого-

педагогічної та мистецтвознавчої літератури длѐ розкриттѐ сутності й 

особливостей означеного феномену та визначеннѐ основних наукових 

понѐть; синтез, абстрагуваннѐ й конкретизаціѐ – длѐ обґрунтуваннѐ 

теоретико-практичних аспектів підготовки студентів факультетів мистецтв 

до розвитку тембрального слуху учнів. 

Виклад основного матеріалу. З метоя дослідженнѐ основних аспектів 

розвитку тембрального слуху доцільно визначити понѐттѐ «тембровий слух» 

у поюднанні двох складових, а саме: «тембр» і «музичний слух». Аналіз 

наукової літератури свідчить про те, що тембр (від фр. «timbre»; 

першоджерело грецьк. «tynpanon») – забарвленнѐ, або характер звуку, 

ѐкість, за ѐкоя розрізнѐятьсѐ звуки одніюї висоти і завдѐки ѐкому звучаннѐ 

одного інструменту або голосу відрізнѐятьсѐ від іншого (Азарова, 2013, 

с. 172). Означений феномен, ѐк фізичне ѐвище, може бути об’юктом 

дослідженнѐ різних наук. Так, фізики розглѐдаять тембр ѐк одне з природних 

ѐвищ. Учені, ѐкі вивчаять музичну акустику вважаять тембр одніюя з 

фізичних ѐкостей музичного звуку. З позиції філософської науки тембр ѐвлѐю 

собоя ѐвище естетичного порѐдку. Психологи вивчаять це ѐвище ѐк елемент 

сприйнѐттѐ та музичного уѐвленнѐ, тоді ѐк музикознавці – ѐк одну з важливих 

професійних ѐкостей музиканта-виконавцѐ. 

З позиції сучасних наукових досліджень у галузі музичної акустики, 

тембр визначаютьсѐ індикатором звукового забарвленнѐ, що відіграю 

значну роль у виконавській діѐльності. Тембр звуку залежить від кількості 

обертонів та їх відносної гучності, а також від ѐкості звуку, вібрації тощо. 

Так, Я. Тялін розкрив понѐттѐ «тембр» ѐк комплексне звучаннѐ обертонів, 

унаслідок їх поглинаннѐ основним тоном, що ѐвлѐю собоя, у той самий час, 

ніби потовщене розсвічуваннѐ звуку. Таким чином, виникаю немовби 

звукове багатозвуччѐ, укладене в юдиний звук. За таких обставин музичний 

звук набуваю такого звукового забарвленнѐ, що характеризуютьсѐ 

об’юмністя та вагомістя. Звідси й виникаю: звукова повнота, «округлість, 

насиченість, значимість та інші характерні властивості, ѐкі складаять 

суттюву сферу виконавської музичної виразності» (Тялін, 1977, с. 104).  
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Отже, будучи звуковоя ѐкістя, за допомогоя ѐкої розрізнѐютьсѐ 

звучаннѐ одніюї висоти, тембр вирізнѐю звучаннѐ одного інструменту чи 

голосу від іншого. Особливе тембральне враженнѐ виникаю у процесі 

сприйнѐттѐ комплексу одночасних звуків, ѐкий аналізуютьсѐ слухом, під час 

періодичної зміни його висоти та інтенсивності (Асафьюв, 1973, с. 135). 

Закономірності взаюмозв’ѐзку тембру та висоти звуку отримали в музичній 

акустиці та психології назву вченнѐ про два його висотні елементи. 

Серед дослідників, ѐкі займалисѐ вивченнѐм проблеми музичної 

акустики, провідне місце належить М. Гарбузову. Учений приділѐв велику 

увагу розробці проблеми тембрової виразності музичного звуку і створив 

теорія зонної природи тембрального слуху. Фундаментальні дослідженнѐ 

М. Гарбузова в сфері вивченнѐ особливостей музичного тембру показали, що 

коливаннѐ «часткових тонів, ѐкі створяять характерне тембральне 

забарвленнѐ звуків одніюї висоти, відбуваютьсѐ в певній зоні, завдѐки чому ми 

сприймаюмо узагальнений тембр звуків одніюї висоти різних інструментів 

одного типу, ѐкі звучать окремо один від одного, наприклад, тембр скрипки 

та фаготу. Звук, ѐкий створяютьсѐ у спільному звучанні музичних інструментів 

одного типу, сприймаютьсѐ слухачами ѐк один спільний тембр, наприклад, 

хорова партіѐ чи оркестрова група» (Гарбузов, 1956, с. 60). 

На основі вченнѐ про значимість розвитку тембрального слуху 

(Л. Азарова, Б. Асафьюв, М. Гарбузов, В. Медушевський, Ю. Назайкінський, 

І. Страхов, М. Старчеус, Б. Теплов, Я. Тялін та ін.) у музично-виконавській 

діѐльності доцільно виокремити основні аспекти підготовки студентів 

факультетів мистецтв цього напрѐмку, а саме: системно-ціннісний, синерге-

тичний, рефлексивно-усвідомлений, акмеологічний, креативно-спрѐмований. 

Системно-ціннісний аспект підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до практичної роботи з учнѐми передбачаю зaбeзпeчeннѐ 

cиcтeмнocтi в набуттi знaнь та вмінь охопленнѐ всіюї гами тембральних 

відтінків тa aкцeнтую увaгу нa вceбiчнocтi вивчeннѐ цих ѐвищ i пpoцeciв. У 

кoнтeкcтi системно-ціннісного аспекту розглѐду проблеми розвитку 

тембрального слуху peaлiзуютьcѐ вимoгa нaѐвнocтi piзнopiдниx eлeмeнтiв тa їx 

пeвнoї тoтoжнocтi длѐ пошуку iнтeгpaцiйних зв’ѐзків, що пepeдбaчaю їх 

взaюмне використаннѐ. Системний аспект підготовки майбутніх фахівців 

мистецького профіля, на думку Г. Падалки, у процесі продуктивної діѐльності 

знаходить відображеннѐ у взаюмодії трьох важливих елементів: музично-

естетичного, педагогічного й виконавського (Падалка, 2008, с. 117).  

Сутність та зміст системно-ціннісного аспекту підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до практичної роботи з учнѐми з розвитку 
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тембрального слуху можуть бути розкриті в межах юдиної гуманістичної 

системи цінностей (під час збереженнѐ різноманітності їх культурних і 

етнічних особливостей); рівнозначність традицій і творчості, визнаннѐ 

необхідності вивченнѐ й використаннѐ учінь минулого і можливості 

відкриттѐ в теперішньому та майбутньому. У мeжax використаннѐ данoгo 

аспекту підготовки майбутніх фахівців icную мoжливicть oтpимaти нoвi 

peзультaти длѐ використаннѐ oдниx i тиx самих eлементiв, зaбeзпeчуютьcѐ 

cумicнicть знaнь iз piзниx cиcтeм зaвдѐки зaгaльнiй мeтoдoлoгiї, 

унiвepcaльним лoгiчним пpийoмaм cучacнoгo миcлeннѐ зa умoви 

збepeжeннѐ iндивiдуaльності використаних eлeмeнтiв. Основними його 

ознаками ю глибоке розуміннѐ природи цінностей, їх загальна значимість. 

Ціннісна природа розвитку тембрального слуху майбутніх учителів 

музичного мистецтва даю можливість з’ѐсувати результативність музично-

виконавського процесу, отримати відомості про стан об’юкту, забезпечити 

зворотний зв’ѐзок. У процесі активної виконавської діѐльності підсвідомо 

засвояятьсѐ цінності музичного мистецтва, основна увага спрѐмовуютьсѐ 

на створеннѐ ѐскравого художнього образу твору з використаннѐм засобів 

музичної виразності. Ефективний розвиток тембрального слуху повинен 

ґрунтуватисѐ не лише на реальному сприйнѐтті різноманітних тембрів, але 

й на активному використанні можливостей внутрішнього слуху студентів, 

тобто на інтелектуальній уѐві, здатності чути музичний матеріал у його 

тембровому звучанні. 

Синергетичний аспект підготовки майбутніх фахівців до практичної 

роботи з учнѐми пepeдбaчaю icнувaннѐ пoтeнцiaльниx cтpуктуp тa cклaдниx 

цiлicниx cиcтeм, виѐвлeннѐ зaгaльниx особливостей, щo 

підпорѐдковуятьсѐ загальним законам виникнeннѐм циx cтpуктуp, ѐкi 

маять можливість caмoopгaнiзoвуватиcѐ. У кoнтeкcтi розглѐду 

взаюмозв’ѐзку інструментального тембрального звучаннѐ з різними 

темброутворяячими структурами, що можуть впливати на характер 

звучаннѐ, доцільно розрізнѐти такі сторони сприйнѐттѐ звукової палітри, ѐк 

юдиної, у комплексі: тембро-регістрової, тембро-артикулѐційної, тембро-

гармонійної, тембро-фактурної, тембро-динамічної та тембро-ритмічної. 

Вищенаведені різновиди, безумовно, співвідносѐтьсѐ між собоя не ѐк 

самостійні понѐттѐ, а ѐк частини або сторони одного цілого. 

Традиційно в дослідженні результативності музично-педагогічного 

процесу фіксуятьсѐ переважно показники засвоюннѐ знань, умінь та 

навичок. Синергетичний аспект підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів бaзуютьcѐ нa вiдpoджeннi пpиpoдниx, 
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oб’юктивнo icнуячиx зв’ѐзкiв мiж eлeмeнтaми нaвчaльнoгo мaтepiaлу, за 

рахунок чого вiдбувaютьcѐ cтвopeннѐ, тpaнcфopмaцiѐ тa вiдбip мeтoдiв, 

фopм і зacoбiв нaвчaннѐ, ѐкi зaбeзпeчуять cпpийнѐттѐ iнтeгpaтивнoгo 

змicту музично-виконавської діѐльності (Фуллан, 2000, с. 11). 

Рефлексивно-усвідомлений аспект підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до практичної роботи з учнѐми пов’ѐзаний із 

осмисленнѐм музично-педагогічної діѐльності, із розвитком та реалізаціюя 

власної індивідуальності в цьому процесі. Рефлексіѐ, певноя міроя, означаю 

самоспостереженнѐ, що спрѐмовую свідомість на відтвореннѐ в мовленні, 

думках, бажаннѐх інтелектуальних та емоційних почуттів, ѐкі виконавець 

втіляю у ставленні до себе самого, до музичної діѐльності (Парфентьюва, 2009, 

с. 75). На думку І. Зѐзяна, рівень розвитку рефлексивної культури особистості 

визначаютьсѐ «сукупністя здібностей, способів і стратегій длѐ забезпеченнѐ 

усвідомленнѐ й подоланнѐ стереотипів особистісного досвіду і діѐльності 

шлѐхом їх переосмисленнѐ та висуваннѐ інновацій длѐ подоланнѐ тих 

проблемно-конфліктних ситуацій, ѐкі виникаять у процесі вирішеннѐ 

професійних задач» (Зѐзян, 2002, с. 43). 

Визначаячи рівні розвитку тембрального слуху студентів факультетів 

мистецтв на рефлексивній основі, доцільно враховувати: усвідомленнѐ 

тембру окремого звуку (інструментального або вокально-хорового); 

сприйнѐттѐ загальних характерних особливостей музичного твору; 

розуміннѐ тембральної структури музичної фактури виконуваного твору.  

Феномен рефлексії допомагаю завдѐки наѐвності високого ступенѐ 

розвитку уѐвленнѐ відчути всі тембральні відтінки художньо-музичного 

образу, особливостей його музичної фактури. Длѐ формуваннѐ високого 

рівнѐ рефлексії також важливе значеннѐ маю інтуїціѐ. Здатність інтуїтивно 

створявати художній образ та інтерпретувати його ю важливоя ознакоя 

професійності майбутнього вчителѐ музичного мистецтва.  

Акмеологічний аспект підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів до продуктивної роботи з учнѐми охопляю 

такий ступінь їх зрілості, коли «індивідуальні, особистісні та суб’юктно-

діѐльнісні характеристики вивчаятьсѐ в юдності, в усіх взаюмних зв’ѐзках, з 

метоя сприѐннѐ досѐгненнѐ вищих рівнів розвитку» (Деркач, 2004, с. 11). З 

позиції  акмеологічної освіти майбутньому фахівця необхідно мислити 

професійно, творчо, компетентнісно.  

У зв’ѐзку з цим, особливого значеннѐ длѐ майбутнього вчителѐ 

музичного мистецтва набуваять цінності, що пов’ѐзані з утвердженнѐм своюї 

ролі й значеннѐ в соціальному та професійно-педагогічному середовищі; 
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підвищеннѐ престижу професії вчителѐ музики загальноосвітньої школи; 

можливість успішного особистісного впливу на духовний розвиток учнів 

засобами музичного мистецтва. На думку А. Козир, найбільш значущими длѐ 

мистецької освіти ю такі акмеологічні понѐттѐ, ѐк: «творчий потенціал 

лядини; акме – вершина життѐ й продуктивності діѐльності; рівні та чинники 

продуктивної роботи, або причини, що їх обумовляять; міра 

результативності професійної діѐльності (Козир, 2012, с. 7). 

Робота вчителѐ музичного мистецтва з розвитку тембрального слуху 

учнів в акмеологічному аспекті вклячаю ефективне формуваннѐ їх 

здатностей до: виѐвленнѐ семантики тембральних особливостей звучаннѐ 

музичного твору, визначеннѐ ролі тембру ѐк засобу музичної виразності; 

формуляваннѐ специфічних тембральних характеристик звучаннѐ 

музичного твору; виѐвленнѐ стилістичних особливостей тембру; 

визначеннѐ специфічних особливостей структурних складових елементів 

тембру, а саме: метроритму, гармонії, регістрів, фактури тощо; визначеннѐ 

основних функцій тембрального звучаннѐ; оціняваннѐ художньо-музичної 

цінності ѐкісного виконаннѐ музичного твору. 

Креативно-спрѐмований аспект підготовки студентів факультетів 

мистецтв до тембро-слухового сприйнѐттѐ музичних творів потребую 

створеннѐ творчої атмосфери навчальних занѐть (Юременко, 2003, с. 13). Тому 

саме креативно-спрѐмований аспект ціюї роботи ю найбільш ефективним, 

адже він сприѐю підвищення виконавсько-інструментального рівнѐ та 

охопляю формуваннѐ ціннісних художніх оріюнтацій засобами музичного 

мистецтва. Розробленні музикантами, дослідниками й педагогами-

практиками концепції і рекомендації присвѐчені розвиткові феномену 

тембрального слуху обумовляять творчу художньо-індивідуальну 

багатогранність будь-ѐкого виду діѐльності в галузі музичного мистецтва.  

Б. Теплов розглѐдав креативність ѐк сукупність тих властивостей 

психіки, що забезпечуять продуктивні перетвореннѐ в діѐльності 

особистості, тобто формуять його обдарованість. З ціюї позиції найбільш 

показовим ю обговореннѐ не «загальної та спеціальної обдарованості, а 

загальних та спеціальних моментів обдарованості, до ѐких відноситьсѐ 

креативність» (Теплов, 1985, с. 123). Доречно підкреслити, що здатність до 

креативності розвиваютьсѐ у процесі діѐльності, з’юднуютьсѐ з її провідними 

мотивами, виѐвлѐютьсѐ ѐк прагненнѐ до самого процесу творчості, 

духовного поступу, самовираженнѐ й самоствердженнѐ.  

У процесі креативної діѐльності активно розвиваютьсѐ уѐвленнѐ, що 

сприѐю розвиткові тембрального слуху, адже сприѐю виникнення образів, 
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що  виникали у свідомості на основі минулих вражень (Гузій, 2003, с. 24). 

На думку Ю. Назайкінського, уѐвлѐти означаю «в думках бачити або чути. На 

відміну від почуттів та процесу сприйманнѐ, в уѐвленні відображаятьсѐ не 

всі, але лише найбільш суттюві особливості предмету, ѐкі й закріпляятьсѐ. 

Уѐвленнѐ з часом набуваю характеру узагальненого образу» 

(Назайкінський, 1972, с. 153). Музично-слухові уѐвленнѐ ю засобом 

розуміннѐ відображеннѐ змісту музичних творів, тобто ѐскравого 

відображеннѐ музичного пізнаннѐ навколишньої дійсності. З ціюї позиції 

темброві уѐвленнѐ – це вміннѐ уѐвити собі забарвленнѐ та характер 

звучаннѐ, уміннѐ «тембрально» мислити, тобто у процесі виконавської 

діѐльності уѐвити тембральні особливості одного або різних інструментів 

та голосів, ѐкі відповідаять сутності виконуваного музичного твору. 

На основі вищевикладеного, нами розроблені критерії формуваннѐ 

тембрального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі 

інструментального навчаннѐ, що дозволило в експериментальному 

дослідженні визначити динаміку формуваннѐ означеного феномену на 

основі порівнѐннѐ кількісних і ѐкісних показників. 

Оскільки формуваннѐ тембрального слуху майбутніх учителів 

музичного мистецтва у процесі інструментального навчаннѐ ю складним 

процесом із багаторівневоя структуроя, передбачалосѐ, що рівні його 

сформованості у студентів маять відображати всі структурні компоненти 

досліджуваного ѐвища, а саме: пізнавально-інформаційний, ѐкий 

характеризую рівень музичної ерудиції та визначаютьсѐ необхідністя 

накопиченнѐ музикознавчих та методичних знань, розвитком темброво-

слухових умінь та активізаціюя музичного мисленнѐ; когнітивно-

операційний, ѐкий свідчить про обізнаність у засобах музичної виразності, 

наѐвність елементарних відомостей із ансамблевого виконаннѐ, про міру 

сформованості знань щодо інструментального мистецтва й бажаннѐ їх 

розширявати; оцінно-емпатійний, що охопляю ступінь здатності до 

мистецької оцінки емпатійно-вольового стану студентів факультетів 

мистецтв у виконавській діѐльності; результативно-діѐльнісний, ѐкий 

акумуляю функціонуваннѐ всіюї змістово-структурної моделі формуваннѐ 

тембрального слуху, спрѐмованої на творчу самореалізація майбутніх 

учителів музичного мистецтва у практичній діѐльності. 

У висновках доцільно зазначити, що сформованість тембрального 

слуху майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інструментального 

навчаннѐ означаю їх здатність до самостійного обґрунтованого пошуку 

доцільних методів удосконаленнѐ інструментально-виконавського процесу 
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длѐ отриманнѐ ѐкісно нового власного результату музичної діѐльності. 

Доречно зазначити, що досѐгненнѐ студентом вищого рівнѐ означаю, що 

подальший розвиток тембрального слуху в процесі інструментального 

навчаннѐ стане об’юктивноя необхідністя, постійним стремліннѐм до 

акмерозвитку та професійного зростаннѐ. Ефективна робота з розвитку 

тембрального слуху студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів дозволѐю визначати подальші тенденції розвитку їх музичного 

слуху та вносити відповідні корективи, що створяю передумови длѐ його 

постійного вдосконаленнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Пен Сиюе. Основные аспекты подготовки будущих учителей музыкального 

искусства к развития тембрового слуха учеников.  
Статьѐ раскрывает основные аспекты подготовки студентов факультетов 

искусств педагогических университетов к развития тембрального слуха в 
практической работе с учениками. Определено значение развитиѐ тембрального 
слуха длѐ успешного осуществлениѐ музыкально-исполнительской деѐтельности. 
Раскрыты основные аспекты развитиѐ тембрального слуха, а именно: системно-
ценностный, синергетический, рефлексивно-осознанный, акмеологический и 
креативно-направленный. Разработаны критерии формированиѐ тембрального 
слуха у будущих учителей музыкального искусства в процессе музыкально-
исполнительской деѐтельности. 

Ключевые слова: тембральный слух, будущие учителѐ музыкального 
искусства, основные аспекты, развитие, ученики, музыкально-исполнительскаѐ 
деѐтельность, критерии.  

SUMMARY 
Pen Siyue. The main aspects of training future teachers of musical art for the 

development of pupils’ timbre hearing. 
The article reveals the main aspects of training students of the faculties of arts of 

pedagogical universities for the development of timbre hearing in practical work with 
students. The importance of the development of timbre hearing for the successful 
implementation of musical performance is highlighted.  

The main aspects of the timbre hearing development are determined, namely: system-
value, synergetic, reflective-conscious, acmeological and creative-directed. The criteria for the 
formation of timbre hearing in future teachers of musical art in the process of musical 
performance have been developed. The system-value aspect of preparation of future musical art 
teachers for practical work with students provides for the system of acquiring knowledge and 
skills to cover the whole range of timbre shades and emphasizes the importance of these 
phenomena. The synergetic aspect of preparation of future specialists for practical work with 
students presupposes the existence of potential structures and complex integral systems, 
identification of general features that are subject to the general laws of origin. The reflexively 
conscious aspect of preparing future teachers of musical art for practical work with students is 
connected with the comprehension of music-pedagogical activity, with the development and 
realization of one’s own individuality in this process. The acmeological aspect of preparing 
students of art faculties of pedagogical universities for productive work with students covers the 
degree of their maturity, when individual, personal and subject-activity characteristics are 
studied in unity, in all interrelations, in order to promote higher levels of development. Creative-
oriented aspect of preparing students of art faculties for timbre-auditory perception of musical 
works requires creation of a creative atmosphere of educational activities.  

Key words: timbre hearing, future teachers of musical art, main aspects, 
development, students, musical performance, criteria. 
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СТРУКТУРА ВИКОНАВСЬКОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ЗМІСТ І КОМПОНЕНТНІ СКЛАДОВІ 

 
Статтѐ розкриваю історичну ретроспективу розвитку і зміст холізму ѐк одного 

з напрѐмів постнекласичної методології в контексті методологічного підходу длѐ 
розробленнѐ змісту виконавської стабільності майбутніх учителів музичного 
мистецтва у процесі вокального навчаннѐ. Застосований холістський підхід обумовляю 
врахуваннѐ пріоритетності збереженнѐ цілісності мотиваційної сфери особистості в 
частині персональної мотиваційної спрѐмованості на набуттѐ виконавської 
стабільності. Опора на цілісність, самость, креативність, еволяційність, 
емерджентність ѐк на основні характеристики холістського підходу під час аналізу 
змісту виконавської стабільності дозволила визначити мобілізаційно-спрѐмовуячий, 
цілісно-інтерпретаційний і контрольно-саморегулѐційний структурні компоненти.  

Ключові слова: виконавська стабільність, холістський підхід, майбутній 
учитель музичного мистецтва, вокальне навчаннѐ, цілісність, мотиваційна 
спрѐмованість, творча інтерпретаціѐ. 

 

Постановка проблеми. Стійкі тенденції вдосконаленнѐ мистецького 

навчаннѐ ѐк в Україні, так і в світі обумовляять безперервну науково-

пошукову діѐльність у царині розробленнѐ методичного інструментарія, 

ѐкий сприѐв би підвищення рівнѐ результативності вокального 

виконавства. Особливим попитом користуютьсѐ таке методичне 

забезпеченнѐ, ѐке уможливляю повноцінне, без істотних втрат, 

перенесеннѐ результатів ретельної вокальної підготовки з навчальної 

аудиторії на концертну сцену, що дозволить молодому вокалістові-

виконавця ѐкнайкраще розкрити длѐ слухацької аудиторії свій творчий 

потенціал, незважаячи на стресори ситуацій вокального виконавства. 

З оглѐду на вищезазначене, длѐ дослідженнѐ змісту виконавської 

стабільності майбутніх учителів музичного мистецтва, а також длѐ 

розв’ѐзаннѐ проблеми її формуваннѐ у процесі вокального навчаннѐ, 

необхідно долучити такий методологічний підхід, ѐкий уможливляю 

збереженнѐ цілісності мотиваційно-потребової сфери майбутнього фахівцѐ-

музиканта, що ѐвлѐю собоя констелѐція його фахово-соціальних, пізнаваль-

них, художньо-естетичних та інших потреб. Таким методологічним підходом, 

на нашу думку, ю холістський підхід, оскільки саме холізм забезпечую цілісне 
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дослідженнѐ змістового наповненнѐ виконавської стабільності з урахуваннѐм 

цілісності мотиваційно-потребової сфери особистості студенів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів у процесі вокального навчаннѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Про особливу важливість 

формуваннѐ виконавської стабільності майбутніх учителів музичного 

мистецтва зазначали А. Готсдінер, Л. Котова, О. Матвеюва, а. Мільштейн, 

Г. Нейгауз, Г. Ципін, Д. Яник, Т. Яник та ін., ѐкі наполѐгали на 

цілеспрѐмованості постановки й розв’ѐзаннѐ ціюї проблеми у процесі 

музичного навчаннѐ. Проблематика холістського підходу складала 

предмет досліджень Л. Василенко, І. Гнатенка, С. Грофа, С. Клепка, 

В. Козлова, А. Мейюр-Абіха, В. Меськова, Н. Сегеди, а. Сметса, Дж. Уоткінса 

та ін. Вчені зазначаять, що холістський підхід у поюднанні з гедоністичним 

аспектом розглѐду психологічної сфери особистості дозволѐю 

притримуватисѐ принципу цілісності під час дослідженнѐ психолого-

педагогічних феноменів, ѐкісних характеристик особистості тощо.  

Мета статті полѐгаю в розкритті компонентної структури виконавської 

стабільності майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 

холістського підходу, ѐкий забезпечую врахуваннѐ максимальної цілісності 

змісту досліджуваного феномену.  

Методи дослідження. З метоя з’ѐсуваннѐ змісту й компонентної 

структури виконавської стабільності майбутніх учителів музичного 

мистецтва на основі холістського підходу було застосовано теоретичні 

методи дослідженнѐ, серед ѐких: історично-ретроспективний аналіз длѐ 

дослідженнѐ становленнѐ та розвитку холізму ѐк методологічного підходу; 

конкретизаціѐ основних характеристик холістського підходу; конкретизаціѐ 

й абстрагуваннѐ структурних компонентів виконавської стабільності 

майбутніх учителів музичного мистецтва, наукове узагальненнѐ змісту 

досліджуваного феномену з позицій цілісності. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ виконавської стабільності 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів з позицій 

холістського підходу передбачаю осмисленнѐ холізму ѐк одніюї з трьох, за 

концепціюя В. Меськова, провідних засад постнекласичної методології, що 

робить методологічну основу будь-ѐкої методики гнучкоя, спроможноя 

до швидкого реагуваннѐ на виклики й зміни, про ѐкі сигналізую оточуяче 

середовище і, водночас, дозволѐю зберегти цілісність (Меськов, 2010, с. 

11). Л. Василенко зазначаю, що відповідно до холістського підходу, 

«…цілісність не ю холізмом, вона ю його атрибутом, принципом» 
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(Василенко, 2014, с. 10), водночас, «…ціле онтологічно або логічно ю 

первинним і маю пріоритет над своїми частинами» (Василенко, 2014, с. 11).  

Філософські витоки холізму знаходѐтьсѐ ще в античній філософії, 

найвидатніші представники ѐкої (Аристотель, Геракліт, Демокрит, Сократ 

та ін.) з різних сторін досліджували взаюмозв’ѐзки між цілісністя та 

елементами, юдністя і множинністя тощо. Філософи-схоласти часів 

Середньовіччѐ (П’юр Абелѐр, Фома Аквінський, Северин Боецій, Марціан 

Капелла, Ансельм Кентерберійський та ін.) бачили втіленнѐ безсмертної 

цілісності в образі Всевишнього. Філософи-просвітники доби Нового часу 

(Ф.Бекон, Т.Гоббс, Р.Декарт, Дж.Локк, Д.Ям та ін.) вбачали співвідношеннѐ 

цілісності та її складових у сумарному додаванні цих складових, за рахунок 

чого створяютьсѐ ціле. Філософська школа німецької класичної філософії, 

зокрема філософи Г. Гегель, Ф. Шеллінг здійснили свій внесок у розвиток 

методології холізму за рахунок дослідженнѐ впливу рефлексії та інтуїції на 

осмисленнѐ цілісності структур. Сучасне розуміннѐ холізму в його 

методологічному значенні, а також його назва сформувались у філософії ХХ 

століттѐ (С. Гроф, С. Клепко, А. Мейюр-Абіх, а. Сметс та ін.). Філософська 

концепціѐ холізму у ХХ столітті збагачуютьсѐ новим розуміннѐм категорії 

цілісності, ѐке базуютьсѐ на іюрархічній будові і взаюмодії компонентів.  

Сьогоднішню трактуваннѐ холізму, за Л. Василенко, полѐгаю у «… при-

роді цілісної високоорганізованої системи, властивості ѐкої принципово від-

різнѐятьсѐ від простої суми властивостей її окремих елементів. Гармонічна 

взаюмодіѐ енергій усіх елементів системи, підкорѐячись загальній меті, утво-

ряю більш високу організація цілого, ніж сукупність її складових» (Василенко, 

2014, с. 12). Авторка представлѐю конкретизація характеристик методології 

холістського підходу, до ѐких, зокрема, належать: особистість, еволяціѐ, 

емерджентність, креативність, детермінізм, самость (Василенко, 2014, с. 13).  

Доцільно розглѐнути зміст виконавської стабільності майбутніх 

учителів музики в контексті наведених характеристик холістського підходу, 

серед ѐких саме особистість майбутнього фахівцѐ маю бути пріоритетом під 

час перебігу вокального навчаннѐ зокрема і фахового навчаннѐ в цілому. 

Таким чином, пріоритетне ставленнѐ до особистості студента ставить на 

найвищу позиція під час навчального процесу врахуваннѐ цілісності його 

мотиваційної сфери, зокрема, у частині персональної мотиваційної 

спрѐмованості щодо цілком логічної мети – ѐкомога ѐкісніше перенести 

результат проведеного вокального навчаннѐ на концертну сцену.  

Понѐттѐ «мотиваційна спрѐмованість», розкрите В. Сластьоніним у 

педагогічному аспекті, ѐвлѐю собоя, на думку дослідника, особистісне 
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структурне утвореннѐ, завдѐки ѐкому лядина стверджую персональну 

усвідомлену оріюнтація на власну професійну діѐльність (Сластьонін, 2002, 

с. 20). О. Хоружа окресляю це понѐттѐ ѐк системоутворявальну ѐкість 

особистості майбутнього вчителѐ музичного мистецтва, ѐка перебираю на 

себе відповідальність за осмисленнѐ соціально обумовлених відношень 

майбутнього фахівцѐ до дійсності, її предметів та ѐвищ, а також до себе ѐк 

суб’юкта ціюї дійсності, ѐк до представника власного народу і його культури, 

а також до обраного фаху в емоційному аспекті (Хоружа, 2010, с. 81). 

Оскільки повноцінне перенесеннѐ результатів проведеного 

вокального навчаннѐ на концертну сцену потребую максимальної 

мобілізації вольових зусиль виконавцѐ, спроможності приборкати 

негативний емоційний фон, спричинений стресорами виконавського 

процесу з метоя ефективного розкриттѐ перед слухачами розробленого на 

занѐттѐх з вокалу інтерпретаційного концепту вокальних творів, то доречно 

окреслити у змісті виконавської стабільності майбутніх учителів музики 

мобілізаційно-спрѐмовуячий структурний компонент.  

Відповідно до холістського підходу, цей структурний компонент ю 

відповідальним за збереженнѐ цілісності вектору мотиваційної 

спрѐмованості майбутнього вчителѐ музичного мистецтва на стабільність 

вокального виконавства, ѐка, у своя чергу, уможливляю належну ѐкість 

прилядних виступів шлѐхом максимальної мобілізації, з одного боку, 

вольових зусиль, а з іншого боку, набутих під час вивченнѐ вокальних курсів 

знань та вмінь, спрѐмованих на ѐскраве втіленнѐ інтерпретаційного замислу.  

Продовжуячи розглѐд змісту виконавської стабільності майбутніх 

учителів музичного мистецтва на засадах холістського підходу, слід урахувати 

таку характеристику цього підходу, ѐк креативність, що обумовляю 

самостійність, своюрідність та неповторність творчої інтерпретації вокаліста-

виконавцѐ. Досліджуячи зміст творчої інтерпретації музичного твору, 

Г. Падалка наполѐгаю на тому, що художнѐ інтерпретаціѐ несе в собі 

«…значний потенціал виѐвленнѐ творчого ставленнѐ до твору» у контексті 

особистісного тлумаченнѐ нотного тексту, виѐву персональних почуттів, 

транслѐції характерних особливостей художнього образу, створеного 

композитором (Падалка, 2008, с. 190). Про триюдність творчої інтерпретації 

музичних творів зазначаю І. Грінчук. Цѐ триюдність, на думку дослідниці, 

полѐгаю у «…глибокому осмисленні тексту, художнього контексту та 

психологічного підтексту» музичних творів (Грінчук, 2008, с. 48). 

Але тільки креативністя не вичерпуятьсѐ вимоги до розробленнѐ 

інтерпретаційної моделі вокального твору. Художнѐ інтерпретаціѐ маю 
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обов’ѐзково відповідати такій характеристиці холістського підходу, ѐк 

цілісність. Причому врахуваннѐ цілісності стосуютьсѐ ѐк розробленнѐ 

інтерпретаційної моделі, відпрацяваннѐ її творчого, ѐскравого, 

артистичного втіленнѐ на сцені, так і забезпеченнѐ цілісності створеної 

інтерпретації вже під час її оприлядненнѐ перед аудиторіюя.  

Ще одніюя суттювоя характеристикоя холістського підходу ю самость, 

ѐка виступаю одним із важливих чинників цілісності, що ю важливим під час 

інтерпретаційного опрацяваннѐ вокальних творів. Саме самость, виконуячи 

інтеграційну функція в цілісній системі, безпосередньо детермінуячи у 

процесі інтеграції компонентів рівень їх взаюмовпливу, взаюмозв’ѐзків, 

одночасно обумовляю взаюмовідношеннѐ складових із цілим. 

Таким чином, можна встановити, що самость художньої інтерпретації 

вокального твору ю відповідальноя за гармонійність музичної форми, за 

внутрішня рівновагу інтерпретаційної моделі, за динамічну іюрархія під 

час побудови кульмінацій, ѐка маю рухатисѐ за принципом зростаннѐ, 

поступово підводѐчи до точки «золотого перетину», що маю бути стабільно 

перенесено з повсѐкденних вокальних занѐть на сцену. З оглѐду на 

вищезазначене, доречним ю визначеннѐ в компонентній структурі 

виконавської стабільності майбутніх учителів музичного мистецтва цілісно-

інтерпретаційний компонент. 

Подальший розглѐд змісту виконавської стабільності майбутніх 

учителів музичного мистецтва з позицій холістського підходу передбачаю 

врахуваннѐ такої його характеристики, ѐк еволяційність. Оскільки 

виконавська стабільність студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів, за нашим визначеннѐм, вимагаю від них сформованої 

здатності до перманентного відтвореннѐ результатів попередньої музичної 

навчальної діѐльності в емоціогенних умовах її оприлядненнѐ, то 

сформованість означеної здатності вимагаю від професорсько-

викладацького складу цілеспрѐмованого приділеннѐ уваги у процесі 

вокального навчаннѐ формування вмінь саморегулѐції й самоконтроля, 

ѐкими студент маю користуватисѐ під час прилядного виступу. 

Енциклопедичне визначеннѐ понѐттѐ «самоконтроль» і 

«саморегулѐціѐ», подане С. Гончаренком у безпосередньому 

взаюмозв’ѐзку, окресляю їх наступним чином. Автор визначаю 

самоконтроль ѐк «…усвідомлявану регулѐція лядиноя своюї поведінки та 

діѐльності длѐ забезпеченнѐ відповідності їхніх результатів поставленим 

цілѐм, вимогам, нормам, правилам тощо» (Гончаренко, 2011, с. 412), а 

саморегулѐція ѐк «…здатність лядини керувати собоя на основі 
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сприйманнѐ й усвідомленнѐ актів своюї поведінки та власних психічних 

процесів» (Гончаренко, 2011, с. 413). 

Сформовані вміннѐ саморегулѐції й самоконтроля дозволѐять 

виконавцеві цілісно здійснявати під час прилядного виступу 

контрольовану демонстрація розробленої інтерпретаційної концепції, 

гнучко реагуячи на відхиленнѐ й органічно повертаячись до основної 

версії. Формуваннѐ означених умінь може відбуватисѐ виклячно 

еволяційно в повсѐкденному процесі вокального навчаннѐ, що 

відповідапю характеристиці холізму – еволяційності. Про еволяційність, 

поступовість процесу формуваннѐ виконавських умінь зазначаю Г. Нейгауз. 

Педагог стверджую, що стабільність музичного виконавства, відсутність 

емоційних стресів, ѐкі саме й призводѐть до неналежного рівнѐ виконаннѐ 

музичних творів, знаходитьсѐ у пропорційній залежності від рівнѐ 

підготовленості концертної програми (Нейгауз, 1961, с. 238).  

Еволяційність длѐ формуваннѐ вмінь саморегулѐції й самоконтроля 

означаю те, що ці вміннѐ не можуть бути сформованими миттюво, що ю 

цілком логічним. Процес формуваннѐ означених умінь потребую 

систематичності й поступовості, цілеспрѐмованості й відмови від поспіху. 

Кожен крок у цьому напрѐмі, зроблений під час індивідуальних занѐть із 

викладачем з вокалу, із керівником хорового колективу на хорових 

репетиціѐх, під час сольного й ансамблевого співу на концертах, заліках 

або екзаменах ю кроком еволяційного розвитку цих умінь.  

Накопичувально-удосконаляяча тенденціѐ, притаманна цьому 

процесу, ѐкий паралельно забезпечую еволяція розвитку всіюї особистості 

виконавцѐ, у результаті призводить до того, що зміняютьсѐ сам характер 

формуваннѐ виконавської стабільності. Відбуваютьсѐ ѐкісна зміна 

еволяційного характеру розвитку виконавської стабільності на емерджентно-

стрибковий, ѐкий призводить до нового рівнѐ ѐкості виконавської 

стабільності. З оглѐду на вищезазначене, доречним ю виокремленнѐ у 

структурі виконавської стабільності майбутніх учителів музичного мистецтва 

контрольно-саморегулявального структурного компоненту. 

Проведений аналіз змісту виконавської стабільності майбутніх учителів 

музичного мистецтва дозволив сформулявати такі висновки. Залученнѐ в 

ѐкості методологічної основи холістського підходу уможливило визначеннѐ 

компонентної структури виконавської стабільності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в ѐкості органічно-цілісної динамічної системи, що ю 

результатом творчо-еволяційного формуваннѐ взаюмопов’ѐзаних і 

взаюмовпливаячих складових: мобілізаційно-спрѐмовуячого, цілісно-
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інтерпретаційного і контрольно-саморегулѐційного компонентів, а також 

регулѐторної дії функції цілепокладаннѐ, гедоністичної функції, функції 

постановки й послідовного вирішеннѐ художньо-творчих, вокально-

технічних, комунікативно-іміджевих завдань щодо втіленнѐ й трансляваннѐ 

цілісної інтерпретаційної концепції вокального твору і функції аналітично-

рефлексивного осмисленнѐ власних дій під час концертного виступу. 
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РЕЗЮМЕ 
Сюй Вейвей. Структура исполнительской стабильности будущих учителей 

музыкального искусства: содержание и компонентные составлѐящие. 
Статьѐ раскрывает историческуя ретроспективу развитиѐ и содержание 

холизма как одного из направлений постнеклассической методологии в контексте 
методологического подхода длѐ разработки содержаниѐ исполнительской 
стабильности будущих учителей музыкального искусства в процессе вокального 
обучениѐ. Использование холистского подхода обусловило учет приоритетности 
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сохранениѐ целостности мотивационной сферы личности в части персональной 
мотивационной направленности на приобретение исполнительской стабильности. 
Опора на целостность, самость, креативность, еволяционность, 
емерджентность как на основные характеристики холистского подхода во времѐ 
анализа содержаниѐ исполнительской стабильности позволила определить 
мобилизационно-направлѐящий, целостно-интерпретационный и контрольно-
саморегулѐционный структурные компоненты.  

Ключевые слова: исполнительскаѐ стабильность, холистский подход, 
будущий учитель музыкального искусства, вокальное обучение, целостность, 
мотивационнаѐ направленность, творческаѐ интерпретациѐ. 

SUMMARY 
Xu Weiwei. The structure of performing stability of future musical art teachers: 

content and components. 
The article reveals the historical retrospective development and content of holism as one 

of the directions of the post-non-classical methodology in the context of the methodological 
approach to develop the content of the performing stability of the future teachers of musical art 
in the process of vocal training. The use of holistic approach resulted in taking into account the 
priority of preserving the integrity of motivational sphere of the personality in terms of personal 
motivational orientation for the acquisition of performance stability.  

In order to clarify the content and component structure of the performance stability 
of future musical art teachers on the basis of a holistic approach, theoretical research 
methods were used, including: historical-retrospective analysis to study the formation and 
development of holism as a methodological approach; concretization of the main 
characteristics of the holistic approach; concretization and abstraction of structural 
components of performance stability of future musical art teachers, scientific generalization 
of the content of the studied phenomenon from the standpoint of integrity. 

The analysis of the content of performance stability of future musical art teachers has 
allowed to formulate the following conclusions. Involvement as a methodological basis of the 
holistic approach made it possible to determine the component structure of performance 
stability of future musical art teachers as an organic-holistic dynamic system, which is the 
result of creative-evolutionary formation of interconnected and interacting components: 
mobilization-guiding, holistic-interpretive and control, as well as the regulatory action of the 
function of goal setting, hedonistic function, the function of staging and consistent solution 
of artistic, vocal-technical, communicative-image tasks for the implementation and 
translation of a holistic interpretive concept of vocal work and the function of analytical-
reflexive comprehension of own actions during the concert. 

Key words: performing stability, holistic approach, future musical art teacher, vocal 
training, integrity, motivational orientation, creative interpretation. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 

ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Дана статтѐ присвѐчена актуальним питаннѐм підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва України та Китая длѐ продуктивної праці з 
сучасними школѐрами, зокрема, формування в учнів належної музичної культури в 
умовах інтенсивного розвитку інформаційного суспільства. У процесі підготовки 
статті використано теоретичні й емпіричні методи дослідженнѐ, а саме – аналіз 
певної літератури, узагальненнѐ, педагогічне спостереженнѐ. 

У роботі надано сутність понѐть культура, художнѐ культура та музична 
культура, а також наведено взаюмозв’ѐзок і взаюмозалежність даних ѐвищ. 
Приведено структура феномену музичної культури. Підкреслено актуальність 
формуваннѐ музичної культури школѐрів ѐк частини духовного життѐ особистості 
з урахуваннѐм нових можливостей, ѐкі надаю інформаційне суспільство.  

Ключові слова: музична культура, музична культура сучасних школѐрів, 
підготовка майбутніх учителі музичного мистецтва до формуваннѐ музичної 
культури сучасних школѐрів. 

 

Постановка проблеми. Світовоя практикоя доведено, що рівень 

музичної культури особистості залежить, у першу чергу, від своючасності та 

ѐкості музичного вихованнѐ, ѐке відбулосѐ в дитинстві. Дослідженнѐ 

канадських учених показуять, що основи ціюї культури закладаятьсѐ в 

дошкільному віці та стабілізуютьсѐ ѐк стійка система цінностей, смаків, 

музичних вподобань, у шкільні роки (McCain & Mustard, 1999). Відомо, що 

масове формуваннѐ музичної культури школѐрів маю бути вирішене 

переважно завдѐки організації музичного вихованнѐ, ѐке здійсняять 

учителі музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти.  

ак свідчать дослідженнѐ, в останні роки в Україні загостриласѐ 

проблема ѐкісної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в 

контексті реалізації Концепції Нової української школи (НУШ), що вимагаю від 

педагогів уміннѐ формуваннѐ в учнів низки клячових компетентностей, 

зокрема загальноосвітньої грамотності. Практика показую, що майбутні 
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вчителі музичного мистецтва можуть оволодіти високим рівнем фахових 

компетентностей: вокально-виконавських, фортепіанних, теоретичних тощо, 

але бути недостатньо підготовленими до формуваннѐ відповідних ѐкостей та 

музичної культури у школѐрів. Проблема підсиляютьсѐ ще тим, що години 

уроку музичного мистецтва або скорочуятьсѐ в українських школах, або 

набуваять іншої форми, стаять більш інтегрованими (Реброва та Пань Сіняй, 

2018). Крім того, українські педагоги-музиканти, на наш поглѐд, отримуять 

недостатня психолого-педагогічну підготовку, ѐка необхідна длѐ 

продуктивної роботи із сучасними школѐрами, віднесеними до поколіннѐ 

Альфа, та їх батьками. 

У КНР сучасна шкільна музично-освітнѐ система почала формуватисѐ 

з 80-х років ХХ століттѐ, коли було прийнѐто рішеннѐ про проведеннѐ 

обов’ѐзкових уроків музики длѐ школѐрів. Зростаннѐ ролі загальної 

музичної освіти й музичного вихованнѐ учнів зумовило необхідність 

відновленнѐ діѐльності ѐк існуячих раніше закладів освіти, так і відкриттѐ 

нових закладів, що забезпечуять професійну підготовку майбутніх учителів 

музичного мистецтва (Джоу Янь, 2017). У 2001 році Міністерство освіти 

КНР оприляднило Новий стандарт музичних дисциплін обов’ѐзкової 

освіти, що стало важливим кроком у реформуванні загальної музичної 

освіти та приюднанні до світового освітнього простору. Новий стандарт 

передбачаю поюднаннѐ музичної підготовки з іншими мистецтвами та 

науками, збагаченнѐ змісту музичного навчаннѐ новими цікавими 

формами й інформаціюя (Чан Веньцзін, 2011). Помітно пошириласѐ 

підготовка майбутніх учителів-музикантів ѐк у самому Китаї, так і навчаннѐ 

китайських здобувачів освіти в інших країнах, зокрема в Україні.  

Однак, незважаячи на престиж учительської професії, у Китаї 

спостерігаютьсѐ суттюва нестача учителів музики, що пов’ѐзано значноя 

міроя з економічним становищем і ситуаціюя в кожному конкретному 

регіоні країни, а також із місцем розташуваннѐ самих шкіл – у місті або 

сільській місцевості, у розвиненому або відсталому районі (Ван Яечжи та 

Чжоу Чжень Яй, 2017). 

Щодо підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з Китая, 

ѐкі навчаятьсѐ в закладах освіти України, то вони взагалі слабко 

зоріюнтовані на викладаннѐ музичного мистецтва в закладах загальної 

середньої освіти. Більшість із них умотивовані або на творче виконавське 

самовираженнѐ, або на викладаннѐ популѐрних у Китаї вокалу та гри на 

фортепіано. З одного боку, у Китаї існуять свої музичні традиції, ѐкі 

підтримуятьсѐ державноя політикоя; з іншого боку, – відкритість 
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глобалізаційного простору, культурна мобільність школѐрів та студентів 

розширяю їхні уѐвленнѐ про сучасну музику (Реброва та Пань Сіняй, 2018).  

Таким чином, проблема підготовки майбутніх учителів до 

формуваннѐ музичної культури школѐрів наразі ю актуальноя ѐк длѐ 

України, так і длѐ Китая. Аналіз літератури та спостереженнѐ за роботоя 

українських і китайських закладів загальної середньої освіти свідчать, що у 

процесі музичного вихованнѐ сучасних школѐрів склалисѐ певні 

суперечності: між об’юктивної необхідністя підвищеннѐ музичної культури 

школѐрів останнього поколіннѐ й застарілими, малоефективними 

засобами та методиками її формуваннѐ; між необхідністя набуттѐ 

школѐрами загальнокультурної грамотності в ѐкості клячової 

компетентності та предметних (художньо-музичних) компетентностей ѐк 

показника музичної культури і недостатньоя підготовленістя учителів, 

ѐким доручена цѐ важлива місіѐ. 

Мета статті полѐгаю в аналізі та узагальненні досліджень українських 

та китайських науковців щодо сутності феномену музичної культури та 

умов підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до її формуваннѐ 

в сучасних школѐрів.  

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети даної роботи використано 

комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз та узагальненнѐ 

українських і китайських наукових джерел; метод порівнѐннѐ; метод 

педагогічного спостереженнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Оглѐд філософських, соціологічних, 

психолого-педагогічних, культурологічних, мистецько-музикознавчих, 

музично-педагогічних джерел кінцѐ ХХ та протѐгом останніх років ХХІ століттѐ 

засвідчую, що питаннѐм підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з 

метоя модернізації загальної музичної освіти, дослідженнѐ феномену 

музичної культури і проблеми її формуваннѐ у школѐрів знайшли певне 

віддзеркаленнѐ в працѐх науковців Украйни, Китая та інших країн світу. 

Культура – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених 

лядством протѐгом його історії (Словник Української Мови, 1970-1980, т. 4, 

с. 394). Найбільш відомим ю розподіл культури на матеріальну й духовну, що 

відповідаю основним напрѐмам суспільного виробництва та творчої 

діѐльності. Духовну культуру поділѐять на наукову, естетичну, художня 

тощо. Учені виокремляять також певні галузі художньої культури, пов’ѐзані з 

різними видами мистецтва, у тому числі й музичну культуру. У наукової 

літературі музична культура, у своя чергу, представлена понѐттѐми «музична 

культура суспільства», «музична культура особистості» тощо. 
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Таким чином, музична культура розглѐдаютьсѐ в наукової літературі 

ѐк вид художньої культури і частина духовної культури лядства; ѐк складна 

система, елементами ѐкої ю, з одного боку, види музичної діѐльності 

(створеннѐ музики, виконаннѐ музики, сприйманнѐ музики, музично-

ритмічні рухи під музику тощо) та музичні цінності, а з іншого боку – типи, 

жанри і стилі музики, що належать різним епохам, національним та 

світовим культурам (Негребецька, 2012). Музичну культуру особистості 

можна розглѐдати в кількох аспектах, а саме: ѐк результат впливу музичної 

культури суспільства, ѐк умову подальшого художньо-творчого розвитку 

особистості, ѐк результат специфічної духовно-практичної діѐльності 

лядей і спосіб існуваннѐ та функціонуваннѐ їх музичної свідомості, ѐк 

частину загальної духовної культури особистості, ѐк досвід особистості у 

сфері музичного мистецтва, ѐк сукупність специфічних способів музичної 

діѐльності лядей (Негребецька, 2012). 

Я. Аліюв у контексті художньої дидактики визначаю мету музичної 

освіти ѐк «формуваннѐ музичної культури учнів, що передбачаю отриманнѐ 

позитивного соціально-художнього досвіду через сприйманнѐ та 

опануваннѐ мистецтва» (Аліюв, 2000, с. 21-22).  

Отже, понѐттѐ «музична культура» відіграю суттюву роль у визначенні 

музичної освіти ѐк творчого складника в змісті. Музична культура 

суспільства в музичній естетиці визначаютьсѐ ѐк юдність музики та її 

соціальних функцій, тобто система, до ѐкої входѐть (за А. Сохором): 

музичні цінності (створені або збережені в цьому суспільстві); усі види 

діѐльності (щодо створеннѐ, збереженнѐ, відтвореннѐ, поширеннѐ, 

сприйманнѐ та використаннѐ музичних цінностей); усі суб’юкти такого роду 

діѐльності разом із їхніми знаннѐми, навичками та іншими ѐкостѐми, що 

забезпечуять її успіх (Сохор, 1980, с. 62).  

Л. Школѐр і О. Критська вважаять елементами музичної культури три 

компоненти: музичний досвід, музичну грамотність та музично-творчий 

розвиток школѐрів. Інтегральним показником сформованості музичної 

культури виступаю музично-творчий розвиток ѐк синтез музичного досвіду 

та музичної грамотності (Беземчук, 2009). 

Проблема ѐкісної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, 

здатних до реального формуваннѐ музичної культури школѐрів та достатньо 

мотивованих до виконаннѐ ціюї відповідальної діѐльності, ю актуальноя в 

українській і китайській науковій та науково-методичній літературі. Багато 

авторів підкресляять, що традиційна підготовка педагогів-музикантів не 

відповідаю ані новим реаліѐм інформаційного суспільства, що швидко 
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розвиваютьсѐ, ані очікуваннѐм лядей. Українська Концепціѐ НУШ і 

китайський Новий стандарт музичних дисциплін обов’ѐзкової освіти (Чан 

Вэньцзін, 2011) оріюнтуять вся систему музично-педагогічної освіти на 

підготовку учителів нового поколіннѐ, здатних до продуктивної праці з 

сучасними школѐрами, віднесеними до поколіннѐ Альфа. ак відомо, ці діти, 

народжені в епоху інтернету, істотно відрізнѐятьсѐ від їх батьків і самих 

педагогів своїми психо-фізіологічним і психологічним характеристиками, 

художніми смаками і вподобаннѐми, а головне – особливостѐми сприйнѐттѐ 

будь-ѐкої інформації, у тому числі й творів музичного мистецтва.  

Підготовка майбутніх бакалаврів і магістрів в Україні повинна 

відбуватисѐ з системним використаннѐм не лише традиційних музично-

педагогічних методів, а, у першу чергу, сучасних аудіовізуальних та 

мультимедійних технологій, без ѐких сьогодні неможливо підготувати їх до 

формуваннѐ музичної культури школѐрів останнього поколіннѐ.   

Слід зазначити, що в китайських професійних музично-педагогічних 

закладах вже багато років упроваджуятьсѐ технології мистецької інноватики, 

у тому числі з використаннѐм супутників зв’ѐзку, за допомогоя ѐких 

трансляять спеціальні телевізійні передачі у виглѐді навчальних і 

педагогічних програм. Починаячи з 1990-х років, на музичних факультетах 

багатьох педагогічних вишів Китая змінилисѐ форми й методи викладаннѐ. 

Головні зміни пов’ѐзані з комп’ятеризаціюя навчаннѐ та введеннѐм нових 

дисциплін. У зв’ѐзку з цим можна стверджувати, що реформа вищої музично-

педагогічної освіти розвиваютьсѐ за двома основними напрѐмами: оволо-

діннѐ комп’ятерними технологіѐми та освоюннѐ музично-теоретичних дис-

циплін за допомогоя цих технологій (Ван Яечжи та Чжоу Чжень Яй, 2017). 

На музичному факультеті Пекінського педагогічного університету 

введено такі дисципліни, ѐк «Музична творчість за допомогоя комп’ятера», 

«Методика навчаннѐ гри на роѐлі», «Методика навчаннѐ вокальної 

майстерності». На музичному факультеті Наньцзінського педагогічного 

університету сьогодні викладаять дисципліну «Основи комп’ятерної 

композиції»; у Харбінському педагогічному університеті – «Музичну 

психологія» і «Слуханнѐ китайської та зарубіжної сучасної музики»; у 

Сінаньскому педагогічному університеті – «Методику написаннѐ дисертації з 

музики» і «Спеціальну англійську мову»; у Фуцзѐньському педагогічному 

університеті – «Вступ до народної творчості різних країн та народів»; у 

Чжецзѐнському педагогічному університеті – «Вступ до музичної культури» і 

«Твір дисертації з музики»; у Нейменгуському педагогічному університеті – 

«Музичне вихованнѐ» та «Електронні музичні інструменти»; у Сичуаньському 
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музичному інституті – «Педагогічні здібності та майстерність»; у 

Сяйчжоуському педагогічному університеті – «Налаштуваннѐ роѐлѐ» та 

«Звукова техніка» (Хуан Сѐньяй, 2012). 

Проте, проблема підготовки майбутніх учителів до формуваннѐ сталої 

музичної культури школѐрів у Китаї, ѐк і в Україні, залишаютьсѐ невирішеноя. 

Одноя з причин такої ситуації ю використаннѐ в процесі роботи з майбутніми 

педагогами малопродуктивних методів, у тому числі застарілих методик 

аналізу музичних творів під час лекційних та практичних занѐть.  

Так, відомий китайський науковець Ду Чень стверджую, що багато 

викладачів переважно зосереджуятьсѐ лише на формуванні теоретичних 

знань. Музика не завжди знаходить емоційний відгук у студентів. Часто вони 

не розуміять сенс музичних творів і, таким чином, відчуваять нестачу в 

естетичному сприйнѐтті музики. Таке навчаннѐ не може принести духовного 

задоволеннѐ майбутнім учителѐм та не сприѐю їх музично-естетичному 

розвитку. Зверненнѐ уваги на формуваннѐ певного музично-естетичного 

досвіду в процесі навчаннѐ допоможе здобувачам освіти відчути красу 

музики, пробудити бажаннѐ самостійно займатисѐ музикоя й цінувати 

музичне мистецтво. Такий досвід допоможе їм у майбутньому навчити 

школѐрів слухати музику, розуміти її та насолоджуватисѐ нея (Ду Чень, 2010). 

У чому ще полѐгаю підготовка майбутніх учителів музичного 

мистецтва до продуктивної роботи з сучасними школѐрами?  

Багато педагогів знаять, що одночасне поюднаннѐ зорових та слухових 

образів у роботі зі школѐрами поколіннѐ Альфа не тільки значно підвищую 

ефективність сприйманнѐ та засвоюннѐ будь-ѐкої навчальної інформації, але й 

привносить в освітній процес позитивну емоційну складову. Спостереженнѐ 

демонструять, що візуалізаціѐ процесу виконаннѐ музичних творів, особливо 

музично-драматичних (оперних, балетних) вистав, концертів тощо у відео 

форматі ю провідним засобом, ѐким потрібно користуватисѐ всім учителѐм 

музичного мистецтва під час уроків. Такій підхід допомагаю довше 

утримувати увагу учнів, пробуджую в сучасних школѐрів живий інтерес до 

музичного мистецтва, формую гарний художній смак, що і ю головними 

шлѐхами формуваннѐ справжньої музичної культури.   

Практикуячі вчителі музичного мистецтва зазначаять, що 

актуальність застосуваннѐ продуктивних інноваційних освітніх технологій, у 

першу чергу аудіовізуальних і мультимедійних, посиляютьсѐ тим, що 

найбільше зацікавленнѐ серед школѐрів викликаю сам факт використаннѐ 

таких технологій на уроках. Зокрема, під час «слуханнѐ» музики на уроці 

відбуваютьсѐ відтвореннѐ не тільки звуку, а й відеорѐду, створяютьсѐ 
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«ефект присутності», передаютьсѐ крупним планом «живе» виконаннѐ 

музичного твору, що дозволѐю спостерігати саме специфіку процесу 

виконаннѐ музики (Федорець, 2016).  

Відомо також, що формуваннѐ достатньої музичної культури лише 

зусиллѐми педагогів не принесе бажаних результатів. У даному зв’ѐзку слід 

підкреслити, що сьогоднішні бакалаври і магістри слабо підготовлені до 

роботи з батьками учнів у контексті нового принципу педагогіки 

партнерства НУШ і недостатньо мотивовані длѐ ціюї роботи.   

Системне використаннѐ традиційних фахових (музично-педагогічних) 

методик, інтегрованих із сучасними технологіѐми мистецької інноватики, 

вимагаю демократичного, гнучкого управлѐннѐ освітнім процесом, 

дбайливого й обережного ставленнѐ до особистості учнів. Так, управліннѐ 

освітньоя діѐльністя згідно з Концепціюя НУШ передбачаю наѐвність у 

педагогічному процесі трьох гармонійно узгоджених суб’юктів: учителів, 

учнів, батьків. Стосунки цих суб’юктів побудовані на запровадженні вище 

вказаного нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтуютьсѐ на 

засадах співпраці та взаюмної поваги.  

Спостереженнѐ показуять, що в освітѐнської спільноті росте 

розуміннѐ, що найважливішим викликом часу ю реалізаціѐ вимог Концепції 

НУШ, ѐкі пов’ѐзані з необхідністя модернізації всього освітнього процесу в 

школі, упровадженнѐм демократичного, гнучкого управліннѐ освітнім 

процесом та використаннѐм у роботі зі школѐрами інноваційних 

продуктивних освітніх технологій; що длѐ формуваннѐ достатньої музичної 

культури сьогоднішніх школѐрів необхідно набуттѐ ними клячових та 

предметних (художньо-музичних) компетентностей, у тому числі й завдѐки 

впровадження нового принципу педагогіки партнерства вчителів, учнів та 

їх батьків, а також створеннѐ належних матеріально-освітніх умов длѐ 

використаннѐ даних інноваційних продуктивних технологій, зокрема длѐ 

максимальної візуалізації навчальної інформації з урахуваннѐм 

особливостей сприйнѐттѐ її дітьми поколіннѐ Альфа. 

З бесід із учителѐми та батьками учнів можна зробити висновок, що 

ѐкісна підготовка вчителів музичного мистецтва багато в чому залежить від 

оволодіннѐ майбутніми бакалаврами та магістрами не тільки традиційними 

музично-педагогічними методиками, а й від уміннѐ професійно 

використовувати інноваційні продуктивні загально-педагогічні технології. У 

першу чергу, йдетьсѐ про ігрові, аудіовізуальні й мультимедійні технології. 

Окрім того, успіх музичного вихованнѐ, а разом із тим і формуваннѐ 

достатньої музичної культури школѐрів залежить від уміннѐ педагогів 
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ефективно співпрацявати з колегами – учителѐми з інших навчальних 

предметів і з батьками учнів – головними замовниками шкільної освіти.  

Таким чином, у змістовому та методико-технологічному аспекті 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва назріла необхідність у 

суттювих змінах. Йдетьсѐ не тільки про посиленнѐ фахового (музично-

педагогічного) блоку навчаннѐ бакалаврів і магістрів. Потрібна модернізаціѐ 

всього психолого-педагогічного блоку підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва, ѐка сьогодні не відповідаю викликам часу і вимогам 

Концепції НУШ у зв’ѐзку з масовим приходом в школи дітей поколіннѐ Альфа. 

Особливий аспект майбутньої модернізації – суттюві зміни у викладанні 

методики музичного вихованнѐ ѐк у музично-педагогічному, так і в загально-

педагогічному аспектах, а також професійна підготовка майбутніх учителів до 

ефективної спільної роботи з батьками учнів у контексті запровадженнѐ 

нового принципу педагогіки партнерства. Модернізаціѐ також повинна 

торкнутисѐ всього комплексу організації виробничої (педагогічної) практики 

здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем. 

Подібна модернізаціѐ, на наш поглѐд, повинна відбутисѐ також на 

курсах підвищеннѐ кваліфікації працяячих учителів музичного мистецтва в 

установах післѐдипломної освіти.  

Особливої уваги потребую модернізаціѐ навчально-матеріальної бази, 

ѐк із викладаннѐ методики музичного вихованнѐ на відповідних факультетах, 

так і длѐ організації виробничої (педагогічної) практики в базових закладах 

середньої освіти. Йдетьсѐ про оснащеннѐ університетських навчальних 

аудиторій та шкільних кабінетів музичного мистецтва ѐкісними технічними 

засобами, ѐкі дозволѐять широке використаннѐ аудіовізуальних і 

мультимедійних технології в освітньому процесі. 

Висновки. У результаті проведеного дослідженнѐ шлѐхом аналізу, 

порівнѐннѐ та узагальненнѐ українських і китайських наукових джерел, а 

також педагогічного спостереженнѐ за роботоя закладів загальної середньої 

освіти України та Китая, можна зробити такі висновки: питаннѐ ѐкісної 

підготовки майбутніх учителів до формуваннѐ в сучасних школѐрів музичної 

культури ю надзвичайно важливим завданнѐм длѐ відповідних українських і 

китайських професійних закладів освіти; придбаннѐ сучасними школѐрами 

достатньої музичної культури в умовах розвитку інформаційного суспільства ю 

головним показником ефективності музичного вихованнѐ та критеріюм 

продуктивності всіюї системи загальної музичної освіти; проблема підготовки 

майбутніх педагогів-музикантів до продуктивної роботи з сучасними 

школѐрами, віднесеними до поколіннѐ Альфа, наполегливо потребую 
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подальшого дослідженнѐ та детальної розробки особливо в напрѐмах: більш 

ефективної психолого-педагогічної підготовки здобувачів освіти, оволодіннѐ 

ними технологіѐми мистецької інноватики (аудіовізуальними, 

мультимедійними тощо), формуваннѐ в майбутніх бакалаврів та магістрів 

уміннѐ донести до школѐрів красоту класичної, народної та сучасної (легкої) 

музики; прищепленнѐ учнѐм художнього смаку та «імунітету» проти 

вподобаннѐ неѐкісного музичного контенту, продуктивної роботи з батьками 

школѐрів в напрѐмі формуваннѐ в їхніх дітей певної музичної культури. 
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РЕЗЮМЕ 
Федорец Николай, Го Цзюнь. Актуальные вопросы подготовки будущих 

учителей к формирования музыкальной культуры современных школьников. 
Даннаѐ статьѐ посвѐщена актуальным вопросам подготовки будущих 

учителей музыкального искусства Украины и Китаѐ длѐ производительного труда с 
современными школьниками, в частности, формирования у учащихсѐ надлежащей 
музыкальной культуры в условиѐх интенсивного развитиѐ информационного 
общества. В процессе подготовки статьи использованы теоретические и 
эмпирические методы исследованиѐ, а именно – анализ определенной литературы, 
обобщение, педагогическое наблядение. 

В работе предоставлена сущность понѐтий культура, художественнаѐ 
культура и музыкальнаѐ культура, а также приведена взаимосвѐзь и 
взаимозависимость данных ѐвлений. Приведена структура феномена музыкальной 
культуры. Подчеркнута актуальность формированиѐ музыкальной культуры 
школьников как части духовной жизни личности с учетом новых возможностей, 
которые предоставлѐет информационное общество. 

Ключевые слова: музыкальнаѐ культура, музыкальнаѐ культура современных 
школьников, подготовка будущих учителѐ музыкального искусства к формирования 
музыкальной культуры современных школьников. 

SUMMARY 
Fedorets Mykola, Guo Jun. Topical issues of future musical art teachers training for 

the formation of modern schoolchildren’s musical culture.  
The article is devoted to topical issues of training future musical art teachers in 

Ukraine and China for productive work with modern students, in particular, formation of 
students’ proper musical culture in the intensive development of the information society. In 
the process of preparing the article, theoretical and empirical research methods were used, 
namely, analysis of scientific literature, generalization, and pedagogical observation. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2018_4_14
http://www.chinadmd.com/file/pvoooxppwzpous6xtvvsisst_1.html
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The paper presents the essence of the concepts of culture, art culture and music culture, 
as well as the relationship and interdependence of these phenomena. The structure of the 
phenomenon of musical culture is given. The urgency of forming the musical culture of 
schoolchildren as a part of the spiritual life of the individual is emphasized, taking into account 
new opportunities provided by the information society. The concept of “training future musical 
art teachers to work with modern students” is defined. The research of Ukrainian and Chinese 
scientists is presented, which highlighted the problem of training future musical art teachers for 
the successful formation of musical culture of schoolchildren, as a criterion for the quality of 
music education and a kind of indicator of students’ acquisition of general cultural literacy. The 
peculiarities of music perception by schoolchildren of the last generation, marked in the literature 
as the Alpha generation, are given. Some contradictions have been revealed, which have become 
more acute during the preparation of future bachelors and masters and hinder the process of 
forming the musical culture of modern schoolchildren. 

It is concluded that modernization of future teachers training is a necessary condition 
of increasing efficiency of teaching students and forming their proper musical culture. 

Key words: musical culture, musical culture of modern schoolchildren, preparation of 
future musical art teachers for the formation of musical culture of modern schoolchildren. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ 

МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ КИТАЮ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті з’ѐсовано методологічні підходи до підготовки фахівців вокального 

мистецтва в системі вищої музичної освіти Китая. На підставі аналізу теоретико-
методологічних засад підготовки фахівців вокального мистецтва в системі вищої 
музичної освіти Китая виокремлено методологічні підходи: академічний; особистісно 
оріюнтований; культурологічний. Доведено, що важливими концептуальними ідеѐми, ѐкі 
покладено в основу професійної підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти 
Китая, ю: опора на національні виконавські й педагогічні традиції в поюднанні із 
запозиченнѐм досвіду інших країн у цій сфері та максимальне використаннѐ 
можливостей культурного середовища в процесі підготовки вокалістів. 

Ключові слова: вокальне мистецтво, фахівці вокального мистецтва, 
підготовка фахівців вокального мистецтва, методологічні підходи, вища музична 
освіта Китая. 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток мистецької освіти в Китаї 

характеризуютьсѐ акцентуваннѐм уваги на розв’ѐзанні основних завдань 

мистецьких закладів вищої освіти країни. Діѐльність таких закладів 

спрѐмована на збереженнѐ й поширеннѐ національних традицій та їх 
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збагаченнѐ шлѐхом урахуваннѐ міжнародного досвіду згідно із сучасними 

культурно-освітніми потребами китайської держави. Переконані, що 

вокальне мистецтво надаю можливості длѐ тісної взаюмодії між культурами 

різних народів, на підтвердженнѐ чого стаять популѐрність і затребуваність 

міжнародних вокальних конкурсів. Відтак, із упевненістя можна 

стверджувати, що підготовка фахівців вокального мистецтва високого рівнѐ 

уможливляю розв’ѐзаннѐ важливих соціально-культурних проблем. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоріѐ та практика освіти 

накопичила багатий досвід із підготовки фахівців музичного мистецтва. 

Сутнісні особливості професійної підготовки в контексті музично-

педагогічної діѐльності досліджували такі науковці, ѐк: Е. Абдуллін, 

Л. Арчажникова, Т. Бодрова, О. Юременко, А. Козир, Н. Кьон, 

О. Михайличенко, Н. Овчаренко, О. Олексяк, О. Отич, В. Орлов, Г. Падалка, 

А. Растригіна, О. Реброва, О. Ростовський, О. Рудницька, Т. Танько, 

В. Федоришин, О. Хижна, В. Черкасов, О. Щолокова та ін. 

Китайські дослідники у своїх наукових розвідках закцентували увагу 

на загальнопедагогічних і методичних аспектах професійної підготовки 

фахівців вокального мистецтва (Ду Сивей, Лі Чжень, Лі Шень, Сун Децзянь, 

Чан Дунянь, Чан Нань, Чжао Цзин та ін.). 

На основі аналізу наукової літератури визначено, що китайськими 

вченими висвітлено різні питаннѐ здійсненнѐ професійної освіти майбутніх 

фахівців музичного мистецтва в КНР, а саме: теоретичні й методичні 

проблеми музичної педагогіки (Гао Гонін, Ван аохуа, Ма Да, Чжен Цзиньѐн, 

У Шуньчжан, Чжу Янбей та ін.); особливості музичного навчаннѐ студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів (Ля Мѐоні, Ван Яечжи, 

Чжоу Чжень Яй, ао амін та ін.); стратегії розвитку китайської музично-

педагогічної освіти (Бай Шаожун, Вей Лімін, Ван Бін, Ей Яй Хуа, Лінь Хай, 

Сѐо Су, Фан Дінь Тан, Хуа Ей Яй, Цзінь Нань та ін.); тенденції проведеннѐ 

паралелей у різних сферах мистецької освіти за спеціалізаціюя (Вей Лімін, 

Сяй Дін Чжун, Ціо Лі, Ма Ге Шунь, Ма Цзянь, Сі Даофен, ан Хун Нѐнь та 

ін.); історіѐ розвитку вищої вокальної освіти (Ся Хайлін, Ши Вейчжен, Цао 

аньлі, Чен Сихай, Сун Пейцін, Ван Бінчжао, Ван Яйне, Чжан Хао, Чжан Сян, 

Лінь Лінь та ін.); особливості розвитку музичної освіти на сучасному етапі її 

реформуваннѐ (Гао Хуейвен, Цаоньлі, Чжан Вей, Чжао Сі, ан Цзин та ін.). 

Мета статті полѐгаю у з’ѐсуванні методологічних підходів до підготовки 

фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти Китая. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано комплекс взаюмопов’ѐзаних методів дослідження: 
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загальнонаукові – аналіз, синтез, абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ й 

узагальненнѐ, що дали змогу з’ѐсувати теоретичні підходи, покладені в 

основу розвитку досліджуваного феномену, та сформулявати вихідні 

положеннѐ й узагальнені висновки роботи; емпіричні – аналіз документів 

закладів вищої музичної освіти Китая, онлайн інтерв’яваннѐ та Е-

листуваннѐ, що застосовано в процесі з’ѐсуваннѐ особливостей 

професійної підготовки вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китая.  

Виклад основного матеріалу. Ля Маоні наголошую, що «музичне 

вихованнѐ на всіх освітніх рівнѐх у Китаї – це, насамперед, вихованнѐ 

музикоя, ѐка ю символом порѐдку, цивілізації, що привносѐтьсѐ у світ 

героѐми міфології, мета ѐких – умиротвореннѐ й гармонізаціѐ лядини та 

соціуму, внесеннѐ в хаотичне середовище певної структури, норми, 

іюрархії, у ѐкій музична педагогіка базуютьсѐ на традиціѐх – звернена до 

глибин давньосхідної мудрості» (Ля Маоні, 2017, с. 312-313).  

Безперечно, сучасна мистецька освіта Китая – це різноманіттѐ 

мистецьких напрѐмів і стилів. ак вважаю Вей Лімін, вокальне мистецтво 

сучасного Китая зосередило в собі значущу ѐкість – «всебічну 

спрѐмованість на ювропейські музичні оріюнтири. Що стосуютьсѐ останніх, 

то важливо відмітити методичну роботу, ѐку проводѐть китайські педагоги, 

акумуляячи кращі ювропейські досѐгненнѐ. Такого роду процес 

характерний длѐ становленнѐ й розвитку сучасної китайської вокальної 

педагогіки» (Вей Лімін, 2011, с. 162). 

Аналіз наукових розвідок китайських учених уможливив виѐвленнѐ 

того факту, що останні наголошували на необхідності поюднаннѐ традицій 

китайської народної освіти й досвіду, накопиченого в країнах зарубіжжѐ за 

останній час.  

Переконані, що задлѐ ѐкісного збагаченнѐ вокально-виконавської 

культури Китая доцільним ю виѐвленнѐ специфічних рис китайських традицій 

вокального виконавства, узагальненнѐ провідних норм традиційного 

народного та професійного мистецтва Китайської Народної Республіки. 

Незаперечним ю той факт, що в процесі підготовки фахівців 

вокального мистецтва теоріѐ нерозривно пов’ѐзана з методикоя. Історіѐ 

становленнѐ вокальних шкіл характеризуютьсѐ, на думку Ду Сивей, тим, що 

«пов’ѐзана з вирішеннѐм низки важливих питань: становленнѐ співочого 

голосу, розвиток вокальної техніки ѐк основи високохудожнього виконаннѐ 

музичного твору» (Ду Сывэй, 2008, с. 5).  

Учений наголошую, що менталітет і духовно-моральні цінності 

національної китайської культури потребуять у нових умовах більшого 
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розуміннѐ специфіки роботи голосового апарату, лінгвістичних 

особливостей мови (зокрема, уміннѐ співати іюрогліфи), знань у галузі 

світової та національної музичної культури (Ду Сывэй, 2008, с. 172).  

Слід закцентувати на тому, що вокальна підготовка студентів у Китаї 

здебільшого оріюнтована на народну манеру співу, що характеризуютьсѐ 

піднѐтоя гортання та пронизливим головним звучаннѐм. Водночас означена 

манера співу ю непридатноя длѐ виконаннѐ творів класичної музики. Але, ѐк 

зауважую ао амін, у той самий час у КНР академічний співак зі схожоя мане-

роя співу буде більш приюмним длѐ сприйнѐттѐ слухачем (ао амін, 2017). 

У межах даного дослідженнѐ слід, ѐк нам видаютьсѐ, закцентувати на 

тому, що вокальні національні традиції окресляять і розкриваять художньо-

виконавські вимоги до вокалістів і вдосконаленнѐ системи їх вокальних умінь 

і навичок. Безумовно, специфіка мови, темперамент, характер та інші ѐкості, 

характерні длѐ лядей різних національностей, відчутні у співі. Так, 

наприклад, Ж. Кривенко відзначав значний вплив співочої свідомості на 

тембр вокаліста (Кривенко, 2008). Д. Редер і Б. Тураюва акцентували на 

культурній юдності, своюрідності й замкнутості КНР, відданості давнім 

традиціѐм. До того ж, на основі синтезу китайських вокальних традицій, ѐк 

зазначаю Пен Деньсян, розвиваютьсѐ вокальне мистецтво bel canto. Отже, без 

сумніву можемо проголосити, що професійній підготовці майбутніх вокалістів 

у системі освіти Китая притаманна інтеграціѐ. У наукових розвідках 

китайських дослідників (Ля Давей, Чжан Вей, Чжоу Сѐо ань, Чжоу Сѐо ань, 

Ля Давей, Сѐ Мей Цзянь) виѐвлено специфічність «китайського народного 

співу», що полѐгаю в поюднанні співу китайської традиційної пісні та класичної 

опери, ювропейських традицій bel canto та ін. 

На підставі аналізу теоретико-методологічних засад підготовки 

фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти Китая нами 

було виокремлено такі методологічні підходи:  

1) академічний;  

2) особистісно оріюнтований; 

3) культурологічний. 

Охарактеризуюмо кожен із виокремлених підходів. Так, 

загальновідомим ю той факт, що академічні ідеї у вищій музичній освіті 

Китая запозичені з російської та ювропейських вокальних шкіл. Вони 

знайшли свій проѐв у процесі обґрунтуваннѐ навчальних методик 

підготовки фахівців вокального мистецтва, ѐкі були розроблені такими 

науковцѐми, ѐк: Д. Аспелунд, В. Багадуров, А. Варламов, Л. Дмитріюв, 

Н. Кьон, В. Морозов, Н. Овчаренко, О. Реброва, О. Щолокова та ін. В основу 
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означених ідей покладено здебільшого знаннѐ фізіологічного характеру, 

потрібні длѐ постановки голосу вокаліста, правильного звукоутвореннѐ, 

відшліфовуваннѐ деталей, ѐкі додаять виконання виразність (форте, 

піано, колоратури тощо), роботи над дикціюя і артикулѐціюя.  

Зазначимо, що в цілому з точки зору академічного підходу майбутній 

вокаліст виступаю переважно носіюм психофізичних ѐкостей, що, 

безперечно, ю дуже значущим з позиції техніки виконаннѐ вокального 

твору і даю можливість длѐ досѐгненнѐ в цій сфері найвищої ѐкості 

підготовки співаків. Відтак, можемо говорити про те, що існую проблема 

технічної та емоційної інтерпретації вокального твору та його 

представленнѐ широкому загалу.  

Констатуюмо, що педагоги різних національних шкіл застосовуять у 

процесі навчаннѐ оперних і камерних вокалістів наѐвний світовий досвід 

знаннѐ вокальної техніки, в основу ѐкої покладено інтонаційну виразність, 

вільне диханнѐ, формуваннѐ без зайвої напруги резонаторів звуку, 

щільність змиканнѐ голосових зв’ѐзок, легкість звукоутвореннѐ, рівний спів 

без форсуваннѐ звуку. Значущим длѐ точності музичної мови й художнього  

наповненнѐ музичного твору, що виконуютьсѐ, ю робота над дикціюя, 

правильноя артикулѐціюя та фонетикоя. Без сумніву, гарантіюя 

високохудожнього професійного виконаннѐ музичного твору й успіху 

вокаліста ю розвиток вокальної техніки, бережливе ставленнѐ до голосу й 

постійні систематичні занѐттѐ з педагогом. 

Останнім часом відомі представники китайської вокальної 

педагогічної школи узагальняять і часто використовуять у своїй методиці 

викладаннѐ підвалини класичного ювропейського співу. Відтак, китайські 

педагоги підготували велику кількість талановитих вокалістів-виконавців, 

спираячись на фонетичні особливості китайської мови й передачу 

емоційної складової співу. 

У межах академічного підходу серед домінувальних ю ідеѐ про 

потребу фундаментальної теоретичної підготовки співаків. Проте, 

вважаюмо за необхідне закцентувати увагу й на існуячих недоліках 

академічного підходу до підготовки співаків. Отже, до них відносимо те, 

що, використовуячи таку навчальну систему, студенти-майбутні вокалісти, 

ѐк правило, копіяять стиль виконавської діѐльності свого вчителѐ, що 

призводить до ускладненнѐ становленнѐ їх особистого виконавського 

стиля й обмежую діапазон їх творчих можливостей. 

Наступний виокремлений нами методологічний підхід підготовки 

вокалістів у системі вищої музичної освіти Китая – особистісно 
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оріюнтований. Зауважимо, що в його основу покладено принцип активності 

особистості. Нам імпоную думка В. Сюрікова, ѐкий зазначаю, що підґрунтѐм 

означеного підходу ю положеннѐ про те, що особистість того, хто 

навчаютьсѐ, ю головноя цінністя та метоя освіти (Сериков, 1999).  

У зв’ѐзку із зазначеним вище наголосимо, що значущими ю ідеї 

розвивального навчаннѐ. На їх основі розроблѐятьсѐ навчальні методики, 

ѐкі передбачаять, ѐк вузькоспеціальний, так і широкий загальний і 

естетичний розвиток співака. Такі методики передбачаять використаннѐ в 

процесі підготовки виконавців вокалу в музичних закладах вищої освіти 

активних методів навчаннѐ, ѐк-от: ділові ігри, творчі завданнѐ, дискусії, ѐкі 

гарантуять актуалізація знань і досвіду виконавської діѐльності.  

Однак, констатуюмо, що означені ідеї ю основоя не лише відбору 

методів навчаннѐ, але й підбору репертуару, а також надаять можливість 

осѐгненнѐ програми в індивідуальному темпі.  

У межах даного дослідженнѐ вважаюмо за необхідне звернутисѐ до 

проблем формуваннѐ особистості музиканта, а саме розвитку його 

емоційної сфери під час виконавської діѐльності. Зазначена проблема 

стала предметом спеціальних досліджень А. Недосюкіної, ѐка обґрунтувала 

вельми важливу з точки зору методології ідея головної ролі загального 

емоційного розвитку музиканта в процесі його фахової підготовки в 

закладі вищої освіти (Недосекина, 2014). 

І останній методологічний підхід – культурологічний, заснований на 

традиційній національній культурі. При цьому такий підхід вимагаю 

врахуваннѐ менталітету китайського народу, особливостей китайської 

мови та традиційної манери виконаннѐ народних вокальних творів. У 

межах даного підходу відзначаютьсѐ методика навчаннѐ вокалу, ѐка була 

теоретично обґрунтована й розроблена професором Шанхайської 

державної консерваторії Ван Піньсу. Науковицѐ вважала, що в процесі 

викладаннѐ вокалу необхідно спиратисѐ на рідній діалект учнів. Такий 

підхід використовувавсѐ у зв’ѐзку з тим, що державноя мовоя Китайської 

Народної Республіки ю «путунхуа». Це мова офіційного спілкуваннѐ, освіти, 

натомість мовоя міжособистісного спілкуваннѐ ю діалект рідних місць 

кожного китайцѐ, ѐкий іноді значно відрізнѐютьсѐ від державного варіанту.  

Отже, педагогинѐ переконана, що в основі будь-ѐкої культури та її 

традицій лежить рідна мова, ѐка додаю особливого колориту вокалу й разом 

із тим дозволѐю в різномовних країнах і регіонах застосовувати різні моделі 

вокальної освіти. Велика кількість діалектів китайської мови 

характеризуятьсѐ певними особливостѐми, у тому числі музичними: до 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 8 (102) 

501 

прикладу, вони містѐть значний спектр ритмів і характерних тональностей, ѐкі 

лѐгаять на лади народної музики. Відтак, науковці вважаять, що під час нав-

чаннѐ вокалу раціональноя ю опора ѐкраз на народні діалекти, а не на «пу-

тунхуа», ѐка ю штучно створеноя та усередненоя мовоя (Саракаева, 2011). 

Аналіз і узагальненнѐ наукових розвідок із проблеми дослідженнѐ дали 

змогу визначити провідне положеннѐ підготовки вокалістів, а саме 

положеннѐ про цілісність вокального твору ѐк юдності музики й тексту. ак 

результат, велика увага приділѐютьсѐ музичній «вимові» тексту. У зв’ѐзку з 

цим наголошуютьсѐ на необхідності врахуваннѐ специфіки мови (особливості 

морфем, структура пісенних фраз, вимова), що, без сумніву, впливаю на 

способи «проспівуваннѐ» конкретної музичної фрази. Особливо актуальним 

це ю длѐ народної музики та длѐ «змішаного» стиля вокального виконаннѐ.  

Останнім часом у Китаї, ѐк і в інших країнах, культурологічний напрѐм 

у освіті висуваютьсѐ на перший план. У теорії та практиці професійної 

музичної освіти важливого значеннѐ набуваю концепціѐ створеннѐ в 

музичному закладі вищої освіти відповідного культурно-освітнього 

середовища. До провідних ідей означеної концепції відносимо такі:  

По-перше, в основу освітнього процесу в музичному закладі вищої 

освіти покладено високі зразки музичного мистецтва;  

По-друге, важливим джерелом розвитку особистості студентів і 

викладачів музичного закладу вищої освіти ю культурно-освітню середовище;  

По-третю, культурно-освітню середовище уможливляю розширеннѐ 

світоглѐду та меж компетентностей майбутнього вокаліста;  

По-четверте, невід’юмним компонентом культурно-освітнього середо-

вища ю залученнѐ студентів до позааудиторної музично-творчої діѐльності.  

Переконані, що цілісний підхід до організації процесу підготовки 

майбутніх вокалістів у музичних закладах вищої освіти Китая, нерозривно 

поюдную в собі культурологічний і особистісно оріюнтований підходи за 

умови збереженнѐ досѐгнень академічного підходу.  

У межах розглѐду методологічних підходів підготовки вокалістів у 

системі вищої музичної освіти Китая зауважимо, що реалізаціѐ зазначених 

вище ідей значно залежить від ѐкості педагогічного штату, ѐкий здійсняю 

професійну підготовку вокалістів у системі вищої музичної освіти Китая.  

Згідно з вимогами Міністерства освіти Китая, викладачі університетів 

повинні насамперед мати диплом магістра. Така вимога створяю низку 

проблем длѐ музичних закладів вищої освіти, бо велика кількість 

досвідчених і висококваліфікованих виконавців-вокалістів не маять 
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магістерського ступенѐ, і це стаю на заваді залученнѐ їх до освітнього 

процесу, а також відкриттѐ нових дисциплін.  

Відтак, аналіз наукових розвідок досліджуваного аспекту надав 

можливість длѐ визначеннѐ провідних проблем китайських музичних 

закладів вищої освіти щодо формуваннѐ викладацького штату:  

1) відрив освіти від виконавської практики. Сучасне поколіннѐ 

співаків навчаятьсѐ у викладачів, ѐкі маять вельми обмежений власний 

досвід оперної або концертної діѐльності;  

2) сучасна підготовка співаків у Китайській Народній Республіці  

розпочаласѐ пізніше, ніж у Ювропі. Більшість педагогів із вокалу за своюя 

освітоя ю фахівцѐми в інших предметах. Вони не маять ґрунтовних 

наукових знань про вокал, вокальну діѐльність, фізіологічні та психологічні 

компоненти вокального мистецтва;  

3) окремі дисципліни дуже слабо забезпечені 

висококваліфікованими педагогічними кадрами. Зокрема, не вистачаю 

викладачів, ѐкі вчать вокальним базовим предметам, ѐк-от: історіѐ 

вокального мистецтва або вокальна методика.  

Значимим ю також те, що Міністерство освіти Китая здійсняю 

оціняваннѐ ефективності діѐльності музичних закладів вищої освіти за 

формальними показниками, а саме: навчальні плани, дипломні роботи й 

відсоток працевлаштуваннѐ випускників, у той час, ѐк безпосередньо зміст 

навчальних програм, рівень знань і вмінь студентів залишаютьсѐ поза 

межами моніторингу.  

Отже, одніюя з важливих теоретико-педагогічних ідей організації 

підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китая ю ідеѐ 

поюднаннѐ ґрунтовної теоретичної підготовки та активної практичної 

вокально-виконавської діѐльності.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підсумовуячи, зазначимо, що важливими концептуальними ідеѐми, ѐкі 

покладено в основу професійної підготовки вокалістів у системі вищої 

музичної освіти Китая, ю:  

- опора на національні виконавські та педагогічні традиції в процесі 

підготовки вокалістів у поюднанні із запозиченнѐм досвіду інших країн у цій 

сфері;  

- максимальне використаннѐ можливостей культурного середовища 

в процесі професійної підготовки вокалістів, що даю можливість 

здійснявати їх підготовку з урахуваннѐм культурного контексту й виділити 

загальне та національно-особливе в способах звукоутвореннѐ, манері 
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виконаннѐ, естетично доцільних способах емоційного самовираженнѐ, 

створити й подати культуровідповідну інтерпретація вокальних творів.  

Перспективним напрѐмом подальших наукових розвідок із 

досліджуваної проблеми вважаюмо процесуальні засади професійної 

підготовки фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти 

Китая, зокрема технології та форми освітнього процесу. 
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РЕЗЮМЕ 
Чжан Лянхун. Подготовка специалистов вокального искусства в системе 

высшего образование Китаѐ: методологический аспект. 

В статье выѐснены методологические подходы к подготовке специалистов 
вокального искусства в системе высшего музыкального образованиѐ Китаѐ. На 
основании анализа теоретико-методологических основ подготовки специалистов 
вокального искусства в системе высшего музыкального образованиѐ Китаѐ 
выделены методологические подходы: академический; личностно ориентированный; 
культурологический. Доказано, что важными концептуальными идеѐми, которые 
положены в основу профессиональной подготовки вокалистов в системе высшего 
музыкального образованиѐ Китаѐ, ѐвлѐятсѐ: опора на национальные 
исполнительские и педагогические традиции в сочетании с заимствованием опыта 
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других стран в этой сфере и максимальное использование возможностей 
культурной среды в процессе подготовки вокалистов. 

Ключевые слова: вокальное искусство, специалисты вокального искусства, 
подготовка специалистов вокального искусства, методологические подходы, 
высшее музыкальное образование Китаѐ. 

SUMMARY 
Zhang Lianhong. Vocal art specialists training in the system of higher music education 

in China: methodological aspect. 

The article clarifies the methodological approaches to the vocal art specialists training 
in the system of higher music education in China. Based on the analysis of theoretical and 
methodological principles of vocal art specialists training in the system of higher music 
education in China, methodological approaches are distinguished: academic; personality-
centered; culturological.  

The main problems of Chinese music institutions of higher education in the formation 
of teaching staff have been identified, namely: separation of education from performing 
practice. The current generation of singers learn from teachers who have very limited 
personal experience of opera or concert activities; modern training of singers in the People’s 
Republic of China began later than in Europe. The majority of vocal teachers are specialists in 
other subjects. They do not have a thorough scientific knowledge of vocals, vocal activity, 
physiological and psychological components of vocal art; some disciplines are very poorly 
provided with highly qualified teaching staff. In particular, there is a shortage of teachers 
who teach vocal basic subjects, such as: history of vocal art or vocal technique. It is also 
significant that the Ministry of Education of China evaluates the effectiveness of higher 
education music institutions on formal indicators, namely: curricula, dissertations and 
employment rates of graduates, while the direct content of curricula, the level of knowledge 
and skills of students remains outside of monitoring. 

It is proved that the important conceptual ideas that underlie the vocalists 
professional training in the system of higher music education in China are reliance on 
national performing and pedagogical traditions in the process of training vocalists in 
combination with borrowing the experience of other countries in this field; maximum use of 
cultural opportunities in the process of vocalists professional training, which makes it 
possible to train them taking into account the cultural context and highlight the general and 
national-specific in ways of sound production, manner of performance, aesthetically 
appropriate ways of emotional self-expression, create and present culturally appropriate 
interpretation of vocal works. 

We consider procedural foundations of vocal art specialists training in the system of 
higher music education of China, in particular technologies and forms of educational process, 
to be a promising direction of further scientific research on the specified problem. 

Key words: vocal art, vocal art specialists, training of vocal art specialists, 
methodological approaches, higher music education in China. 
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