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DEVELOPMENT OF PIANO SCHOOLS IN CHINA AND UKRAINE:  

HISTORICAL CONTEXT 

 
The article identifies the historical context of the piano schools development in China 

and Ukraine. The factors that formed the basis of the periodization of the studied 
phenomenon in both countries are identified. The periodization of the piano schools 
development in China and Ukraine has been carried out. As a result of a comparative analysis 
of the historical development of piano education in China and Ukraine, the common features 
of training pianists during a certain historical period were clarified, such as: the influence on 
the development of piano education of Western European and Russian traditions; national 
basis for the development of piano schools in both countries; opening of a significant number 
of art education institutions, including higher education institutions; availability of a large 
number of music programs of international level; opening of factories for the production of 
piano; rapid introduction of conservatory piano education. 

Key words: development, piano school, historical context, China, Ukraine. 

 

Introduction. The relevance and expediency of the study of the issue of 

pianists-performers training in art institutions of higher education in China and 

Ukraine is due to the need to overcome a number of contradictions in the 

development of Ukrainian and Chinese higher education systems: 

 between the requirements of organizational and content modernization 

of music education and insufficient implementation of these requirements in the 

pedagogical practice of the art institution of higher education; 

 between the need of scientists to study and generalize pedagogical 

achievements in pianists-performers training in art institutions of higher 

education in China and Ukraine and the practical lack of systematic scientific 

research on the studied issues; 

• between the presence of positive experience in the implementation of 

training of pianists-performers in art institutions of higher education in China 

and Ukraine and the lack of fundamental comparative and pedagogical 

research in this area. 

Analysis of relevant research. Development of piano education in China is 

presented in scientific articles and dissertations of Chinese scholars (Wang Yuhe, 
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Wei Tinge, Kuan Fan, Liu Fuan, Lian Haidong, Sun Mingzhu, Han Peijun, Ju Qihun, 

Chen Zhen, Zhao Xiao) and Ukrainian authors N. Huralnyk, Zh. Dedusenko, 

H. Nikolai, H. Padalka, O. Rudnytska, V. Shulhina, O. Shcholokova). 

Thus, formation and evolution of the piano education system are 

covered in the dissertations and publications of Chinese scholars Hou Yue, Liu 

Qing, Yang Bohu, Liu Ge, Wang Peiyuan, Song Dan, Xiao Chaozhan and other 

scholars. The main array of these works is devoted to specific analytical studies 

and touches on certain aspects of the topic. 

Development of Chinese piano music in modern history has been the 

subject of a special study by Bu Li. Wang Anyu investigated piano works of the 

modern Chinese composers. 

Piano education in Ukraine has attracted the attention of such Ukrainian 

researchers as N. Huralnyk, Zh. Dedusenko, H. Nikolai, O. Shcholokova and others. 

Thus, N. Huralnyk studied the historical aspects of the piano school of 

Ukraine (Huralnyk, 2006); considered the peculiarities of the functioning of the 

Ukrainian piano school as a phenomenon of music education (Huralnyk, 2013); 

defined the essence of the Ukrainian piano school of the XX century in the 

context of development of the theory and practice of music education, periods 

of development of the Ukrainian piano school (Huralnyk, 2007). 

In her scientific investigations H. Nikolai considers the culturological 

context of the genesis of Ukrainian piano music and its historical dynamics in 

the twentieth century (Nikolai, 2010a), identifies the main features of 

Ukrainian piano music (Nikolai, 2010b). 

At the beginning of the XXI century in the scientific literature there are 

works of Ukrainian scientists, which reveal and characterize the history of piano 

performance (N. Huralnyk, I. Savchuk, V. Kholopova). Thus, N. Huralnyk in her 

scientific work presented the history of formation and development of 

Ukrainian piano school in the twentieth century (Huralnyk, 2013). I. Savchuk 

identified the main trends in the development of piano performance in Ukraine 

in the late twentieth – early twenty-first century (Savchuk, 2012). V. Kholopova 

outlined the directions of academic music development at the turn of the XX 

and XXI centuries (Kholopova, 2015). 

The aim of the article is to determine the historical context of the piano 

schools development in China and Ukraine. 

Research methods. To solve the tasks, a set of interrelated research 

methods will be used: general scientific – analysis, synthesis, abstraction, 

comparison and generalization, which allowed to clarify the features of 

theoretical approaches underlying the development of the studied educational 
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phenomenon, and to formulate basic principles and generalized conclusions of 

work; specific-scientific – chronological, which allowed to identify historical 

origins, factors and characterize the stages of pianists-performers training 

development in art institutions of higher education in China and Ukraine. 

Research results. The periodization of the studied phenomenon in both 

countries is based on such factors as: historical context; socio-cultural conditions; 

social policy of countries; political events; internal patterns of pianists-performers 

training development in the system of higher music education. 

Based on certain criteria, we have conducted periodization of piano 

schools development in China and Ukraine. 

Thus, in China there are three periods with the corresponding stages: 

I period – origination with three stages (Catholic (early XVII century – the 

last decade of the XVIII century, Protestant (XIX century), state-enlightenment 

(early XX century)); 

II period – formation with two stages (initial (30-40s of the XX century), 

activation (early 50s – first half of the 60s of the XX century)); 

III period – flourishing with three stages (disorganization (second half of 

the 60s – 70s of the XX century), restoration (80-90s of the XX century), 

popularization (2000-2010)). 

Accordingly, in Ukraine, piano schools development took place in the 

following historical context: 

I period – amateur (first half of the XIX century); 

II period – formation (second half of the XIX century); 

III period – professionalization (late XIX – first quarter of the XX century); 

IV period – popularization (1940 – 50s); 

V period – postmodern (1960 – 80s); 

VI period – flourishing (90s of the XX century – early XXI century). 

Let’s describe the piano school development in China in more detail. First 

of all, let’s turn to the origins of piano education in China. Note that the first 

keyboard instrument appeared in China in 1599, when, according to sources, 

the Italian missionary Matteo Ritchie presented harpsichords to the emperor of 

the Ming Wang dynasty. 

Chinese researcher Gan Ning notes that the first types of keyboard 

instruments to appear in China were the plucked and stringed clamps, the 

harpsichord and the clavichord. This is recorded in the 120th suite of Xuwein 

Xiantungkao (Gan Ning, 2014, p. 85). 

According to Li Qin’s research, during the reign of the Ming and Qing 

dynasties (XVII-XVIII centuries) the claviers became insignificant, but it was limited 
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to a narrow class framework and the reign of Emperor Kangxi. In addition, at that 

time, China established a policy of isolation from the outside world, and 

accordingly, the musical culture of Europe remained unknown to the general 

public (Li Qin, 2014, p. 86). 

According to Bian Meng, China was able to get acquainted with modern 

European piano only in the first half of the XIX century (Bian Meng, 1996, p. 28). 

The result of this acquaintance was the most important event for China – 

the defeat in the opium wars in the 1840s. China opened up to the world, 

especially it had aroused considerable interest among Europeans. Currently, many 

foreign traders and missionaries began to come to the country. Accordingly, they 

brought with them the attributes of European musical culture. Sales of pianos, 

violins and other musical instruments became widespread in port cities (Bian 

Meng, 1996, p. 32). In addition, Catholic churches and education institutions 

teaching Western music were opened in most port cities. 

The next step in the development of the China’s piano school was the 

spread of “school songs” in the early twentieth century, which were learned in 

new schools of the European type. Such schools were radically different from 

traditional Chinese. Thus, all these factors became the basis for the emergence of 

modern musical tradition and the impetus for the general spread of the piano. 

Initially, the goals of teaching the piano, curricula and didactic methods 

used in Chinese education institutions were borrowed from the experience of 

missionary education institutions. This was the beginning of a new musical 

education in China. But we consider it necessary to emphasize that most of the 

teachers of these institutions were clergy, i.e. not professional music teachers or 

performers. In this regard, the initial stage of piano education development was 

characterized by a methodology that was aimed only at solving basic problems. 

Late XIX – early XX century was also marked by the fact that Chinese 

cultural figures began to be involved in the process of mastering the instrument. 

In the context of this study, we consider it necessary to focus on the first 

education institutions for the development of piano. The appearance of such 

institutions dates back to 1919-1937. And this period is primarily associated with 

Shanghai. 

Formation of professional music education in this period was carried out 

in the education institutions of various levels, such as universities, institutes 

and so on. 

Compulsory subjects such as music theory, music history, harmony, etc. 

were included in the curriculum. It should be noted that the curriculum focused 

not only on the development of professional gaming skills, but also on the 
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formation of students’ general artistic culture. Much of the program was 

borrowed from foreign, mostly European, education institutions (Zhang Bailey, 

2006, p. 39). 

However, it should be noted that professional piano education 

development was complicated by a number of factors related to the rejection 

by a certain part of the Chinese intelligentsia of European culture in general 

and music as a field of special education. 

In 1927, the first Chinese conservatory was opened in Shanghai. In 

addition, preparatory courses, bachelor’s, master’s, and additional classes in 

pedagogy and other electives were organized. According to Wang Zaydong, 

classes were conducted in six fields, such as music theory, piano, violin, cello, 

vocals and folk music. At the same time, there was a constant improvement of 

curricula (Wang Zaydong, 2007, p. 59). 

Note that along with the emergence of music institutions of higher 

education of the conservatory type, the emergence of institutions of mixed 

type continues. During this period, specialized art institutions opened in other 

parts of China (Wang Zaydong, 2007, p. 61). 

It should be noted that during the war period (1937–1949), development 

of instrumental performance, especially piano, slowed down due to the difficult 

social situation. At the same time, a number of new education institutions was 

opened. 

During the Three Years’ Liberation War (1946–1949), music schools 

functioned and even opened new ones, mainly in regions controlled by the 

Chinese Communist Party. There the training of professional musicians 

continued. The main center of piano education was the Institute of Arts named 

after Lu Xunyaev Yanan (Bian Meng, 1996, p. 89). 

As a result of the analysis of the scientific literature on the research 

problem we can notice that in connection with the tasks facing music, in particular 

piano education, in higher education institutions, namely formation of general 

music education and teacher training – two types of training were established: 

five-year higher education and three-year secondary (mainly pedagogical) 

education. Students of pedagogical directions studied completely at the expense 

of the state. And their main discipline was voice training, additional – piano. Many 

innovations have been made as part of the planned program, including the CCP-

led new music education institutions in Shanghai, which have established an 

evening Chinese music school in Shanghai, which taught four majors, including 

piano and voice training (Wang Changkui, 2010, p. 151). 
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The period from 1949 to 1966 was marked by the great success in the 

development of professional music education in China. 

The construction of the Central Conservatory, which began in 1949, was 

significant for the development of piano education in China. 

A notable milestone in the development of China’s piano tradition was 

opening of the piano department at the conservatory (1950). In 1958, the 

Central Conservatory moved from Tianjin to Beijing. 

In 1953, the Beijing and Shanghai Conservatories received the status of 

national Chinese centers of theory and practice of teaching piano. In 1956, the 

Shanghai Branch of the Central Conservatory was renamed the Shanghai 

Conservatory. 

Within the institution, teachers developed and approved a set of 

disciplines and curricula designed for the educational process. Teams of 

conservatory teachers developed and implemented a 14-year system of music 

education in the country. Thus, this system for the first time began to train 

music teachers for primary school and for higher education institutions. 

In 1966, the ten-year period of the Cultural Revolution began. The CCP 

Central Committee decided to suspend music lessons for all education insti-

tutions. As a result, we see a halt in the development of music education in China. 

In 1970, the campaign “resumed training and revolution” was launched. 

The Central University of Arts worked in Beijing, and in Shanghai – Music 

courses. It is interesting to note that foreign educational materials, including 

foreign music, were banned in these institutions. Revolutionary songs were 

recommended instead. Note that the level of student training was very low. 

Many famous teachers resigned. As a result, the educational process was 

virtually destroyed. Consequently, piano art had significantly degraded. Many 

experts were repressed, and instruments of the European origin were declared 

“unnecessary rubbish” (Li Qin, 2014, p. 123). 

In the 1980s, a new course of China’s development began, in particular, 

music education, including piano. Training standards for entrants and 

graduates have been restored. The very process of studying in conservatories 

began to acquire a professional basis for training. The Beijing and Shanghai 

Conservatories have regained the status of “national Chinese piano education 

centers” (Wang Zaydong, 2007, p. 43). 

This period was characterized by the opening of a number of new music 

and pedagogical institutions. First of all, we note that the revival of the system 

that exists until now, had begun. Departments and faculties of music were gra-

dually restored at the conservatories. Art institutes not only introduced the piano 
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specialty, but also began to train masters in this specialty. Gradually, pedagogical 

universities and institutes appeared in all the provinces of China, where the 

“Piano” specialty developed. Over time, from the elective discipline, “Piano” was 

transferred to an independent discipline, and then to a separate specialty. 

In the 1990s, there was an increase in the status of many pedagogical 

institutions of higher education that provided piano training for teachers in 

secondary schools. Many of them are gradually transformed into institutes and 

universities, and more than one hundred and sixty faculties of music and arts 

are opened at classical and pedagogical universities. 

In the 1990s, a master’s degree in teacher education was widely 

developed in China. By 1995, master’s degree programs had been opened at 

eight faculties of music at pedagogical universities in Beijing, Northwest, 

Shanghai, Nanjing, Fujian, Anhui, Southwest, and Inner Mongolia. Later, similar 

programs appeared at the Metropolitan and Harbin Pedagogical Universities. 

The current stage of piano education development in China is 

characterized by the intensification of cultural exchange with other countries. 

For example, teachers and students of the Central Conservatory are sent for 

internships abroad. Every year, well-known foreign musicians, teachers and 

scientists come to China to give lectures and conduct practical classes with 

students and teachers (Li Qin, 2014, p. 127). 

Let us turn to the characteristics of the historical context of the 

development of piano education in Ukraine. 

First of all, we consider it necessary to emphasize that in Ukrainian piano 

performance at the initial stage of its formation in the second half of the 

eighteenth century and the first half of the nineteenth century the amateur 

music dominated. Thus, the impetus for the development of piano 

performance were amateurs who published their views on the essence of 

music, its place in the arts, the impact on development and formation of the 

personality, the importance of music education in Ukraine in various 

publications. In addition, they focused on the requirements for performance, in 

particular, emphasized the aestheticization of piano performance. 

It should be noted that in the first half of the XIX century piano perfor-

mance was formed under the influence of the national culture of vocal intonation. 

In addition, this period was characterized by increased attention to the content of 

piano performance, instead, condemned pure virtuosity as an end in itself. 

Therefore, we can say with confidence that the process of teaching to 

play the piano before the emergence of the first conservatories was mostly not 

aimed at solving professional problems. As a rule, piano skills were acquired in 
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the form of home education and in private education institutions of various 

types. Moreover, it was considered from the standpoint of general education. 

Thus, N. Tsiuliupa outlines two aspects of piano performance development of 

the studied period, such as: development of classical traditions based on the 

study of foreign experience and providing music education with national 

content (Tsiuliupa, 2011, p. 219). 

Based on the analysis of the peculiarities of piano education in the first 

half of the XIX century, we came to the conclusion that its development was 

greatly influenced by the Western European and Russian tradition of piano 

performance. Accordingly, the purpose of piano education at that time was to 

develop the skills of artistic performance. Moreover, great importance was 

attached to the process of learning proper fingering, pedaling, setting hands. In 

order to develop students’ technical skills, they used various exercises, 

sketches, scales, solo and ensemble pieces. 

Thus, as noted by V. Shulhina, this period is characterized by borrowing 

and assimilation of the experience of various European music schools, which, in 

turn, contributed to the professional growth of music education in Ukraine and 

accordingly became the foundation for further formation of the national school 

(Shulhina, 2002, p. 25). 

The next period began in the second half of the nineteenth century. At 

this time, the first conservatories were opened in Kyiv, Odesa, Lviv and Kharkiv. 

And so, according to N. Huralnyk, instrumental performance reaches the stage 

of creative maturity. Its characteristic is intensification of concert practice, 

which is becoming not only intense and diverse, but also regular. The 

researcher emphasizes the leading trends in the development of piano 

education, namely its professionalization, nationalization and democracy. 

Creation and opening of the first music schools in Kyiv and Lviv allowed for 

greater professionalism in music education. Thus, according to N. Huralnyk, “the 

process of gradual improvement of the organization and deepening of the content 

of professional training, diversification of forms of performing, methodological 

and musical-educational activity of pianists-teachers, raising the artistic level of 

general music education of youth had begun” (Huralnyk, 2006). 

The second half of the XIX century was marked by the restoration of the 

national music school in the context of the European development, as well as 

its professionalization. As V. Shulhina notes, all this happens as a consequence 

of the decentralization of foreign experience in the field of music education and 

its projection on their own cultural problems (Shulhina, 2002, p. 25). 
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Thus, piano education development in Ukraine in this period took place in 

the context of the development of Ukrainian musical culture, namely the socio-

political and Western European events of musical culture. In addition, this period 

was marked by the widespread use of the piano in culture formation. 

Thus, we’d like to summarize, highlighting the main important events 

that formed the basis of the Ukrainian piano school development in the second 

half of the nineteenth century, namely: dissemination of music education in 

Sunday schools (Kyiv, Kharkiv); intensification of the work of private music 

education institutions; providing piano training in religious education 

institutions; expansion of the network of music establishments in which 

professional pianists were trained. 

The next period – the beginning of the twentieth century, namely the 

1900s and 1910s, was marked by the existence of a strong piano school, which 

played a leading role in the development of general Ukrainian musical culture. 

All this contributed to the establishment of musical education institutions, as 

well as the spread of scientific musical thought. In addition, this period was 

marked by the emergence of a number of musical works, written both with the 

help and with the use of the piano. 

A characteristic feature of the 20–30s of the twentieth century of the 

Ukrainian piano school became the musicologists’ attention. That is, as 

N. Huralnyk notes, this was “the period of establishing the intellectual and 

creative potential of pianists-musicians” (Huralnyk, 2008). 

In the 1920s, as a result of the reform of music education, a three-level 

system of education was consolidated. As a result, the problems of piano 

education for children and youth were subject to elaboration. The 

methodological works of this time consider in detail the issues of pupils’ 

musical abilities development, performing skills formation, using forms and 

methods of conducting individual lessons in a piano class. 

The piano school development during the Second World War and the post-

war years was marked by difficult, but very fruitful times for the development of 

the piano school. We consider it necessary to emphasize that the level of 

professionalism in the system of music education at this time was constantly 

growing, which became possible due to the exchange of experience between 

different performing and pedagogical schools during the evacuation. In addition, 

talented pianists worked in Ukrainian education institutions of that period: 

Ye. Slyvak, A. Yankelevych, K. Mykhailov, M. Starkova, B. Reingbald, et al., who 

actually trained professionals for the Moscow Conservatory, because at that time 

Moscow was the capital. However, compared to the beginning of the twentieth 
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century, this stage was characterized by the fact that the problems of national mu-

sic education and mass music education had become secondary. The crisis situa-

tion had led to the fact that the content component of teaching music, in particular 

playing the piano, loses the conceptual nature of training a pianist-performer. 

In the 60s of the twentieth century to promote piano music, music and 

pedagogical faculties were opened, where at a new scientific and methodolo-

gical level, using the latest advances in psychology and pedagogy, musical crea-

tivity, the concept of professional training of a pianist-performer was revived. 

Thus, the methodology of piano teaching in Soviet times developed on 

the basis of deep traditions. A characteristic feature was the desire for an 

organic combination of artistic and technical tasks, demanding quality of sound 

production, emotional expressiveness of performance. In addition, professional 

music education was directly influenced by professors of conservatories, who 

were engaged in performing and teaching activities simultaneously. The main 

purpose of their pedagogical activity was not only to teach professional skills, 

but also to instill a love for the art of music, education of a versatilely 

developed musician (Shcherbakova, 1999). 

Instead, at the end of the twentieth century we see an increase in interest 

in the development of national music education, the return of the idea of musical 

and aesthetic development of the younger generation and the renewal of a 

comprehensive approach to training specialists in piano and performing arts. 

At the beginning of the XXI century we see development of the new 

methods of initial music education and training of performers. New methods 

contribute to the emancipation of the creative potential of the performer, 

development of students’ musical and creative abilities, formation of artistic 

interpretation skills, enrichment of emotional and sensory experience, 

expansion of their intellectual and conceptual thesaurus. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, a comparative 

analysis of the historical development of piano education in China and Ukraine 

allowed us to identify common features of pianists training during a certain 

historical period, such as: 

 influence on the development of piano education of Western 

European and Russian traditions; 

 national basis for the development of piano schools in both countries; 

 opening of a significant number of art education institutions, including 

higher education institutions; 

 availability of a large number of music programs of international level; 

 opening of piano factories; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

13 

 rapid introduction of conservatory piano education. 

The issues of determining the content features of pianists-performers 

training in the system of higher music education in China and Ukraine deserve 

further study. 
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РЕЗЮМЕ 
Ван Боюань. Развитие фортепианных школ Китаѐ и Украины: исторический 

контекст. 
В статье определен исторический контекст развитиѐ фортепианных школ 

Китаѐ и Украины. Выѐвлены факторы, которые были положены в основу периодизации 
исследуемого феномена в обеих странах. Осуществлена периодизациѐ развитиѐ 
фортепианных школ Китаѐ и Украины. В результате сравнительного анализа 
исторического развитиѐ фортепианного образованиѐ Китаѐ и Украины выѐснены 
общие черты подготовки пианистов в течение определенного исторического периода, 
а именно: влиѐние на развитие фортепианного образованиѐ западноевропейской и 
русской традиций; национальное основание развитиѐ фортепианных школ обеих стран; 
открытие значительного количества художественных учебных заведений, в том числе 
и высших; наличие большого количества музыкальных программ международного 
уровнѐ; открытие фабрик по производству фортепиано; быстрое внедрение 
консерваторского фортепианного образованиѐ. 

Ключевые слова: развитие, фортепианнаѐ школа, исторический контекст, 
Китай, Украина. 

АНОТАЦІЯ 
Ван Боюань. Розвиток фортепіанних шкіл Китая та України: історичний контекст.  
У статті визначено історичний контекст розвитку фортепіанних шкіл 

Китая та України. Виѐвлено чинники, ѐкі було покладено в основу періодизації 
досліджуваного феномену в обох країнах, а саме: історичний контекст; 
соціокультурні умови; соціальна політика країн; політичні події; внутрішні 
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закономірності розвитку підготовки піаністів-виконавців у системі вищої музичної 
освіти. Здійснено періодизація розвитку фортепіанних шкіл Китая та України. Так, 
у Китаї налічуютьсѐ три періоди з відповідними етапами:  

І період – зародженнѐ з трьома етапами (католицький (поч. ХVII століттѐ – 
останню десѐтиліттѐ ХVIIІ століттѐ, протестантський (ХІХ століттѐ), 
державницько-просвітницький (поч. ХХ століттѐ));  

ІІ період – становленнѐ з двома етапами (започаткувальний (30–40-і роки ХХ сто-
літтѐ), активізаційний (поч. 50-х років – перша половина 60-х років ХХ століттѐ));  

ІІІ період – розквіту з трьома етапами (дезорганізаційний (друга половина 60-х 
років – 70-і роки ХХ століттѐ), відновленнѐ (80–90-і роки ХХ століттѐ), популѐризаціѐ 
(2000–2010-і роки)).  

Відповідно, в Україні розвиток фортепіанних шкіл відбувавсѐ в такому 
історичному контексті: 

І період – аматорський (перша половина ХІХ століттѐ);  
ІІ період – становленнѐ (друга половинна ХІХ століттѐ);  
ІІІ період – професіоналізації (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століттѐ);  
IV період – популѐризації (1940 – 50-і рр.);  
V період – постмодерністський (1960 – 80-і рр.);  
VІ період – розквіту (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 
У результаті порівнѐльного аналізу історичного розвитку фортепіанної 

освіти Китая та України з’ѐсовано спільні риси підготовки піаністів протѐгом 
певного історичного періоду, ѐк-от:  

 вплив на розвиток фортепіанної освіти західноювропейської і російської 
традицій;  

 національне підґрунтѐ розвитку фортепіанних шкіл обох країн;  

 відкриттѐ значної кількості мистецьких закладів освіти, у тому числі й вищої;  

 наѐвність великої кількості музичних програм міжнародного рівнѐ;  

 відкриттѐ фабрик із виробництва фортепіано;  

 швидке впровадженнѐ консерваторської фортепіанної освіти. 
Ключові слова: розвиток, фортепіанна школа, історичний контекст, Китай, 

Україна. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 

ХОРЕОГРАФА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 

Метоя статті ю розглѐд питаннѐ щодо особливостей  хореографічної 
підготовки хореографів у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Актуальність 
обраної теми зумовлена відсутністя багатоаспектного наукового дослідженнѐ з 
проблематики, що розглѐдаютьсѐ. У дослідженні доведено необхідність оптимізації 
навчального процесу й доцільність інтеграції моделі «природа тіла в контексті танця» 
в танцявальну практику хореографів, що може значно вплинути на ефективність 
їхнього професійного розвитку та підвищити рівень актуалізації творчого потенціалу. 
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Спроюктована модель спираютьсѐ серед іншого на техніки Моше Фельденкрайза, 
Фредеріка Матіаса Александера, Джона Ролланда, моделі Еріка Франкліна, Томаса 
Майюра, принципи ідеокінезиса і соматичних практик, а також знаннѐ системи Аналізу 
Руху Рудольфа Лабана (LMA) та основ Імград Бартюніюфф (BF), технік імпровизації, 
теорій систем, що амоорганізуятьѐ, і множинного інтелекту. 

Ключові слова: сучасний танець, творчий потенціал хореографа, свідомий рух. 
 

Постановка проблеми. Спричинені добоя ювропейської освітньої 

інтеграції й відкриттѐм ювропейського науково-освітнього простору вищої 

школи, сучасне суспільство висуваю певні нові вимоги і до підготовки 

хореографів та їх неперервної освіти. Входженнѐ України до Болонського 

процесу та підписаннѐ угоди про асоціація з Європейським Соязом, 

передбачаять все більш тісне міжнародне співробітництво, що, у своя чергу, 

вимагаю певного переосмисленнѐ процесу й пошуку нових моделей 

підготовки хореографів у системі неперервної освіти. А створеннѐ 

глобального ринку праці та відкриттѐ юдиного ювропейського освітньо-

наукового простору, передбачаю формуваннѐ конкурентоспроможного 

фахівцѐ, що може статисѐ лише за умови подоланнѐ існуячих стереотипів та 

сталих поглѐдів на дане питаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз сучасних досліджень 

підтверджую високий інтерес учених до розробки багатьох проблем 

підготовки кадрів у сфері хореографічного мистецтва. Актуальними ю 

дослідженнѐ в напрѐмі професійної підготовки студентів-хореографів 

(О. Реброва, Л. Андрощук, О. Мартиненко, Т. Медвідь, О. Мікулінська, 

О. Плахотняк, В. Сосіна, І. Герц та ін.), формуваннѐ творчої активності, 

створеннѐ іміджу студентів-хореографів (Л. Андрощук, Г. Бурцева, 

Є. Завгороднѐ, В. Корольов та ін.), ролі творчої діѐльності в розвиткові 

особистості (Д. Богоѐвленська, В. Молѐко та ін.), також розглѐдаютьсѐ 

розвивальна функціѐ хореографічного мистецтва (О. Отич та ін.). 

Але ми не зустріли досліджень, спрѐмованих на формуваннѐ 

творчого потенціалу хореографів у системі неперервної освіти.  

Тому, мета даної статті – розглѐнути можливості оптимізації процесу 

формуваннѐ творчого потенціалу хореографа в системі неперервної освіти 

засобами сучасного танця. 

Методи дослідження. Підґрунтѐм длѐ створеннѐ нашого дослідженнѐ 

слугуять методичні рекомендації відомих фахівців минулого та сучасності в 

галузі хореографічного мистецтва (Н. Александрова, Н. Базарова, А. Ваганова, 

Є. Валукін, С. Головкіна, Л. Зихлинська, В. Костровицька, В. Мей, А. Мессерер, 

М. Тарасов, О. Чекригін, Н. Стуколкіна, Л. Цвюткова та ін.), основні ідеї в 

області теорії і практики танця модерн (Р. СенДені, Л. Фуллер, М. Грем, 
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Д. Хемфрі, М. Вігман та ін.), постмодерн (Х. Лимон, М. Каннінгем, В. Форсайт, 

Тр. Браун, Ст. Пекстнон, Д. Зембрано та ін.) і сучасного танця (І. Сіроткіна, 

В. Нікітін, Є. Васюніна), теорії руху Р. Лабана та основ І. Бартюніюфф, а також ме-

тоди аналізу, бесіди, спостереженнѐ на основі LMA/BF за розвитком особис-

тості студентів на рівні мисленнѐ й тілесності, особливостѐми опануваннѐ 

тех.нічного матеріалу contemporary dance, технік імпровізації, партнерінгової 

взаюмодії за принципами контактної імпровізації, імпровізації ѐк компози-

ційного мисленнѐ, систематизації та узагальненнѐ отриманого матеріалу. 

Виклад основного матеріалу. Певна складність підготовки сучасного 

хореографа в нашій країні полѐгаю в тому, що існую необхідність поюднаннѐ 

в одній особі універсального танцівника-виконавцѐ, креативного 

постановника та педагога, оріюнтованого на особистісний підхід під час 

своюї діѐльності. Длѐ того, щоб поюднати ці компоненти, необхідно, у 

першу чергу, виховувати творчу особистість, необмежену стереотипами й 

очікуваннѐми. Це, складне само по собі, завданнѐ, посиляю досить 

швидкий темп сучасного життѐ та безліч змін, що його супроводжуять на 

всіх рівнѐх. На перший поглѐд, численні інновації, ѐкі наповнили простір 

можливостѐми й доступом до різноманітної інформації, маять сприѐти 

всебічному розвиткові особистості та всебічній професійній реалізації. Але, 

ѐк показую досвід, по-перше, знати, ще не означаю діѐти, по-друге, обирати 

ѐкісну інформація серед безліч існуячої та практикувати, отримавши певні 

знаннѐ, безумовно краще за наѐвності фахівців, що маять практичний 

досвід, володіять актуальними знаннѐми й готові ними ділитисѐ. Тому, 

починаячи працявати зі студентами (чи то студенти першого курсу, чи 

учасники груп підвищеннѐ кваліфікації або додаткової освіти) спочатку 

необхідно зрозуміти їх мотивація у виборі професії, ступень інтересу й 

розуміннѐ стосовно понѐттѐ сучасний танець. Наповненнѐ змісту понѐттѐ 

«сучасний танець» дуже різне і, ѐк показую аналіз літератури, сьогодні в 

науковому полі хореографічних досліджень юдиного змістового 

наповненнѐ, тобто визначеннѐ понѐттѐ «сучасний танець», не існую.  

Сучасний танець (пост постмодерн) ми визначаюмо ѐк танець, що 

може відбутисѐ «тут і тепер» від внутрішнього імпульсу або внутрішньої 

необхідності, у ѐких важливими ю природний, анатомічно обумовлений,  

усвідомлений рух тіла в просторі та усвідомлене, ѐкісне й ефективне 

використаннѐ тілесної структури танцівника та його рухів під час танця. 

Танець завжди і невід’юмно пов’ѐзаний із тим, що відбуваютьсѐ в 

суспільстві та на політичній арені, тому танець – ѐк відображеннѐ дійсності і 

стану суспільства, маю свій власний розвиток і це відбуваютьсѐ в тому числі 
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завдѐки досѐгненнѐм різних галузей науки (фізіологіѐ, нейронауки, квантова 

фізика, теорії фракталів, хаосу, потоку, синергії, множинного інтелекту, 

розвиток всіх видів мистецтва в мультимедійному просторі тощо). 

Оскільки сучасний танець та хореографіѐ ѐвлѐять собоя живу та 

постійно змінну форму мистецтва, де важливими ю ставленнѐ митцѐ до 

розуміннѐ руху, процесу його виникненнѐ, твореннѐ, наповненнѐ, відчуттѐ, 

змісту і просторової реалізації, важливими стаять саме рух і танець 

лядини, ѐк творцѐ, в її цілісності та різними можливостѐми усвідомленнѐ 

особливостей власного буттѐ. До того ж, танець виступаю безпечним, 

соціально схваленим варіантом реагуваннѐ і прийнѐттѐ соціально й 

особистісно табуйованих тем і емоцій. 

Отже, ѐкщо серед педагогічних завдань ми виділѐюмо саме 

необхідність розкриттѐ індивідуальності й формуваннѐ творчого 

потенціалу сучасного хореографа, що ю цілісноя особистістя, вільно 

володію способами самобутнього вираженнѐ власного внутрішнього світу 

через індивідуальні форму та потік руху, це, у своя чергу, ставить перед 

нами завданнѐ розробки нових методів навчаннѐ і вихованнѐ студентів із 

урахуваннѐм тенденцій сучасності.  

У нашому розумінні техніка сучасного танця (пост постмодерн) – це 

техніка, заснована на природніх законах функціонуваннѐ тіла щодо органі-

зації руху та диханнѐ: зв’ѐзне диханнѐ, звільненнѐ м’ѐзів від перенапруженнѐ, 

природна анатомічна робота суглобів, активаціѐ фасціонного рівнѐ під час 

організації руху; використаннѐ технік імпровізації ѐк можливість розвитку 

композиційного мисленнѐ й безмежної можливості длѐ самопізнаннѐ і фор-

муваннѐ цілісної творчої особистості через усвідомленнѐ рухів власного тіла. 

В цілому, основна ідеѐ уроку техніки контемпорарі (соntemporary) – 

це розвиток гармонійного, усвідомленого, ѐкісного й ефективного 

використаннѐ тілесної структури танцівника та його рухів під час танця, 

використовуячи танцявальну імпровізація і функціональну техніку 

(структуровані навчальні вправи за принципами природної роботи тіла).  

Визначитисѐ в термінах дуже важливо, оскільки це зменшую можли-

вість виникненнѐ плутанини та непорозумінь під час спілкуваннѐ в наступ-

ному. Це можна зробити за допомогоя розмови в залі, запропонувавши 

студентам запитаннѐ, що стосуятьсѐ їх творчого досвіду, з уточненнѐми, ѐким 

чином сталосѐ, що обрано танець і саме сучасний танець ю актуальним, ѐкі 

очікуваннѐ ю відносно навчаннѐ і на чому сфокусовано власну увагу.  

Наш досвід дозволѐю констатувати, що подібні запитаннѐ багато в 

чому збиваять студентів з пантелику, оскільки вони не замисляятьсѐ над 
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такими запитаннѐми саме тому, що їм їх ніколи раніше не ставили. А 

мотиваціѐ виступаю важливим двигуном особистісного розвитку і 

свідомого танця зокрема. Бесіди, аналіз виконаної роботи в залі, 

зворотній зв’ѐзок (саморефлексіѐ) завжди даять відмінний результат, 

оскільки студентам важливо й необхідно мати власний досвід у пізнанні 

свого тіла, емоцій, відчуттів ѐк досвід особистості. 

Одна з найважливіших складових контемпорарі денс – це формуваннѐ 

самоусвідомленнѐ. Усвідомлене тіло та його рухи, увага до того, що 

відбуваютьсѐ «тут і зараз» у просторі внутрішньому й зовнішньому, – це 

передумова длѐ гармонійного творчого розвитку особистості хореографа. 

Бути усвідомленим, ефективним і гармонійним у танці передбачаю розуміннѐ 

того, ѐк організовано та структуровано тіло, ѐк можна ефективно викорис-

товувати його длѐ виконаннѐ рухів (різних за інтенсивністя та наповненнѐм 

змістом). З іншого боку, це вміннѐ усвідомлявати простір руху – те, ѐк воно 

структуроване «тут і зараз», відслідковувати історії, що розвиваятьсѐ в ньому 

іншими лядьми, свою ставленнѐ до них тощо. У педагогічному просторі це 

кореляю з  теоріюя Девіда Колба, де навчаннѐ виступю цілісним процесом 

створеннѐ знань і пристосуваннѐ до світу. Тобто, знаннѐ набуваятьсѐ через 

трансформація досвіду. Ми маюмо відчувати (конкретний досвід навчаннѐ 

шлѐхом експериментуваннѐ), мислити (рефлексивне спостереженнѐ, нав-

чаннѐ шлѐхом розглѐду ситуації з різних боків), спостерігати (абстрактна кон-

цептуалізаціѐ, навчаннѐ шлѐхом осмисленнѐ, знаходженнѐ теорій та роз-

криттѐ взаюмозв’ѐзків) та робити (активне експериментуваннѐ ѐк демонстра-

ціѐ здатності здійсненнѐ певних дій, прийнѐттѐ ризику, практичне навчаннѐ).  

Першоджерела руху в сучасному танці можуть бути різні. 

Танцявальний рух може ініціяватисѐ музичним матеріалом, архітектуроя 

оточуячого середовища, емоційним станом танцівника, його внутрішньоя 

необхідністя чи змістовим наповненнѐм. А експресивний стан завжди 

потребую певного коефіціюнта корисної діѐльності, що визначаютьсѐ, у своя 

чергу, максимальноя стійкістя тіла за мінімального напруженнѐ. Якщо 

стійкість досѐгаютьсѐ за рахунок напруженнѐ, то вона, скоріше, сковую й 

обмежую рухи тіла та емоції виконавцѐ. Такий танець позбавлений відчуттѐ 

польоту і свободи і не передаю жодної емоційної та енергетичної інформації. 

Саме тому на початковому етапі (і регулѐрно в подальшому) 

опануваннѐ сучасними танцявальними техніками (contemporary dance = 

пост-пост-модерн = новий танець) доцільно досконало досліджувати 

анатомія й біомеханіку лядини, вклячаячи елементи емпіричної анатомії 

та біомеханічного руху в структуру занѐть із техніки сучасного танця. Це 
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необхідно, у першу чергу, длѐ знѐттѐ зайвого напруженнѐ у м’ѐзах та 

суглобах. І неможливо без розуміннѐ архітектури і принципів роботи 

скелету, м’ѐзів та фасцій тіла.  

Важливо пам’ѐтати про унікальність тіла кожної лядини, оскільки 

кожен маю, наприклад, свої властивості будови грудної клітини, різного 

розміру і конфігурації такої важливої длѐ танцівника кістки, ѐк лопатка, 

рухливі чи надто рухливі суглоби (або навпаки). Це даю змогу отримати 

розуміннѐ унікальності кожної лядини, що подібно сніжинкам, ніколи немаю 

повтореннѐ. Як у світі немаю двох подібних сніжинок, кожна маю свій 

унікальний візерунок, так і кожна лядина унікальна на рівні психологічному, 

інтелектуальному, а також, що длѐ нас дуже суттюво, фізичному, відчутному. 

І саме це на ранніх етапах знайомства з техніками сучасного танця 

формую правильне та глибоке розуміннѐ організації танцявального руху, 

руху взагалі ѐк такого, що сприѐю розширення кордонів мисленнѐ через 

поглиблене пізнаннѐ себе.  

Під час роботи над вибудовоя тіла ми спираюмосѐ на дослідженнѐ 

Еріка Франкліна, Томаса Майюра, використовуюмо техніки Моше 

Фельденкрайза, Фредеріка Матіаса Александера, Джона Ролланда, 

принципи Ідеокінезиса і соматичних практик, а також знаннѐ системи 

Аналізу руху Рудольфа Лабана (LMA) та Основ Імград Бартюніюфф (BF).  

Це сприѐю розуміння та можливості розпізнавати ступінь власного 

звичного м’ѐзового тонусу, відрізнѐти вагу від напруги, тобто з’ѐвлѐютьсѐ  

можливість усвідомити кінестетичний зворотній зв’ѐзок. Також можемо 

констатувати, що поліпшуютьсѐ самоорганізаціѐ та самостійність студентів. 

Спокій у думках досѐгаютьсѐ певними рухами (вибудована система вправ на 

основах BF) та впливаю на формуваннѐ стану відсутності метушні розуму і тіла. 

Тому внутрішні відчуттѐ маять можливість проѐву саме завдѐки спокоя та 

зменшення метушні в думках і тілі, фокусу уваги та потоку енергії, що 

покращуютьсѐ. Отже, студенту надаютьсѐ час, щоб зменшити ступінь напруги у 

м’ѐзах, що існую ѐк звичний патерн, виѐвити нові ѐкості руху й закріпити урок. 

Традиційні методи хореографічної педагогіки, спрѐмовані, ѐк правило, на 

тренуваннѐ м’ѐзів шлѐхом багатократного повтору вправ із докладаннѐм 

максимальних зусиль. На їх виконаннѐ й досѐгненнѐ результату витрачаютьсѐ 

багато зусиль та енергії. Запропоновані нами методи підготовки фахівцѐ 

розглѐдаять рух не ѐк функція м’ѐзів у першу чергу, а ѐк функція мозку, що 

спрѐмована на розуміннѐ того, що рух насамперед організуять кістки, а вже 

м’ѐзи його «підтримуять» та маять сформувати адекватне напруженнѐ длѐ 

виконаннѐ дії чи руху, що маю відбутисѐ. Тобто, нашим основним завданнѐм, 
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ѐк викладачів, ю поступове збалансоване опануваннѐ танцявальних рухів, 

вправ та комбінацій шлѐхом їх усвідомленого природного виконаннѐ без 

зайвих зусиль та больових відчуттів.  

Запропонована нами модель «природа тіла в контексті танця» 

дозволѐю спочатку зосередитисѐ на усвідомленні тілесних та сенсорних 

відчуттів, що надаю повноцінний особистий досвід, відчуттѐ природності, 

комфорту й задоволеннѐ від процесу навчаннѐ, упевненості в собі, що в 

подальшому сприѐтиме свідомому ѐкісному виконання рухів та 

використання різноманітного лексичного матеріалу сучасного танця.  

Крім того, зважаячи на те, що в межах одніюї групи навчаятьсѐ 

студенти не тільки з різноя психікоя та розумовими здібностѐми, а й з 

кардинально відмінними фізичними даними, набуваю актуальності 

індивідуальний підхід у навчанні. Але через зміни навчальних планів та 

скороченнѐ годин у закладах вищої освіти не передбачаятьсѐ 

індивідуальні занѐттѐ з танцявальних дисциплін, ѐк це було раніше, тому 

викладач змушений пропонувати загальний клас із оріюнтаціюя на 

усереднені можливості групи. За таких умов запропонована нами система 

фактично дозволѐю реалізувати індивідуальний підхід у навчанні, адже 

кожному надаютьсѐ можливість досліджувати рухи у власному темпі, 

обов’ѐзково починаячи з повільного виконаннѐ, а вже потім чергуячи 

швидкість, при цьому кількість повторень також маю зростати поступово. 

Це дозволить кожному ефективно сприймати новий матеріал, отримати 

мотивація до подальшого вдосконаленнѐ, а розширеннѐ спектру рухів на 

пізніших етапах дозволить ѐсно створити малянок певного образу, 

відповідного настроя або емоції танцявально-пластичними засобами, 

завдѐки набутому власному досвіду. Важливими ю не зображальність, а 

виразність танця і проѐв творчої індивідуальності. Кожного разу все ѐсніше 

проѐвлѐячи творчий потенціал, що спираютьсѐ на внутрішній стан свободи, 

руховий досвід і зацікавленість процесом.  

Опануваннѐ техніки сучасного танця та імпровізації полегшую 

адаптація тіла до нових рухів. Тому доцільним ю на перших етапах, під час 

викладаннѐ матеріалу теоретичного і практичного характеру, ввести 

понѐттѐ моторного полѐ. А саме ознайомити студентів із теоріюя моторних 

полів Девіда Боаделли і поступово працявати в практичному клячі, 

особливу увагу звертаячи на розуміннѐ полѐ екстензії, оскільки це поле 

розширеннѐ і тіло рухаютьсѐ протилежним стиску чином, тобто спина 

розгинаютьсѐ, ноги і руки подовжуятьсѐ, при цьому руки розводѐтьсѐ в 

сторони від тіла, а голова піднімаютьсѐ і відводитьсѐ від грудей. Важливо 
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розуміти, що існую три види розширеннѐ в моторних полѐх рук, а саме: 

розтѐгненнѐ, контакт із іншими лядьми та розкриттѐ.  

Розтѐгненнѐ характеризую значне розширеннѐ в просторі з 

одночасним усвідомленнѐм почуттѐ свободи і сили. Позіханнѐ ю хорошим 

прикладом полѐ екстензії, за ѐкого тіло переживаю рефлекс розтѐгуваннѐ і 

дозволѐю поглибити диханнѐ. 

Длѐ контакту з іншими лядьми характерним ю рух лядини, що ніби 

розкриваю-простѐгаю руки длѐ можливості бути підтриманоя або 

підтримати-прийнѐти іншого. Емоційні почуттѐ, пов’ѐзані з прийнѐттѐм і 

віддаваннѐм, абсолятно відмінні від почуттів, пов’ѐзаних із розтѐгуваннѐм. 

А розкриттѐ можемо охарактеризувати ѐк делікатне й сенситивне 

дослідженнѐ розширеннѐ простору серцевої області, за ѐкого лядина 

налагоджую контакт із потоками енергії в руках, пальцѐх і усвідомляю 

енергетичне поле, що виходить за фізичне тіло. Завжди можна відстежити 

стратегії розкриттѐ та напрацьовувати рухи, незвичні за ѐкістя та 

просторовими характеристиками. 

Під час перших імпровізацій-досліджень студенти частіше апеляять 

до першої і третьої форм. Розтѐгуваннѐ дозволѐю активно «вклячити тіло в 

життѐ», а розкриттѐ ю хорошим моментом усвідомленнѐ власних патернів 

взаюмодії з навколишнім світом. Контакт із іншими виникаю трохи пізніше, 

коли вже ю розуміннѐ, наскільки ѐ можу бути відкритий світу, що длѐ мене 

ю безпечним, наскільки дозволѐя собі вихід із зони комфорту длѐ 

встановленнѐ контакту, або ж ѐ поки що закривая свій простір.  

Формуваннѐ усвідомленого руху, через досвід слуханнѐ себе і 

навколишнього світу, дозволѐять змінити звичні дії, розширити спектр 

ѐкісних характеристик звичних рухів і нових напрацьованих, що, у своя чергу, 

впливаю на процес формуваннѐ творчого потенціалу хореографа, ѐкий не ю 

сталим результатом, а ѐвлѐю собоя процес постійного розвитку, завдѐки 

певному дидактичному наповнення та регулѐрній особистісній практиці. 

Висновок. Отже, на перших етапах опануваннѐ сучасного танця 

викладач маю донести, що важливим ю саме дослідженнѐ анатомічності руху, 

взаюмозв’ѐзків у тілі та руху у просторі, його ѐкостей і зробити цей процес 

цікавим та продуктивним, пропонуячи теоретичний і практичний матеріал, 

що вклячаю сучасні дослідженнѐ й форми роботи. Велике значеннѐ маю 

власний інтерес викладача до дослідженнѐ руху, розвитку світоглѐду та 

поглибленнѐ рівнѐ знань учнів. У техніці contemporary dance серед інших 

виділѐять такі базові принципи роботи тіла і організації руху, ѐк диханнѐ, 

зв’ѐзок диханнѐ та руху; анатомічно зумовлену роботу кісток, суглобів і м’ѐзів; 
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роботу з центром ваги, вагоя тіла, силоя тѐжіннѐ; роботу з часом і 

простором. Танець стаю можливим лише за умови проѐву таких його 

складових, ѐк механічний рух – з одного боку, і рух свідомий – з іншого. 

Використаннѐ технік соматик і реліз у сучасному танці, знаннѐ щодо теорій 

моторних полів та множинного інтелекту дозволѐю студентам інтегрувати 

свідомість і тіло через рух, навчаячись майстерності слухати і розуміти власне 

тіло, наново відкривати длѐ себе власні відчуттѐ, почуттѐ, емоції та їхня 

природу, що безпосередньо впливаю на розкриттѐ творчого потенціалу 

особистості. Формуваннѐ творчого потенціалу хореографів не ю сталим 

результатом, а ѐвлѐю собоя процес постійного розвитку, і ю результатом 

регулѐрної особистісної практики з різним дидактичним наповненнѐм 

протѐгом усього життѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Подальшу перспективу 

досліджень вбачаюмо в полі інтеграції теорії множинного інтелекту (у 

дидактичному контексті) длѐ формуваннѐ творчого потенціалу хореографів 

у системі неперервної освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Мова Людмила. Особенности формированиѐ творческого потенциала личности 

в системе непрерывного образованиѐ. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ рассмотрение вопроса об особенностѐх 

хореографической подготовки хореографов в учреждениѐх высшего образованиѐ на 
современном этапе. Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием 
многоаспектного научного исследованиѐ по проблематике, котораѐ рассматриваетсѐ. 
В исследовании доказана необходимость оптимизации учебного процесса, а интеграциѐ 
модели «природа тела в контексте танца» в танцевальнуя практику хореографов 
может значительно повлиѐть на эффективность их профессионального развитиѐ и 
повысить уровень актуализации творческого потенциала. Спроектированнаѐ модель в 
том числе основываетсѐ на техниках Моше Фельденкрайза, Фредерика Матиаса 
Александера, Джона Ролландо, модели Эрика Франклина, Томаса Майера, принципах 
идеокинезиса и соматических практик, а также знаниѐх системы анализа движениѐ 
Рудольфа Лабана (LMA) и основ Имград Бартениефф (BF), техник импровизации, 
теориѐх самоорганизуящихсѐ систем и множественного интеллекта.  

http://iffresearchjournal.org/system/files/4-Kovich__IFF_Vol3_2007.pdf
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Ключевые слова: современный танец, творческий потенциал хореографа, 
осознанное движение. 

SUMMARY 
Mova Liudmyla. Features of formation of creative potential of the person in system 

of continuous education. 
The purpose of the article is to consider the peculiarities of choreographic training of 

choreographers in higher education institutions at the present stage. The relevance of the 
chosen topic is due to the lack of multifaceted research on the issues under consideration. 
The study proves the need to optimize the learning process, and integration of the model 
“nature of the body in the context of dance” in the dance practice of choreographers can 
significantly affect the effectiveness of their professional development and increase 
actualization of creative potential. The designed model is based on the techniques of Moshe 
Feldenkrais, Frederic Matthias Alexander, John Rolland, models of Eric Franklin, Thomas 
Mayer, the principles of ideokinesis and somatic practices, as well as knowledge of the 
Laban/Bartenieff movement analysis, improvisation techniques, theories of self-organizing 
systems and multiple intelligences. 

An important concept of the study is the analysis of the anatomy of movement, i.e. 
the relationship between the body and movement in space, its qualities and make this 
process interesting and productive by offering theoretical and practical material containing 
modern research and forms of work. 

Contemporary dance (post postmodern) is defined as a dance that can take place 
“here and now” from an inner impulse or inner necessity, in which the natural, anatomically 
determined, conscious movement of the body in space and conscious, high-quality and 
effective use of the dancer's body structure and his movements during the dance are 
important. Dance becomes possible only if the manifestation of its components, such as 
mechanical movement - on the one hand, and conscious movement - on the other. Using 
somatic techniques and release in modern dance, allows students to integrate mind and body 
through movement, learning the skill of listening and understanding their body, rediscovering 
their own feelings, emotions and their nature, which directly affects the creative potential of 
the individual. The expressiveness of dance and the manifestation of creative individuality is 
based on the inner state of freedom, motor experience and interest in the process.  

Key words: modern dance, creative potential of the choreographer, conscious 
movement. 
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ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті розкрито проблеми естетичного вихованнѐ молоді в сучасних 
умовах розвитку суспільства. Естетичне вихованнѐ повинно сприѐти формування 
творчо активної особистості. Виокремлено найголовніші завданнѐ естетичного 
вихованнѐ. Естетичне вихованнѐ зоріюнтоване на формуваннѐ естетичної 
свідомості та естетичної поведінки особистості. Формуваннѐ справжніх естетико-
духовних цінностей студентської молоді неможливе без глибокого усвідомленнѐ 
ними національних основ культури. Одним із найсильніших факторів стихійного 
естетичного впливу в системі естетичного вихованнѐ ю природа. Ефективність 
естетичного вихованнѐ студентів значноя міроя залежить від умілого 
використаннѐ педагогами різноманітних способів і засобів. Естетичне вихованнѐ 
студентської молоді передбачаю ѐкісну зміну рівнѐ їх естетичної культури. 

Ключові слова: естетичне вихованнѐ, молодь, культура, освіта, духовні 
цінності. 

 

Постановка проблеми. Українська педагогічна наука й освітньо-

виховна практика, увібравши найновіші досѐгненнѐ сучасної педагогічної 

теорії, прагне забезпечити підготовку молодого поколіннѐ українців до 

життѐ в нових суспільних умовах, сформувати в них готовність, прагненнѐ 

активно впливати на утвердженнѐ нових суспільних ідеалів і духовних 

цінностей, формуваннѐ художньо-естетичної культури. 

Питаннѐ естетичного вихованнѐ особистості набуваять особливого 

значеннѐ в сучасних умовах розвитку суспільства, коли загостряятьсѐ 

суспільні суперечності, втрачаятьсѐ загальнолядські цінності, життюві 

ідеали, маять місце рецидиви аморальної поведінки молоді. Естетичне 
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вихованнѐ повинно сприѐти формування творчо активної особистості, 

здатної повноцінно сприймати прекрасне, гармонійне, досконале в житті, 

природі, мистецтві, жити та творити за законами краси.  

Підготовка підростаячого поколіннѐ до життѐ в сучасному суспільстві 

можлива за умови реформуваннѐ вітчизнѐної школи. Її важливим 

завданнѐм ю створеннѐ інноваційної педагогічної інфраструктури, що 

охопляватиме естетику предметного середовища, в ѐкому школѐрі 

зможуть реалізувати свої художньо-творчі здібності (мистецькі світлиці, 

художні майстерні, сучасний дизайн шкільних інтер’юрів), і естетику 

соціально-педагогічного середовища (естетика шкільного спілкуваннѐ й 

життютворчості, краса міжособистісних відносин, пануваннѐ педагогічного 

оптимізму й віри, що кожна дитина – в душі митець) (Мочан, 2011). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі естетичного вихованнѐ 

присвѐчені праці Л. Глазунова, Д. Кабалевського, А. Макаренка, 

Л. Михайлової, Т. Мочан, Б. Неменського, О. Степанова, В. Сухомлинського, 

К. Ушинського та інших.  

Мета статті: розкрити проблеми естетичного вихованнѐ молоді в 

сучасних умовах розвитку суспільства.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні 

положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі 

ѐкого вивчаятьсѐ джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, 

систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Естетичне вихованнѐ покликане 

ознайомити лядину із загальними закономірностѐми художнього освоюннѐ 

дійсності, сутністя й формами відображеннѐ дійсності й перетвореннѐ життѐ 

за законами краси, ролля мистецтва в розвитку суспільства. 

Серед найголовніших завдань естетичного вихованнѐ 

виокремляять: 

— формуваннѐ естетичних понѐть, поглѐдів, переконань, здатностей 

розуміти прекрасне, правильно естетично оцінявати факти, ѐвища, процеси; 

— вихованнѐ естетичних почуттів, уміннѐ отримувати насолоду від 

сприйманнѐ прекрасного в навколишній дійсності та мистецтві;  

— формуваннѐ потреби та здатності створявати прекрасне в житті й 

мистецтві на основі розвитку власних творчих здібностей, опануваннѐ 

знань і практичних умінь у певному виді мистецтва. 
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В естетичному вихованні молоді використовуять різні джерела 

прекрасного: образотворче мистецтво, музику, літературу, театр, кіно, 

архітектуру тощо. Так, під час сприйнѐттѐ картини або скульптури дитина 

не лише пізнаю світ, але й фантазую, формую, «домальовую» подумки 

зображене, бачить на картині події, образи, характери. Чільне місце 

посідаю також музика, ѐка, відображаячи дійсність за допомогоя мелодій, 

інтонацій, тембру, впливаю на емоційно-почуттюву сферу лядини, її 

поведінку. Важливим джерелом ю й художнѐ література.  

Головним виразником естетики в літературі ю слово. На думку 

К. Ушинського, слово ѐк засіб вираженнѐ в літературному творі набуваю 

подвійної художньої сили. Словесний образ маю ще й понѐтійну основу та 

сприймаютьсѐ насамперед розумом. Тому література – важливий засіб 

розвитку інтелекту учнів. Цінність театру, кіно, телебаченнѐ, естради, цирку 

ѐк засобів естетичного вихованнѐ в тому, що вони поюднуять у собі 

елементи багатьох видів мистецтва: літератури, музики, образотворчого 

мистецтва, танця. Повинна стати предметом обговореннѐ з естетичних 

позицій і діѐльність школѐрів: гідні вчинки учнів, їх успіхи в навчанні, праці, 

спортивній, громадській, художній діѐльності.  

Учитель маю показати дитині красу природи в розмаїтті та гармонії 

барв, звуків, форм, закономірній зміні ѐвищ. Предметом захопленнѐ повинні 

стати також героїчні вчинки лядей, краса їх взаюмин, духовне багатство, 

моральна чистота й фізична досконалість. Важливим засобом естетичного 

вихованнѐ може слугувати дизайн шкільних приміщень, оформленнѐ класу. 

Особливим фактором естетичного вихованнѐ ю природа. Як 

зауважував В. Сухомлинський, розглѐдаячи квітку чи окрему пелястку, 

крильце метелика чи пушинку тополі, дитина не повинна забувати 

глобальну істину: природа – це юдине ціле, ѐкому притаманна гармоніѐ 

взаюмозв'ѐзків і залежностей, ѐке ю джерелом і сутністя життѐ. 

Естетичне вихованнѐ зоріюнтоване на формуваннѐ естетичної 

свідомості та естетичної поведінки особистості (Степанов, 2006). 

В основу естетичного вихованнѐ молоді покладено ѐдро художньої 

культури – мистецтво ѐк унікальна форма суспільної свідомості, що сприѐю 

духовному розвитку й удосконалення внутрішнього світу лядини. Про 

значеннѐ мистецтва в естетичному розвитку особистості відомо ще з часів 

Античної Греції – філософські й літературні доробки, культурологічні та 

історичні пам’ѐтки вказуять на його провідну роль у вихованні гармонійно 

розвиненої лядини (Михайлова, 2009). 
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Естетичне вихованнѐ студентської молоді передбачаю ѐкісну зміну 

рівнѐ їх естетичної культури, ѐким може бути охоплена ѐк окрема 

особистість, соціальна група, так і суспільство в цілому. Це безперервний 

процес протѐгом усього життѐ лядини, завдѐки ѐкому розв’ѐзуятьсѐ 

протиріччѐ між рівнем естетичної культури лядства й певноя культуроя 

окремої особистості в кожному окремому періоді життѐ (Глазунова, 2014). 

Естетичне ставленнѐ до життѐ визначаю такі особистісні тенденції: 

баченнѐ, розуміннѐ, освоюннѐ, створеннѐ краси й гармонії у праці, пізнанні, 

ставленні до природи, лядей, самого себе; потреба в ѐк найповнішому 

розкритті естетичного змісту життѐ, розвиток естетичних почуттів; естетичних 

дій ѐк необхідний елемент будь-ѐкої діѐльності, загальна естетизаціѐ життѐ ѐк 

виѐв високої духовної культури, художнѐ творчість у різних формах тощо.  

Залученнѐ учнівської молоді до колективних форм творчої діѐльності, в 

ѐких особливе місці маю належати організаційно оформленим творчим 

колективам чи групам учнів, створених на добровільних засадах, і ѐкі маять 

спільні інтереси та потреби в проведенні свого дозвіллѐ, сприѐю їх 

естетичному виховання. Кожен вид мистецтва доповняю та збагачую 

естетичне вихованнѐ учнівської молоді, підсиляю їхні естетичне сприйнѐттѐ, 

формую ті грані особистості, ѐкі найбільше підвладні його впливові.  

Мистецтво впливаю і на розвиток морально-естетичних та 

інтелектуальних почуттів творчої особистості. Завдѐки плідному 

спілкування з мистецтвом, молоді ляди набуваять досвіду, вчатьсѐ 

оцінявати різні життюві ситуації, відповідально ставитисѐ до себе й 

результатів своюї праці, що облагороджую важливі напрѐми їхньої 

життюдіѐльності, сприѐю виховання духовної культури, творчого мисленнѐ.  

Длѐ сьогоденнѐ вкрай важливим ю твердженнѐ, що засобами різних 

видів мистецтва можна спонукати учнівську молодь до активного й 

осмисленого сприйманнѐ музики, малѐрства, скульптури, архітектури, 

фільмів, вистав; сприѐти інтелектуальному, емоційному, динамічному 

сприйнѐття творів мистецтва, вводѐчи учнѐ у світ загальнолядських 

цінностей за допомогоя художніх образів; активізувати такі психологічні 

процеси, ѐк пам’ѐть, уѐва, фантазіѐ, формуячи тим самим творчу 

особистість, здатну висловлявати через слово свої почуттѐ й розуміннѐ 

мистецьких творів; сприѐти кращому засвоюння програмового матеріалу 

шлѐхом участі різних органів чуттѐ (зорових, слухових); забезпечити юдність 

навчаннѐ й вихованнѐ шлѐхом розвитку інтелекту, розширеннѐ світоглѐду 

й формуваннѐ естетичних уподобань, моральних принципів, критичного 

ставленнѐ до низькопробних творів; акцентуячи увагу на найкращих 
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мистецьких творах, давати учнѐм певний обсѐг знань, необхідний длѐ 

аналізу, формувати вміннѐ й навички роботи з ними, водночас 

удосконаляячи їхні знаннѐ (Мочан, 2011).  

Формуваннѐ справжніх естетико-духовних цінностей студентської 

молоді неможливе без глибокого усвідомленнѐ ними національних основ 

культури, зокрема народної пісні, творчості українських композиторів-

класиків. Надзвичайно важливим ю цілісний підхід до засвоюннѐ ними 

національної культури: вивченнѐ історії, оволодіннѐ естетичним багатством 

мови, увага до краси рідного края. Одним з найсильніших факторів стихій-

ного естетичного впливу в системі естетичного вихованнѐ ю природа. Цей 

вплив посиляютьсѐ за умови, що він організований і керований педагогом. 

Естетичне вихованнѐ студентів здійсняютьсѐ і шлѐхом 

міжособистісного впливу між студентами, студентами й викладачами в 

освітньому процесі та в позанавчальний час. Естетичне спілкуваннѐ, ѐке 

вклячаю елементарні естетичні навички поведінки, естетику 

взаюмовідносин лядей у праці, побуті, відпочинку, за умілої організації маю 

потужну виховну силу. Формуваннѐ естетичних відносин у закладі освіти 

відбуваютьсѐ за участі викладачів і кураторів. 

Ефективність естетичного вихованнѐ студентів значноя міроя 

залежить від умілого використаннѐ педагогами різноманітних способів і 

засобів: створеннѐ естетичних ситуацій, ѐкі передбачаять оціняваннѐ 

(ознайомленнѐ з творами мистецтва та їх обговореннѐ); використаннѐ 

естетичного потенціалу всіх навчальних дисциплін; упровадженнѐ 

естетичних елементів у структуру знань та ін. 

Формуваннѐ естетичної культури залежить від багатьох факторів. 

Серед них технократизм (наданнѐ переваги технічним дисциплінам), ѐкий 

протиставлѐю матеріальну культуру духовній. Це призводить до 

викривленнѐ самої духовної культури, виникненнѐ її неповноцінних форм. 

Тому в тих закладах освіти, де спостерігаютьсѐ це ѐвище, необхідно вносити 

в освітній процес гуманістичний сенс, гуманітаризувати свідомість 

студентів (Естетичне вихованнѐ студентів, 2020). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Узагальняя-

чи вище сказане, можна засвідчувати, що питаннѐ вихованнѐ естетичної куль-

тури молоді ю надзвичайно актуальним і необхідним. Лише естетично та мо-

рально багата генераціѐ зможе розбудувати сильну державу та змінити стан-

дарти поведінки в сучасному суспільстві. Вважаюмо за необхідність уведеннѐ 

в освітній процес закладів загальної освіти новітніх ефективних методик, ѐкі 

сприѐли б виховання естетичної культури молоді та її розвитку в цілому.  
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РЕЗЮМЕ 
Кемпинска Уршуля, Бида Елена, Кучай Татьяна, Кучай Александр, Рокосовик 

Наталья. Проблемы эстетического воспитаниѐ молодежи в современных условиѐх 
развитиѐ общества. 

В статье раскрыты проблемы эстетического воспитаниѐ молодежи в 
современных условиѐх развитиѐ общества. Эстетическое воспитание должно 
способствовать формирования творчески активной личности. Выделены главные 
задачи эстетического воспитаниѐ. Эстетическое воспитание ориентировано на 
формирование эстетического сознаниѐ и эстетической поведениѐ личности. 
Формированиѐ настоѐщих эстетико-духовных ценностей студенческой молодежи 
невозможно без глубокого осознаниѐ ими национальных основ культуры. Одним из 
самых сильных факторов стихийного эстетического воздействиѐ в системе естети-
ческого воспитаниѐ ѐвлѐетсѐ природа. Эффективность эстетического воспитаниѐ 
студентов в значительной степени зависит от умелого использованиѐ педагогами 
различных способов и средств. Эстетическое воспитание студенческой молодежи 
предусматривает качественное изменение уровнѐ их эстетической культуры. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, молодежь, культура, 
образование, духовные ценности. 

SUMMARY 
Kempinska Urszula, Bida Olena, Kuchai Tetiana, Kuchai Olexander, Rokosovyk 

Natalia. Problems of aesthetic education of youth in modern conditions of society. 
The article reveals the problems of aesthetic education of youth in modern conditions 

of society. Aesthetic education should contribute to the formation of a creatively active 
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personality. The most important tasks of aesthetic education are singled out. Aesthetic 
education is focused on the formation of aesthetic consciousness and aesthetic behavior of 
the individual. The formation of true aesthetic and spiritual values of student youth is 
impossible without a deep awareness of the national foundations of culture. One of the 
strongest factors of spontaneous aesthetic influence in the system of aesthetic education is 
nature. The effectiveness of aesthetic education of students largely depends on the skillful 
use by teachers of various ways and means. Aesthetic education of student youth involves a 
qualitative change in the level of their aesthetic culture. 

Formation of true aesthetic and spiritual values of student youth is impossible without 
a deep awareness of the national foundations of culture, including folk songs, works of 
Ukrainian classical composers. Extremely important is a holistic approach to their 
assimilation of national culture: the study of history, mastering the aesthetic richness of 
language, attention to the beauty of the native land. One of the strongest factors of 
spontaneous aesthetic influence in the system of aesthetic education is nature. This influence 
is amplified provided that it is organized and managed by the teacher. 

Aesthetic education of students is carried out by interpersonal influence between 
students, students and teachers in the educational process and in extracurricular activities. 
Aesthetic communication, which includes basic aesthetic skills of behavior, the aesthetics of 
human relationships at work, life, leisure, with a skillful organization has a powerful educational 
force.  

Key words: aesthetic education, youth, culture, education, spiritual values. 
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WAYS OF VOCALISTS’ PROFESSIONAL TRAINING IMPROVEMENT IN THE 

SYSTEM OF HIGHER MUSIC EDUCATION OF CHINA 
 

The article identifies the ways to improve the system of vocal training in higher 
music education institutions of China. The problems of professional vocal education in 
China are identified and characterized. The ways of solving the mentioned problems in 
the context of professional training of vocalists in the system of higher music education of 
China are offered: 1) to optimize professional vocal education management; 2) to create 
a national model of professional vocal education; 3) to optimally correlate quality and 
quantity in the process of vocalists’ professional training; 4) to overcome isolation; 5) to 
train highly qualified teaching staff for institutions of higher music education; 6) to 
modernize the content of education in the process of professional training of vocal art 
specialists in the system of higher music education; 7) to intensify development and 
implementation of the methods of teaching vocalists, which would correspond to the new 
theoretical and methodological foundations of vocalists’ professional training; 8) to 
develop a new working mechanism for graduates employment; 9)  to limit the 
commercialization of education; 10) to develop a new educational model that takes into 
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account the world experience of vocal training; 11) to systematically increase the level of 
pedagogical, scientific and performing personnel.  

Key words: improvement, professional training, vocalists, higher music education, China. 
 

Introduction. Nowadays of particular importance have become the 

issues related to improving the university training of future musicians, including 

vocalists, by updating the content and introducing new core disciplines and 

electives, sections and topics of curricula, changing the format of teaching. 

The urgency of this problem is due to the need to resolve a number of 

contradictions, namely between: the need for scientifically grounded conclusions 

about the essence of socio-cultural and pedagogical features of vocal art 

specialists training in the system of higher music education in China and the lack in 

modern Chinese studies of systematic analysis of this process, which allows to 

identify these features; the need to build the process of training vocal art 

specialists in the system of higher music education on a modern theoretical and 

methodological basis and the lack of scientific knowledge about the conceptual 

philosophical and pedagogical ideas underlying this process in the studied 

country; the need to identify the content and methods of training vocal art 

specialists that meet national cultural and educational characteristics, and the 

lack of research that solves this problem from the standpoint of a systematic 

approach to the system of higher music education in China. 

Analysis of relevant research. The theory and practice of education have 

accumulated significant experience, which outlines promising areas of training for 

music professionals. In their scientific works, such representatives of China as Gao 

Huiwen, Cao Yanli, Zhang Wei, Zhao Xi, Yang Jing, etc., sought to clarify the 

peculiarities of the development of music education in China at the present stage 

of its reforming. 

The aim of the article is to identify the ways to improve the system of 

vocal training in higher music education institutions in China. 

Research methods. To solve this goal, a set of interrelated research 

methods was used: general scientific – analysis, synthesis, abstraction, 

comparison and generalization, which have allowed to clarify the features of 

theoretical approaches underlying development of the studied educational 

phenomenon, and to formulate the starting points and generalized conclusions of 

the study; specific-scientific – the method of terminological analysis provided the 

disclosure of the essence of the studied phenomena by identifying and clarifying 

the meanings of the basic concepts; the method of scientific extrapolation has 

made it possible to identify the prognostic potential of the interaction of vocal 

training systems in higher music education institutions in China. 
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Research results. In order to identify the prognostic potential of vocal 

training systems in higher music education institutions in China, we consider it 

necessary to address the problems that exist in the system of vocalists’ 

professional training in the country under investigation. 

First of all, it should be noted that in China at the present stage there are 

processes of transformation, reform and modernization of vocal education. 

Thus, the analysis of the professional education system in China has 

made it possible to identify such problems as: 

1. The problem of managing professional vocal education. 

2. The problem of creating a national model of professional vocal 

education. 

3. The problem of overcoming isolation. 

4. The problem of the ratio of quality and quantity in training of vocal art 

specialists. 

5. The problem of training highly qualified teachers. 

6. The problem of employment. 

7. Negative experience of the introduction of the Bologna system. 

Let’s describe each of the identified problems. 

1. The problem of managing professional vocal education. In China, the 

education model is based on the concept of centralized management of the music 

education system, i.e. it provides for administrative management of education 

institutions and the content of academic disciplines, as well as constant quality 

control of professional equipment used and centralized student counseling. 

Thus, Chinese researchers emphasize the shortcoming of this model, 

namely the imbalance between the practical needs of the education institutions 

and the lack of professional music training in those who control the system (Yao 

Wei, 2010). Thus, in music education there is a shortage of professional thought. 

It should be noted that the Chinese government controls education in all 

its spheres, but for the most part, education officials do not have vocal 

knowledge and do not understand real problems of music schools. This 

situation undoubtedly affects the quality of education and, accordingly, hinders 

its development. For example, the government often requires an increase in 

the number of students in order to improve attendance, while higher 

education institutions must take into account market demand, employment, 

adequacy of teachers and other organizational and methodological issues in 

the process of training future specialists. As a result, the problem of non-

compliance of government requirements with the real situation is of growing 

concern to the teaching staff of music higher education institutions. 
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2. The problem of creating a national model of vocal professional educa-

tion. In the 21st century, the economy has united the world, modern globalization 

is developing a pluralism of cultures, and national cultures are enriching each 

other in the process of interaction. Vocal professional education as one of the 

musical phenomena should spread and promote the Chinese national culture. In 

China, each province has its own musical traditions, the study of which is 

necessary to form a specialist who is well acquainted with the best achievements 

of the musical culture of his country and understands the soul of his people. 

In line with this idea, Wang Pingxu, a professor at the Shanghai State 

Conservatory, developed her own method of teaching vocals based on students’ 

native dialects. This technique is relevant and innovative for Chinese vocal edu-

cation, as the official language of China is “Putonghua” – the language of official 

communication and education, while the language of personal communication, 

the language of attachment to native culture for every Chinese is a dialect of his 

native place, which sometimes significantly differs from the state version. 

3. The problem of overcoming isolation. It is believed that the most 

important direction in European vocals was and is academic singing, which 

originated in Italy, later various singers spread it around the world and 

improved. However, in modern society, new melodies appear, musical styles 

change, new musical genres emerge. Thus, a new concept is increasingly 

common in the scientific literature – “mixed singers”. Such singers combine 

different styles, genres, vocal techniques during the performance of vocal 

works, rebuilding them and breaking stereotypes. Note that this innovation has 

received widespread public recognition. In addition, vocal professional 

education is gradually developing new forms of performance based on 

academic singing and adding modern musical elements (for example, a musical 

that not only combines academic and pop singing, but also jazz and blues). 

In modern China, there are also singers, such as Tan Jing, who 

successfully combine academic, folk and pop singing. However, there are still 

very few such performers, which is due to the practical lack of appropriate 

directions and methods in the training of vocal art specialists. 

It should be noted that a number of Chinese teachers have long begun a 

pedagogical search in this direction. For example, the famous vocal educator 

Jin Telin combines academic and folk singing, thanks to which his students 

demonstrate high results (Zhao Fuping, 2005). 

4. The problem of the ratio of quality and quantity in the vocal art 

specialists’ training. From the end of the twentieth century in China began to 

increase students’ enrollment in all specialties of higher education. This 
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phenomenon has strongly influenced not only professional education, but also 

Chinese society itself. As a result, full higher education has become more 

accessible in China. Consequently, we can observe a departure from the elite in 

higher education and transition to massification. 

Vocal professional education has also undergone significant reforms. In the 

course of higher education reforms, vocal specialties have reached a high level, 

they are in demand and prosperous. At the same time, problems with the quality 

of education quickly emerged. Many students enter music higher education 

institutions every year, but there is a shortage of classrooms, dormitories, 

professional equipment and teaching staff. Thus, the problem of declining quality 

in education requires a thoughtful and comprehensive solution. 

Another aspect of this problem is the contradiction between the 

predominant academic direction of vocal training in the system of higher music 

education and the aesthetic preferences of the audience, for which concerts 

and other vocal performances are organized (predominance of folk and pop 

directions in vocal art). 

5. The problem of training highly qualified teachers. It is a well-known 

fact that the level of education of students depends on the professional 

competence of the teacher. According to Chinese researcher Zhang Wei, “in 

1998, there were about 410,000 teachers in higher education sphere in China. 

And in 2010 the figure rose to 1,300,000” (Zhang Wei, 2005, p. 113). But at the 

same time, the number of students is growing much faster.  

Teachers of the new generation are characterized by high educational 

qualifications, new knowledge and a strong theoretical background. However, 

it should be noted that they usually have little performance and pedagogical 

experience, as well as a very narrow specialization, which in practice means 

very little efficiency. 

6. The problem of employment. From 1980 to 1990, there was a shortage 

of teachers in China due to unfavorable living conditions. Since 1999, China has 

expanded its admission to higher education institutions. As a result, there are 

almost no budget places in higher education institutions. Thus, at the same 

time there was a problem of graduates’ employment. Tuition is paid, so higher 

education institutions are willing to recruit all interested applicants, regardless 

of the actual availability or absence of potential vacancies for graduates. 

Note that the employment system in China has been constantly changing 

since 1949. Its development had two stages: the first stage lasted from 1949 to 

1985, when the state distributed graduates to available vacancies, and the 
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graduates were required to adhere to the distribution. The second stage, which 

began in 1985 and continues to present, has three employment scenarios. 

The first scenario concerns students studying on a state budget basis, 

they choose a job under state management, with the HEI recommending the 

job, and the employer selects the best of the proposed candidates. 

The second scenario is implemented in the case of a contractual form of 

training – the employer instructs the HEI to train the employees it needs, and 

graduates must return to the primary institution under contract. 

The third scenario concerns commercial students who study with full reim-

bursement of tuition costs, such graduates can find a job on their own or on the 

recommendation of the HEI after graduating from a higher education institution. 

In China, students usually do not work, all financial problems are solved 

by their parents. Only students from poor families earn their living, but they are 

few. After graduating from the higher education institution, Chinese students 

face the problem of choosing to be a singer or a singing teacher. These 

professions in China are well paid. The most popular specialty due to the lack of 

staff is now considered to be “Teacher of Academic Singing”. In China, the work 

of teachers, educators and mentors has always been respected, and even now 

teachers are respected no less than government officials. 

7. Negative experience of the introduction of the Bologna system. For 

example, undergraduate students in the 4th year have almost no classes. Their 

main task is to write a final qualifying work and find their own job. That is, 

students study for a bachelor’s degree for almost 3 years. When it comes time 

for bachelors to take the exams to enter the master’s program, they face a 

huge problem. In China, it is very important to pass an exam for knowledge of 

English, as well as knowledge of politics, and then a specialty. Then, after 

passing all the exams, you need to write a master’s thesis. 

Note that Chinese undergraduates usually spend a lot of time learning 

English, because it is a serious exam. In addition, China’s master’s degree focuses 

mainly on science rather than improving practical skills. Vocal creativity, which is a 

special subject for the vocalist, is thus a peripheral object of study of the under-

graduate. As a result, the graduate of HEI is a versatile citizen, but not a very good 

vocalist-performer, because he did not have time to play music. Therefore, not all 

students receive diplomas (Zhao Xi, 2009). Almost all of them do not receive a 

diploma due to a failed English exam. This indicates, inter alia, a decrease in the 

requirements for professional knowledge and skills of undergraduates. 

Note also that Chinese students do not work during their studies, while, for 

example, Ukrainian students combine work and study. Many vocalists in the 4th 
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or 5th year are already working in the theater, mostly in the choir. This, on the 

one hand, testifies to the students’ material and financial problems, but at the 

same time provides them with a solid professional practice. And in vocals, vocal 

skills are more important than a diploma, and even more than academic degrees. 

It should be noted that there are too many bachelors in China today, and 

their professional level is not valued. This is a consequence of the 30-year 

spread of the Bologna system, the main purpose of which is research and 

obtaining scientific degrees, while art is a subtle sensory-emotional sphere that 

requires a fundamentally different approach to learning than science. 

Therefore, the identified problems need to be addressed. In this study, 

we propose the following ways to solve these problems in the context of vocal 

training in the system of higher music education in China: 

1. Optimize professional vocal education management. In our opinion, 

the solution to this problem can be active application of openness policy, 

including reliance on the experience of other countries. Chinese management 

representatives in the field of education, including vocal, would have the 

opportunity to obtain useful information and enrich knowledge through 

scientific exchange by inviting foreign teachers to give lectures and participate 

in the conferences. Such a practice would give new impetus to reforms in the 

vocal professional education system. 

2. Create a national model of professional vocal education. Today in 

China, in the field of higher vocal professional education, the European model 

is mostly followed, Western vocal techniques and theories are copied in vocal 

education, ignoring the centuries-old experience of its people. In our opinion, it 

is possible to solve this problem based on the Chinese language and musical 

traditions, for which it will be expedient to introduce new vocal disciplines into 

the curriculum. This situation, in our opinion, can help students understand the 

special form of national vocals, master the native music and language systems, 

develop Chinese national vocal culture. 

3. Optimally correlate quality and quantity in the process of vocal training. 

The problem of the ratio of quantity and quality in the training of vocal art 

specialists in the system of higher music education in China is related to the need 

to improve the quality of vocal education. Increasing the number of students, as 

well as the mechanical increase in the number of hours devoted to individual and 

practical classes, it seems to us, cannot lead to improved quality of vocal training 

in itself. This requires, in our opinion, implementation of the ideas of 

developmental learning, personality-centered education, which will identify and 
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develop the abilities of each student, help students develop their own manner of 

performing vocal works, master traditional and modern vocal techniques. 

Obviously, along with the academic direction in vocalists’ training we 

should look, in our opinion, for teaching methods that will prepare vocalists 

who have a perfectly academic way of performing, various techniques of 

performing vocal works, but capable of variability, integration of elements of 

different styles, to performance of a fairly wide repertoire of vocal works. It 

should be noted that it does not mean adapting vocalists to the peculiarities of 

the so-called “mass culture” but taking into account the objective trends in the 

vocal art development in the process of their preparation. 

4. Overcome isolation. In China, there is a need for diverse performers, 

respectively, the system of vocal education requires opening of the new 

branches that reflect the achievements of world music culture. 

In addition, it is undeniable that the new era generates a rich and diverse 

musical culture, and therefore a good teacher should be able to combine 

musical traditions of different countries in vocal training and innovation, 

preparing students for different musical fields. An indispensable condition for 

such training is, of course, cultural exchange with the peoples of the world. 

5. Train highly qualified personnel for teaching in institutions of higher 

music education. This problem can be solved by active participation in vocal-

performing and scientific activities. In addition, improvement of the quality of 

professionalism in general can be achieved by creating a system that guarantees 

extracurricular activities for teachers, their participation in international 

conferences, exchanges between different institutions of higher education. 

6. Modernize the content of education in the process of professional 

training of vocal art specialists in the system of higher music education. 

7. Intensify development and implementation of the methods of teaching 

vocalists, which would correspond to the new theoretical and methodological 

foundations of vocalists’ professional training. It is believed that modern Chinese 

vocalists do not have the necessary level of training, because, unlike European 

countries, China does not have the necessary training systems and methods. In 

this regard, an attempt is being made to systematize Western methods of 

teaching vocals, as well as to unite two cultures in practice. 

8. Develop a new effective mechanism for graduates’ employment. We are 

convinced that this problem should be in the center of attention not only of 

education institutions, but also of all teachers. In addition, art institutions of 

higher education should provide students with the necessary learning conditions 

in accordance with the requirements of the modern world. Improving the 
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employment system of graduates, according to Yao Wei, is possible only with 

coordination of four components: control of the labor market and its 

simultaneous state regulation, recommendations of higher education institutions 

and mutual choice of graduates and employers (Yao Wei, 2010). 

9. Limit education commercialization. 

10. Develop a new educational model that takes into account the world 

experience of vocal training, 

11. Systematically increase the level of pedagogical, scientific and 

performing staff. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, the reform of 

music organizations and the system of professional education must take into 

account changes in the culture and needs of modern society. Therefore, the 

state of vocal professional education will affect not only performers’ training, 

but also inevitably affect the nature of society development. Vocal professional 

education should be open and serve to modernize China. 

The issues of vocal training technologies in the system of higher music 

education in China deserve further study. 
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РЕЗЮМЕ 
Чистякова Ирина, Чжан Лянхун. Пути усовершенствованиѐ профессионального 

образованиѐ вокалистов в системе высшего музыкального образованиѐ Китаѐ.  
В статье выѐвлены пути совершенствованиѐ системы профессиональной 

подготовки вокалистов в учреждениѐх высшего музыкального образованиѐ Китаѐ. 
Определены и охарактеризованы проблемы профессионального вокального образованиѐ 
в Китае. Предложены пути решениѐ указанных проблем в контексте профессиональной 
подготовки вокалистов в системе высшего музыкального образованиѐ Китаѐ: 
1) оптимизировать руководство профессиональным вокальным образованием; 
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2) создать национальнуя модель профессионального вокального образованиѐ; 
3) оптимально соотносить качество и количество в процессе профессиональной 
подготовки вокалистов; 4) преодолеть изолѐция; 5) готовить 
высококвалифицированные кадры длѐ преподаваниѐ в учреждениѐх высшего 
музыкального образованиѐ; 6) модернизировать содержание обучениѐ в процессе 
профессиональной подготовки специалистов вокального искусства в системе высшего 
музыкального образованиѐ; 7) активизировать разработку и внедрение методик 
обучениѐ вокалистов, которые соответствовали бы новым теоретико-
методологическим основам профессиональной подготовки вокалистов; 
8) разработать новый работаящий механизм трудоустройства выпускников; 
9) ограничить коммерциализация образованиѐ; 10) выработать новуя 
образовательнуя модель, учитываящуя мировой опыт вокальной подготовки; 
11) планомерно повышать уровень педагогических, научных и исполнительских кадров. 

Ключевые слова: совершенствование, профессиональнаѐ подготовка, 
вокалисты, высшее музыкальное образование, Китай. 

АНОТАЦІЯ 
Чистякова Ірина, Чжан Лянхун. Шлѐхи вдосконаленнѐ професійної підготовки 

вокалістів у системі вищої музичної освіти Китая. 
У статті виѐвлено шлѐхи вдосконаленнѐ системи професійної підготовки 

вокалістів у закладах вищої музичної освіти Китая. Визначено та схарактеризовано 
проблеми професійної вокальної освіти в Китаї, ѐк-от: 1) проблема управліннѐ 
професійноя вокальноя освітоя. 2) проблема створеннѐ національної моделі 
професійної вокальної освіти. 3) проблема подоланнѐ ізолѐції. 4) проблема 
співвідношеннѐ ѐкості та кількості в підготовці фахівців вокального мистецтва. 
5) проблема підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. 6) проблема 
працевлаштуваннѐ. 7) негативний досвід введеннѐ Болонської системи.  

Запропоновано шлѐхи вирішеннѐ означених проблем у контексті професійної 
підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китая: 1) оптимізувати 
керівництво професійноя вокальноя освітоя; 2) створити національну модель 
професійної вокальної освіти; 3) оптимально співвідносити ѐкість і кількість у процесі 
професійної підготовки вокалістів; 4) подолати ізолѐція; 5) готувати 
висококваліфікованих кадрів длѐ викладаннѐ в закладах вищої музичної освіти; 
6) модернізувати зміст навчаннѐ в процесі професійної підготовки фахівців вокального 
мистецтва в системі вищої музичної освіти; 7) активізувати розробку й упровадженнѐ 
методик навчаннѐ вокалістів, ѐкі відповідали би новим теоретико-методологічним 
основам професійної підготовки вокалістів; 8) розробити новий працяячий механізм 
працевлаштуваннѐ випускників; 9) обмежити комерціалізація освіти; 10) виробити 
нову освітня модель, що враховую світовий досвід вокальної підготовки; 11) планомірно 
підвищувати рівень педагогічних, наукових і виконавських кадрів. 

Аргументовано, що реформа музичних організацій, системи професійної 
освіти маю враховувати зміни в культурі й потребах сучасного суспільства. 
Констатовано, що те, ѐкоя буде вокальна професійна освіта, позначитьсѐ не 
тільки на підготовці виконавців, але й неминуче вплине на характер розвитку 
самого суспільства. Доведено, що вокальна професійна освіта повинна бути 
відкритоя та служити модернізації Китая. 

Ключові слова: удосконаленнѐ, професійна підготовка, вокалісти, вища 
музична освіта, Китай. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 

Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завданнѐ – виховати й 
підготувати молодь, спроможну активно вклячатисѐ в ѐкісно новий етап розвитку 
сучасного суспільства, пов’ѐзаний із інформаціюя. У статі вивчали проблему 
застосуваннѐ продуктивних комп’ятерних технологій у процесі навчаннѐ майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва. Запропоновано дизайн-проект «Етнодизайн 
костяму в сучасному стилі з використаннѐм традиційних національних елементів». 
Метоя було стимуляваннѐ інтересів студентів до оволодіннѐ певноя сумоя знань, 
через проюктну діѐльність, ѐка вклячаю практичне застосуваннѐ самостійно 
набутих знань у процесі вирішеннѐ практичних завдань. Визначено емоційно-
мотиваційний критерій, його показники (емоційний відгук, інтерес до ѐвищ культури, 
потреба більше дізнатисѐ, освоїти зразки народного фольклору, розуміннѐ 
цінностей художної культури, прагненнѐ активно і творчо використовувати знаннѐ 
й уміннѐ в життюдіѐльності) та рівні (високий, середній, низький). 

Ключові слова: продуктивні, комп’ятерні, мультимедійні технології, дизайн-
проюкт, майбутні учителі. 

 

Постановка проблеми. Стрімкість соціальних і науково-технічних 

змін, виклики ринкових перетворень, процеси глобалізації, ювроінтеграції, 

інформатизації й технологізації, глибоке проникненнѐ комп’ятерних 

технологій у всі сфери життѐ сучасного суспільства неминуче позначилисѐ 

на рівні державних вимог до педагога. Як результат, у сфері професійних 

інтересів учителѐ образотворчого мистецтва з’ѐвлѐятьсѐ нові длѐ 

художньої культури об’юкти, понѐттѐ, засоби навчаннѐ та викладаннѐ. 

Одним із перспективних шлѐхів упровадженнѐ нових інформаційних 

технологій у методику викладаннѐ образотворчого мистецтва та інших 

предметів ю застосуваннѐ мультимедійних можливостей комп’ятерів длѐ 

створеннѐ високоѐкісних, естетично оздоблених навчально-ігрових 

програм. Використаннѐ ігрової компоненти сприѐю активізації пізнавальної 

діѐльності учнів і дозволѐю подолати певні психологічні бар’юри ѐк на шлѐху 

формуваннѐ інтересу до навчаннѐ, так і в плані спілкуваннѐ з комп’ятером.  

Вимогоя сьогоденнѐ ѐвлѐятьсѐ інформаційні технології, ѐкі 

дозволѐять створити суспільство, засноване на знаннѐх. Новітні 

інформаційні технології стрімко увірвалисѐ в усі сфери нашого життѐ, стали 

такоя ж реальністя, ѐк телефонний зв’ѐзок чи подорожуваннѐ літаком. 

Вони спрощуять спілкуваннѐ та співробітництво. Суспільство, ѐке дбаю про 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

42 

свою майбутню, маю усвідомити колосальні можливості, привнесені новими 

інформаційними технологіѐми, та навчитисѐ грамотно застосовувати їх, у 

першу чергу, в освіті.  

Аналіз актуальних досліджень. Особливу увагу питаннѐм 

розробки методичного наповненнѐ педагогічних програмних середовищ 

з підтримкоя практичної діѐльності студентів приділено в своїх роботах 

О. Співаковським, М. Львовим, В. Крекніним, ѐкі започаткували досвід 

упровадженнѐ комп’ятерних технологій у процес викладаннѐ.  

Проблемами інформаційного обслуговуваннѐ, розширеннѐ доступу 

будь-ѐкого члена суспільства до джерел достовірної інформації, 

візуалізації представленої інформації, забезпеченнѐ правдивості 

використаних даних займалисѐ науковці: А. Нікуліна, Ю. Максименко, 

Г. Матвююв, С. Засланська, Д. Покришень, Є.  Закревська, О. Корніюць, 

Ю. Літош, В. Ракута, О.Тихоненко та інші. 

Мультимедійні технології (електроні підручники, електрона пошта, 

електрона інтерактивна дошка) вивчали: Л. Кравцова Е. Полат, 

М.Бухаркина, М. Моисеев, А. Петров та інші. 

Мета статі. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завданнѐ – 

виховати та підготувати молодь, спроможну активно вклячатисѐ в ѐкісно 

новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’ѐзаний із інформаціюя. 

Вивчити проблему застосуваннѐ продуктивних комп’ятерних технологій у 

процесі навчаннѐ майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети та завдань дослідженнѐ 

використовувавсѐ комплекс взаюмопов’ѐзаних методів, а саме: аналіз і 

синтез літератури, застосуваннѐ методів узагальненнѐ й систематизації, 

методи діагностики, порівнѐннѐ, кількісного та ѐкісного аналізу даних. 

Отримані результати. Сутність використаннѐ комп’ятерних технологій 

полѐгаю в тому, що викладач і студент ю рівноправними, рівнозначними 

суб’юктами освітнього процесу та розуміять, що саме вони роблѐть, 

аналізуять та усвідомляять, що вони знаять, уміять і ѐку діѐльність 

здійсняять. 

Оволодіннѐ інформаціюя, способами її отриманнѐ, обробки й 

використаннѐ за допомогоя сучасних комп'ятерних засобів – необхідна 

умова успішного входженнѐ лядини в інформаційне суспільство. Саме 

тому навчаннѐ у вищій школі повинне забезпечити формуваннѐ вмінь 

організовувати власну інформаційну діѐльність і планувати її результати. 

Крім того, робота студентів у такому варіанті проюктної діѐльності, ѐк веб-
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квест, урізноманітнить освітній процес, зробить його живим і цікавим. Веб-

квест ю одним із популѐрних і сучасних видів освітніх Інтернет-технологій. 

Реалізаціѐ навчального змісту в технології мультимедіа відбуваютьсѐ 

через інтеграція кількох модальностей – візуальної, аудіальної й анімаційної 

у формі ілястрацій, логічних зображень і образотворчих аналогій. До 

ілястрацій належать відповідні зображуваному об’юкту замінники реальності: 

фотографії, відеозаписи тощо. Логічні зображеннѐ ю спрощеними 

уѐвленнѐми, ѐкі іляструять складні структури у схематичному й 

закодованому виглѐді, до них належать графіки, схеми, діаграми. 

Образотворчі аналогії, або ілястровані метафори, презентуять моделі-

аналогії тих чи інших процесів (Нікуліна та ін., 2005; Покришень та ін., 2011).  

Мультимедійні технології можуть бути використані на всіх 

необхідних рівнѐх пред’ѐвленнѐ навчального змісту й формуваннѐ та 

розвитку художньо-професійних знань: їх сприйнѐттѐ, спостереженнѐ, 

теоретичного та практичного опрацяваннѐ. Длѐ формуваннѐ художньо-

професійних умінь у майбутніх учителів образотворчого мистецтва 

засобами мультимедійних технологій можуть бути використані такі моделі, 

ѐк-от: мультимедійна лекціѐ, мультимедійне портфоліо, опорний зоровий 

конспект, «Віртуальний музей». Провідним дидактичним засобом при 

цьому ю мультимедійна презентаціѐ – набір логічно пов’ѐзаних слайдів. За 

структуроя слайд може містити елементи таких трьох основних типів: 

кадри з текстовоя інформаціюя; мультимедійні об’юкти (картинки, звук, 

відео) і кнопки керуваннѐ. Длѐ кожного об’юкта може бути застосована 

анімаціѐ – здатність рухатисѐ екраном певним чином. Спосіб створеннѐ, 

оформленнѐ й підготовки мультимедійної презентації розглѐдаюмо ѐк 

діѐльність, у ѐкій формуятьсѐ й удосконаляятьсѐ аналітико-синтетичні, 

художньо-естетичні та конструктивно-проюктувальні типи художньо-

професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Мультимедійна лекціѐ ю різновидом лекції-візуалізації, де головними 

методами навчаннѐ ю демонстраціѐ наочності (кіно-, теле- і відеофрагменти, 

слайди, блоки інформації) та її покрокове коментуваннѐ викладачем із 

підтримкоя комп’ятерних технологій. Під час дослідно-експериментальної 

роботи нами було розроблено структуру web-квесту і його основні складові, з 

оглѐду на необхідність формуваннѐ в майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва художньо-професійних умінь. А саме: 1) головна сторінка, на ѐкій 

подаятьсѐ основні цілі й завданнѐ ігрової діѐльності; 2) вкладка, на ѐкій 

прописані основні рольові позиції й відповідні їм завданнѐ; 3) приклади 

виконаннѐ завдань; 4) список посилань на web-ресурси. 
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Цѐ технологіѐ впроваджуваласѐ в освітньому процесі поступово. На 

початку студентам пропонувалисѐ поодинокі завданнѐ адаптаційно-

корекційного й репродуктивного типу, що передбачали лише роботу зі ство-

реним викладачем web-квестом у ролі виконавцѐ. Далі майбутні вчителі оп-

рацьовували ролі дизайнера, художника-педагога й художника-візуалізатора. 

Нарешті, у межах спецпрактикуму «Мультимедійні технології в образо-

творчому мистецтві» студенти виступали розроблявачами web-сайтів і web-

квестів. У цій діѐльності відпрацьовувалисѐ аналітико-синтетичні, організа-

ційно-управлінські, конструктивно-проюктувальні, комунікативно-інформа-

ційні й художньо-естетичні типи художньо-професійних умінь. Протѐгом 

дослідно-експериментальної роботи було розроблено й апробовану таку 

тематику web-квестів: «Комп’ятерна графіка – новий виток творчої свободи 

художника», «Моѐ майбутнѐ професіѐ», «Як комп’ятер вчив малявати». 

Варто наголосити, що виконаннѐ завдань за проюктноя технологіюя 

передбачаю два результати: зовнішній – той, ѐкий можна побачити, 

усвідомити, застосувати на практиці, щоб перевірити його 

функціональність тощо, та внутрішній – досвід діѐльності, – ѐкий стане 

безцінним надбаннѐм студента, об’юднавши знаннѐ, уміннѐ, 

компетентності й цінності. Теми проюктів найчастіше сьогодні стосуятьсѐ 

конкретного практичного питаннѐ, що ю актуальним длѐ реального життѐ.  

Як приклад, наведемо дизайн-проюкт «Етнодизайн костяму в 

сучасному стилі з використаннѐм традиційних національних елементів». 

Метоя дизайн-проюктів ю стимуляваннѐ інтересів студентів до окремих 

проблем, що передбачаять оволодіннѐ ними певноя сумоя знань, та через 

проюктну діѐльність, ѐка вклячаю практичне застосуваннѐ самостійно набутих 

знань у процесі вирішеннѐ практичних завдань і проблем. 

Робота над дизайн-проюктом складаютьсѐ з трьох основних етапів: пла-

нувальний етап (знѐттѐ замірів існуячої конфігурації стін; вивченнѐ особи-

востей об’юкта проюктуваннѐ; зонуваннѐ; розробка планувальних рішень), 

стильовий етап (об’юмне моделяваннѐ; розробка об’юмно-графічних і 

кольорово-фактурних варіантів художнього рішеннѐ), технологічний етап 

(розробка плану, виконаннѐ ескізних креслень конструкцій, технологічна 

послідовність). 

У даний час ю всілѐкі комп’ятерні програми зі створеннѐ 

дизайнерських швейних виробів:  

- оформленнѐ колекцій засобами комп’ятерної графіки;  

- рішеннѐ конструктивного пристроя проюктованих моделей;  

- пошук оптимального технологічного рішеннѐ тощо. 
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Існую велика кількість програм длѐ цілей конструяваннѐ одѐгу. В 

основному, вони ділѐтьсѐ на дві групи. Програми, що належать до першої 

групи, оріюнтовані на промисловість і розраховані на досвідчених 

конструкторів і дизайнерів, ѐкі маять досвід роботи і знайомих із процесом 

конструяваннѐ в цілому. Програми другої групи розраховані на широке коло 

користувачів, не знайомих із процесом конструяваннѐм одѐгу, маять виглѐд 

так званого «електронного журналу мод». Вводѐчи антропологічні параметри 

фігури, отримуять кресленнѐ конструкції обраної моделі, ѐкий потім можна 

отримати у виглѐді лекал у натуральну величину. 

Метоя нашого дизайн-проюкту ю створеннѐ сучасного етнічного 

костяму з використаннѐм традиційних національних елементів за 

допомогоя графічного редактору Adobe Photoshop. Тобто, за допомогоя 

програми зробити модельний рѐд етнічного костяму, у ѐкому би 

відображалисѐ елементи традиційного національного одѐгу з 

використаннѐ сучасного кроя, тканин та оздобленнѐ. 

Технологічний етап. Модельний рѐд етнічного костяму ми 

розроблѐли у графічному редакторі Adobe Photoshop. У свої роботі ми 

виконували такі операції: виділеннѐ областей на зображенні, робота з 

шарами зображеннѐ, переміщеннѐ, копіяваннѐ, масштабуваннѐ, 

коригуваннѐ кольору та тону тощо. 

Нами було запропоновано емоційно-мотиваційний критерій. Длѐ 

визначеннѐ емоційно-мотиваційного критерія було проведено бесіду, до 

ѐкої застосовувалисѐ показники (емоційний відгук, інтерес до ѐвищ культури, 

потреба більше дізнатисѐ, освоїти зразки народного фольклору, розуміннѐ 

цінностей художної культури, прагненнѐ активно і творчо використовувати 

знаннѐ та вміннѐ в життюдіѐльності) та рівні: високий, середній, низький. 

Отже, порівнѐюмо результати дослідженнѐ за емоційно-

мотиваційним критеріюм на констатувальному та формувальному етапах:  

Таблицѐ 1 

Порівняльна таблиця результатів за емоційно-мотиваційним критерієм 

 
 
Рівні 

Констатувальний етап Формувальний етап 

Контрольна 
група 

Експериментальна 
група 

Контрольна 
група 

Експеримен-
тальна група 

кількість 
студентів 

 
% 

кількість 
студентів 

 
% 

кількість 
студентів 

 
% 

кількість 
студентів 

 
% 

високий 5 31 4 29 5 31 7 50 

середній 7 44 7 50 8 50 6 43 

низький 4 25 3 21 3 19 1 7 
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Дані результатів за емоційно-мотиваційним критеріюм показали, що 

в експериментальній групі відсоток студентів із високим рівнем збільшивсѐ 

на 21 %, а з низьким рівнем навпаки зменшивсѐ на 14 %. У контрольній 

групі результати дослідно-експериментальної роботи залишилисѐ без 

значних змін. 

Ми зробили висновок, що під час застосуваннѐ продуктивних 

комп’ятерних технологій та стимуляваннѐ молоді до знань традицій, обрѐдів 

і звичаїв народу засобами дизайн-проюкту у студентів з’ѐвивсѐ більший 

інтерес до ѐвищ культури. За допомогоя використаннѐ дизайн-проюкту на 

дисципліні «Комп’ятерна графіка» студенти показали свою прагненнѐ 

активно і творчо використовувати свої знаннѐ та вміннѐ з художньої культури 

на практиці. Тому це доводить ефективність нашого експерименту. 

Описані вище засоби сприѐять також формування художньо-

професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва, ѐкі були 

апробовані в ході навчального процесу на художньо-графічних факультетах 

педагогічних закладах вищої освіти. 

Система занѐть, що містить у тій або тій формі мультимедійні технології, 

повинна бути вибудована відповідно до закономірностей формуваннѐ 

художньо-професійних умінь студентів. Тому, мультимедійні лекції варто 

доповнявати опорними зоровими конспектами – набором слайдів, кожен із 

ѐких мультимедійними засобами розкриваю зміст наукових понѐть і категорій 

і при цьому ю певним художньо-графічним еталоном, а також цілісними 

мультимедійними портфоліо длѐ курсів навчальних дисциплін. 

Усвідомленнѐ майбутнім учителем образотворчого мистецтва 

художньо-графічних еталонів і дидактичних моделей професійної діѐльності 

маю забезпечити мотиваційно-ціннісне підґрунтѐ длѐ формуваннѐ художньо-

професійних умінь у навчальному процесі педагогічного закладу вищої 

освіти. Зміст запропонованого засобами мультимедіа навчального матеріалу 

повинен ураховувати: особливості застосуваннѐ комп’ятерів у навчальному 

процесі, можливості апаратно-програмних засобів длѐ образотворчої 

діѐльності, характеристику технологічних етапів роботи з комп’ятером, 

особливості роботи у графічних редакторах, педагогічних програмних засобах 

длѐ учителів образотворчого мистецтва. 

Висновок та перспективи подальших наукових розвідок. На 

сьогоднішній день поюднаннѐ традиційних методик навчаннѐ з 

інноваційними длѐ більшості педагогів вже не ю новиноя. Вони не лише 

дізнаятьсѐ про нові можливості покращеннѐ освітнього процесу, а й активно 

використовуять їх у своїй педагогічній діѐльності. Неможливо впровадити 
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новітні технології, інноваційні методи навчаннѐ в освітній процес за один 

день. Це потребую часу, коштів та бажаннѐ самих викладачів.  

Використаннѐ дизайн-проюкту робить можливим формуваннѐ та 

розвиток пошуково-дослідницьких, комунікативних, технологічних, 

інформаційних компетентностей, формую креативність, стимуляю 

інтелектуальну активність, розвиваю комунікативні вміннѐ, допомагаю 

формувати міжпредметні зв’ѐзки, учить використовувати інформаційно-

телекомунікаційні технології у вивченні художньої культури. 

Крім того, все це підвищую мотивація студентів, оскільки в даному 

випадку дизайн-проюкт стаю не цілля, а засобом формуваннѐ художньої 

культури майбутніх учителів. Навіть найслабші студенти можуть креативно 

проѐвити себе повноя міроя, виконуячи дизайн-проюкт із елементами 

етнокультури свого народу. Подальшу роботу вбачаюмо в розробці 

педагогічних умов застосуваннѐ продуктивних комп’ятерних технологій на 

художньо-графічних факультетах. 
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РЕЗЮМЕ 
Ху Юе. Использование продуктивных компьятерных технологий в процессе 

обучениѐ будущих учителей изобразительного искусства.  

Сегоднѐ перед педагогами стоит важнаѐ задача - воспитать и подготовить 
молодежь, способнуя активно вклячатьсѐ в качественно новый этап развитиѐ 
современного общества, свѐзанный с информацией. В статье изучали проблему 
применениѐ производительных компьятерных технологий в процессе обучениѐ 
будущих учителей изобразительного искусства. Предложено дизайн-проект 
«Этнодизайн костяма в современном стиле с использованием традиционных 
национальных элементов». Целья было стимулирование интересов студентов к 
овладения определенной суммой знаний, через проектнуя деѐтельность, котораѐ 
вклячает практическое применение самостоѐтельно приобретенных знаний в 
процессе решениѐ практических задач. Определены эмоционально-мотивационный 
критерий, его показатели (эмоциональный отклик, интерес к ѐвлениѐм культуры, 
потребность больше узнать, освоить образцы народного фольклора, понимание 
ценностей художественной культуры, стремление активно и творчески использовать 
знаниѐ и умениѐ в жизнедеѐтельности) и уровни: высокий, средний, низкий . 

Ключевые слова: производительные, компьятерные, мультимедийные, 

технологии, дизайн проект, будущие учителѐ. 

SUMMARY 
Hu Yue. Application of productive computer technologies in the process of training 

future teachers of fine arts.  
Today, educators face an important task – to educate and prepare young people who 

are able to actively participate in a qualitatively new stage of development of the modern 
society, related to information. For the formation of artistic and professional skills of future 
teachers of fine arts by means of multimedia technologies can be used such models as: 
multimedia lecture, multimedia portfolio, reference visual synopsis, “Virtual Museum”. The 
leading didactic tool is a multimedia presentation.  

During the experimental work, the structure of the web-quest and its main 
components were developed, given the need to form in future teachers of fine arts artistic 
and professional skills. During the research and experimental work, the following topics of 
web-quests were developed and tested: “Computer graphics – a new round of creative 
freedom of the artist”, “My future profession”, “How the computer taught to draw”. 

The article examines the problem of using productive computer technology in the 
training of future teachers of fine arts. The design project “Ethnic design of a costume in 
modern style with the use of traditional national elements” is offered. 

The aim was to stimulate students’ interest in mastering a certain amount of 
knowledge through project activities, which includes practical application of self-acquired 
knowledge in the process of solving practical problems. The emotional-motivational criterion 
is determined by its levels and indicators (emotional response, interest in cultural 
phenomena, the need to learn more, learn examples of folklore, understanding the values of 
art culture, the desire to actively and creatively use knowledge and skills in life). 

Mastering information, ways to obtain, process and use it with the help of modern 
computer tools is a necessary condition for a person’s successful entry into the information 
society. That is why higher education should ensure the formation of skills to organize their 
own information activities and plan its results. The use of the design project makes possible 
formation and development of research, communication, technology, information 
competences, forms creativity, stimulates intellectual activity, develops communication skills, 
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helps to form interdisciplinary links, teaches the use of information and telecommunication 
technologies in the study of art culture. 

Key words: productive, computer, multimedia technologies, design project, future 
teachers. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ МИСТЕЦЬКОГО 

НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
 

Залучаячись до твореннѐ зразків духовної та матеріальної культури, 
особистість розвиваю та реалізую свій творчий потенціал. Як переконую досвід, 
найширший простір до застосуваннѐ власних творчих потенцій надаю особі саме рідна 
культура, ѐкоя вона живитьсѐ та підтримуютьсѐ. Де живленнѐ й підтримка 
відбуваютьсѐ впродовж усього життѐ зі змінними векторами осѐгненнѐ рідної культури 
та пізнанні культурних пластів, зокрема, в роки навчаннѐ, ѐкі проходѐть у незнаному 
культурному просторі, під час професійного надбаннѐ в культурному середовищі країни, 
обраної длѐ фахової підготовки. Студенти-китайці обираячи ЗВО України долучаятьсѐ 
до її культурних, педагогічних, наукових та мистецьких надбань. 

Ключові слова: культура, принцип культуровідповідності, майбутній учитель 
музичного мистецтва, вокально-хорова робота. 

 

Постановка проблеми. У законі України «Про освіту» зазначено, що 

освіта повинна забезпечити інтеграція особистості в системі світових і 

національних культур (Закон України «Про освіту», 2017). Згідно з цим 

законом, освіта повинна задавати вектор спрѐмованості особистості до 

гармонійного розвитку, саморозвитку, зокрема й у аспекті врахуваннѐ 

важливого дидактичного принципу освіти – принципу культуровідповідності. 

Ураховуячи те, що на факультетах мистецтв педагогічних університетів 

України навчаятьсѐ студенти-іноземці, представники східної гілки Світової 

культури, надзвичайної важливості набуваю їх входженнѐ в ювропейський 

культурний простір, та глибоке осѐгненнѐ у процесі фахової підготовки тих 

ґрунтовних знань, традицій, історії українського культурного народу, 

збагаченнѐ знань про культуру країни, в ѐкій вони отримуять освіту.   

Аналіз актуальних досліджень. Подолавши межу нового тисѐчоліттѐ, 

освітѐни, вітчизнѐні науковці В. Андрущенко, І. Бех, В. Журавський, 

М. Згуровський, В. Луговий, М. Степко та ін., продовжуять досліджувати 

актуальні процеси, що стрімко відбуваятьсѐ у вищій освіті України, що 

ввійшла до ювропейського освітнього простору, та, на думку науковців, ю 

чинником її соціально-економічного розвитку. Окрім того, провідні науковці 

https://orcid.org/0000-0003-3115-307X
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зазначаять про значні позитивні зрушеннѐ в освіті України щодо розвитку 

партнерства з іншими державами. Провідними українськими вченими в 

галузі мистецької освіти (Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, О. Рудницька, 

А. Козир, Л. Масол, О. Олексяк, Г. Падалка, В. Федоришин, О. Щолокова та 

ін.) обґрунтовано теоретико-методологічні засади загальної мистецької та 

музично-педагогічної освіти, дидактичні принципи музично-педагогічного 

процесу й форми його організації, відповідно до освітньо-кваліфікаційних 

рівнів укладено навчальні програми з музично-теоретичних і фахових 

дисциплін. Значущим внеском у сучасну мистецьку освіту ю поповненнѐ 

авторськими підручниками й навчально-методичними посібниками, що 

сприѐять до оновленнѐ сучасного баченнѐ розвитку мистецької освіти, 

зокрема в галузі теорії та методики викладаннѐ музичного мистецтва.  

Мета статті полѐгаю в розкритті значеннѐ застосуваннѐ принципу 

культуровідповідності в підготовці студентів факультетів мистецтв до 

вокально-хорової роботи з учнѐми. Ефективне застосуваннѐ принципу 

культуровідповідності у вокально-хоровій роботі майбутніх учителів 

музичного мистецтва слугую передумовоя їх успішної подальшої музично-

виконавської діѐльності.  

Методи дослідження. Длѐ з’ѐсуваннѐ особливостей вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва за принципом 

культуровідповідності  нами було використано дослідні теоретичні методи, а 

саме: аналіз (історико-педагогічний, теоретичний, порівнѐльний) психолого-

педагогічної літератури длѐ розкриттѐ сутності та визначеннѐ основних 

наукових понѐть; синтез, конкретизаціѐ – длѐ обґрунтуваннѐ теоретико-

практичних основних аспектів вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв; моделяваннѐ – длѐ зіставленнѐ та прогнозуваннѐ 

методичних рекомендацій щодо ефективності вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва за принципом 

культуровідповідності. 

Виклад основного матеріалу. Особистість майбутнього вчителѐ 

музичного мистецтва постійно розвиваютьсѐ в аспекті пізнаннѐ нових 

культурних цінностей, ѐкі трансформуятьсѐ та сповняять мистецький 

континуум, що маю тенденція до постійного збільшеннѐ, за умови 

невпинності розвитку й саморозвитку самої особистості майбутнього 

вчителѐ музичного мистецтва. Сучасним студентам факультетів мистецтв, 

насамперед, доцільно долати соціальні, політичні, міжнаціональні, 

міжетнічні умовності, пізнавати музичне мистецтво в усій його повноті й 

різноманітності, засвояячи культурні цінності розвиватисѐ та прагнути 
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досѐгти рівнѐ творчої особистості, ѐка володію широкоя мистецькоя 

палітроя, чітко оціняячи себе ѐк представника певної культури.  

На думку науковцѐ Г. Падалки, культуровідповідність – необхідна 

ознака сучасної мистецької освіти, ѐка відповідно «зоріюнтована на 

усвідомленнѐ студентами мистецтва ѐк соціального ѐвища, на осѐгненнѐ 

значущості художньої культури в навколишньому бутті, на висвітленнѐ 

соціальних функцій мистецької діѐльності. Принцип культуровідповідності 

виѐвлѐютьсѐ в широкому ознайомленні студентів зі світом мистецтва. 

Мистецька освіта не стане повноцінноя, не досѐгне мети, ѐкщо не буде 

передбачати розвитку культури особистості (Падалка, 2008, с. 152). 

Як зазначаю сучасна дослідницѐ Н. Дусь, «принцип 

культуровідповідності передбачаю нерозривний зв’ѐзок вихованнѐ з 

культурними надбаннѐми лядства та свого народу» (Дусь, 2017, с. 112). На 

думку В. Омелѐненко, розглѐдаячи означений феномен слід його 

поюднувати, зокрема, зі «знаннѐми про загальнолядські багатства в царині 

духовної та матеріальної культури, про особливості розвитку та становленнѐ 

національної культури та її взаюмозв’ѐзки із загальнолядськоя; знаннѐми 

історії свого народу, його культури; забезпеченнѐм духовної юдності та 

спадкоюмності поколінь» (Омелѐненко, 2008, с. 112).  

Отже, вищезазначене, цілком відповідаю думці вітчизнѐної дослідниці 

Ж. Карташової, що: «механізмом забезпеченнѐ культуровідповідності 

мистецької освіти виступаю таке її спрѐмуваннѐ, що долаю вузькофахові 

уѐвленнѐ студентів про мистецтво ѐк необхідний компонент загальної 

культури лядства» (Карташова, 2014, с. 50), а також зважуячи на авторитетну 

думку І. Зѐзяна, ѐкий значно ширше трактую мистецтво, а саме вважаю його 

чинником до збільшеннѐ традиційних мистецьких функцій, зауважую, що це: 

«чинник розширеннѐ пізнавальних можливостей особистості, розвитку її 

світоглѐдних установок, активізації її внутрішнього емоційного життѐ, засобу 

психологічної розрѐдки й відновленнѐ духовних сил в умовах напруженого 

сьогоденнѐ» (Зѐзян, 2008, с. 17). 

Зокрема, вважаюмо доцільним проактуалізувати важливий 

дидактичний чинник мистецької педагогіки, ѐкий активно досліджуютьсѐ й 

використовуютьсѐ в теоретичних канонах і музично-педагогічній практиці, це 

культуроспрѐмовуячий вектор оновленнѐ парадигмальних і дидактичних 

основ мистецької освіти, а саме, культурологічний підхід представлений у 

дослідженнѐх (Е. Ананьѐн, І. Балхарова, М. Бахтін, В. Біблер, Є. Бондаревська, 

В. Борисов, І. Берлѐнд, Г. Васѐнович, А. Вербицький, Г. Волков, Н. Горбатяк, 
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В. Гура, В. Зінченко, Я. Кузьмів, В. Литовський, А. Погодіна, І. Прудченко, 

Є. Сѐвавко, В. Сластьонін, М. Стельмахович та ін.).  

Принцип культуровідповідності ю одним із провідних педагогічних 

принципів вихованнѐ в Україні, він сприѐю до опануваннѐ молодим 

поколіннѐм певних здобутків Світової та національної культури. Як 

справедливо зазначив С. Карпенчук, що принцип культуровідповідності в 

педагогічній науці вперше досконало обґрунтовано А. Дістервегом. Згідно з 

його концепціюя кожен, хто приходить у цей світ, «від свого народженнѐ вже 

маю свою оточеннѐ» – «свій народ», та «культурний спадок, залишений 

предками», ці принципові положеннѐ щодо культуровідповідності 

безперечні, непохитні, непорушні» (Карпенчук, 1997, с. 37). Слід особливо 

відмітити, що в наукових дослідженнѐх ми знаходимо понѐттѐ 

природовідповідності та культуровідповіднності у співвідношенні з 

проблемоя вихованнѐ: індивідуального, національного, загальнолядського, 

адже «кожна націѐ, – за А. Дістервегом, маю свої особливості, зумовлені 

природоя, історіюя, духом свого народу» (Історіѐ педагогіки України, 1996). 

Окрім того, А. Дістервег зазначав, що: «кожна лядина знаходить при своюму 

народженні на світ свою оточеннѐ, свій народ, серед ѐкого їй призначено 

жити та, принаймні, виховуватись уже на певному ступені культури, ѐку 

повинні розглѐдати ѐк спадок, залишений предками, ѐк результат їхньої 

історії та всіх чинників, що на них впливали» (Дистервег, 1956, с. 229), а також, 

що «потрібно зважати на звичаї, традиції, ѐкі існуять у суспільстві, на все, що 

в ньому визначаютьсѐ та прийнѐто» (Дистервег, 1956, с. 230).  

Кожна особистість маю приналежність до певного середовища, в 

ѐкому вона народжуютьсѐ, дорослішаю, навчаютьсѐ, сприймаю культуру та, 

зокрема, художня культуру певного середовища. Завдѐки приналежності 

особистості до певного спрѐмуваннѐ та наповненнѐ цінностѐми художньо-

культурного й естетично-ціннісного можна виѐвити сконцентрованість 

особистості – приналежність до певного культурного пласту в царині 

Світової культури. Цѐ приналежність відіграю в житті особистості клячову й 

визначальну роль, це виміри, задані від народженнѐ, через ѐкі будь-ѐка 

особистість сприймаю середовище, матеріальні й культурні цінності, 

виокремляячи длѐ себе найбільш значуще й визначальне, зокрема й у 

перевагах художнього в діѐльності будь-ѐкого напрѐму.  

На думку науковцѐ О. Рудницької, «культура – це середовище, що 

вирощую й живить особистість. Причому винѐткове значеннѐ в досѐгненні цих 

завдань належить художній культурі – сукупності процесів і ѐвищ духовної 

практичної діѐльності лядини, ѐка створяю, поширяю й опановую твори 
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мистецтва, а також матеріальні предмети, ѐкі ю естетично цінними» 

(Рудницька, с. 715). Під час зміни культурного середовища, наприклад 

ознайомленнѐ з культуроя країни, в ѐкій відбуваютьсѐ фахове зростаннѐ 

особистості, представника іншої культури, культурні здобутки студентів, 

представників інших культурних традицій збагачуятьсѐ новоя джерельно-

освітньоя інформаціюя, що не знеціняю попередній досвід, а доповняю його.  

У творчій діѐльності майбутнього вчителѐ музичного мистецтва, за 

художньо-мистецькими проѐвами ѐкого декодуятьсѐ особисті культурні 

уподобаннѐ, клячові мистецькі сфери, в межах ѐких і проводитьсѐ 

педагогічно-зоріюнтована робота з підростаячим поколіннѐм. Адже мовоя 

мистецтва можна долати звичні розмежуваннѐ за ознаками мовних, 

ментальних і культурних відмінностей лядей. Мова музичного мистецтва – 

універсальна мова щодо об’юднаннѐ представників різних культур, з 

іншого боку – мовоя музичного мистецтва ми можемо встановлявати 

ознаки національного, відмінного, культуровідповідного. Нерідко, ми 

відчуваюмо у творах мистецтва композиторів різних національностей, рідні 

длѐ кожного окремого слухача, мотиви, мелодії, гармонії тощо. Це 

засвідчую про причетність мистецької сфери до загальнолядського досвіду, 

коли лядина обираю «музичний інструментарій», що відповідаю 

внутрішнім потребам, цінностѐм, уподобаннѐм, що й забезпечить 

встановленнѐ внутрішніх зв’ѐзків особистості та сприѐтиме вироблення 

особистого ціннісного досвіду, та власного перенесеннѐ набутого в роки 

навчаннѐ на факультетах мистецтв у середовище своїх учнів.  

На думку О. Рудницької, «ѐкщо філософіѐ розвиваю здатність 

теоретично мислити, то мистецтво вдосконаляю здатність бачити, чуттюво 

споглѐдати навколишній світ» (Рудницька, с. 716), адже нові естетичні 

уѐвленнѐ підкріплені знаннѐми «однаково культивуять світосприйнѐттѐ 

лядини. Разом філософіѐ й мистецтво виконуять загальнокультурну функція 

синтезу наукових знань і гуманістичних ідеалів у юдину універсальну цілісну 

систему соціального досвіду. Осѐгненнѐ художніх реалій світу вимагаю 

творчої співучасті, здатності особистості підводитисѐ до широких творчих 

узагальнень…» (Рудницька, с. 716). Натомість, «викладаннѐ мистецьких 

дисциплін даю можливість організувати духовну діѐльність суб’юкта навчаннѐ 

ѐк важливий компонент його соціальної регулѐції, розкрити динаміку 

культурних змін, реалізувати ціннісні норми в галузі освіти».  

Отримуячи освіту в українських ЗВО студенти різних національностей 

маять унікальну можливість до збагаченнѐ своюї загальної культури. 

Л. Паньків, зазначаю, що: «в організації мистецької діѐльності учнів важливим 
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ю урахуваннѐ принципу культуровідповідності, що в умовах сьогоденнѐ 

передбачаю спрѐмуваннѐ змісту навчальної мистецької діѐльності на розвиток 

загальної культури учнів, розширеннѐ та збагаченнѐ мистецького досвіду 

вихованців. Це також створеннѐ особливих умов длѐ усвідомленнѐ учнѐми 

мистецтва ѐк надбаннѐ світової та національної культури, відчуттѐ своюї 

причетності до неї. Принцип культуровідповідності визначаю сенс мистецької 

діѐльності учнів, художнього становленнѐ особистості та її самореалізації у 

світі культури» (Паньків, 2019, с. 134). 

Завдѐки впровадження принципу культуровідповідності в освітній 

процес фахової підготовки, зокрема в цикл вокально-хорової підготовки 

студентів, ми зможемо посприѐти до усвідомлено-активного пізнаннѐ 

студентами мистецьких факультетів розмаїттѐ жанрів, стилів, епох у 

процесі вокально-хорового навчаннѐ, це, своюя чергоя, стимуляватиме їх 

до осѐгненнѐ скарбниці світової та вітчизнѐної музичної культури та 

сприѐтиме у подальшій професійній роботі з підростаячим поколіннѐм.  

Як зазначаять сучасні китайські дослідники, «принцип культуровідпо-

відності передбачаю змістове наповненнѐ процесу навчаннѐ музики в кон-

тексті розвитку культури, оріюнтація на її цінності, засвоюннѐ їх, формуваннѐ й 

розвиток культури того, хто навчаютьсѐ. Принцип оріюнтую на широке озна-

йомленнѐ студентів зі світом мистецтва, пізнаннѐ різних художніх напрѐмів, 

розширеннѐ досвіду спілкуваннѐ з мистецтвом та формуваннѐ й розвиток 

культури майбутніх учителів музичного мистецтва» (Бі Цзінчен, 2017, с. 390). 

Процес осѐгненнѐ джерел Світової музичної культури засобами 

вокально-хорових творів відбуваютьсѐ в репетиційній роботі вокально-

хорового циклу підготовки студентів, а сам процес «вростаннѐ» студента в 

хорову культуру здійсняютьсѐ таким чином: на початковому етапі 

відбуваютьсѐ своюрідне злиттѐ-входженнѐ студентів у «співацьке поле» 

навколишнього світу, перше ознайомленнѐ, потім розглѐд, скрупульозне 

вивченнѐ його в усій різноманітності й унікальності; у кожного студента 

з’ѐвлѐютьсѐ відчуттѐ важливої та неповторної місії  у спільному вокально-

хоровому творенні; відбуваютьсѐ гедоністичне наповненнѐ особистості, коли 

кожен студент отримую естетичне задоволеннѐ від процесу спільного 

звучаннѐ голосів навчального студентського хору в спільному почутті радості 

та натхненнѐ від спільної творчості. У навчальному студентському хорі, 

студенти факультету мистецтв осѐгаять вокально-хорові твори різних 

композиторів, різноманітна репертуарна палітра допомагаю встановлявати 

спільні риси, подібність національних відтінків мелодики вокально-хорових 

творів та особливості, відмінності.  
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Окрім того, накопичуютьсѐ й певний обмін досвідом у роботі над 

вокально-хоровими творами композиторів, представників різних культур 

тощо. На думку Г. Васѐновича, «принцип культуровідповідності, здатний 

забезпечити формуваннѐ в майбутнього спеціаліста непрагматичної 

зацікавленості широкоя освіченістя, можливість самостійно розвивати 

ціннісні оріюнтації, творчу діѐльність, домінантними складовими ѐкої ю 

професіоналізм, висока моральність, духовна культура. У культурі слід 

шукати те, що пов’ѐзую спеціально-професійне із загально-культурним, 

зокрема з духовно-культурним, що може сприѐти набуття майбутньої 

професійної майстерності» (Васѐнович, 2013, с. 17). 

У висновках доцільно зазначити, що принцип культуровідповідності 

забезпечую системність отриманнѐ студентами факультетів мистецтв 

педагогічних університетів музично-педагогічних, психолого-педагогічних, 

музикознавчих, музично-теоретичних та вокально-педагогічних знань, умінь і 

навичок. Цей важливий принцип охопляю також вокально-виконавські, дири-

гентські знаннѐ, уміннѐ та практичний досвід щодо організації та провад-

женнѐ вокально-хорової роботи в закладах повної середньої освіти; знаннѐ, 

уміннѐ та практичний досвід у галузі музично-педагогічної, диригентсько-

хорової комунікації з учнѐми; знаннѐ, уміннѐ та практичний досвід щодо 

розв’ѐзаннѐ проблемних ситуацій вокально-хорового навчаннѐ учнів. 

Отже, принцип культуровідповідності передбачаю узгодженнѐ змісту 

вокально-хорового навчаннѐ студентів факультетів мистецтв та провідними 

напрѐмами розвитку Світової музичної культури, а також спрѐмуваннѐ 

підготовки на особистісне засвоюннѐ цінностей вокально-хорового мистецтва 

з метоя їх подальшої транслѐції у вокально-хоровій роботі з учнѐми.  
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РЕЗЮМЕ 
Хуан Чанхао. Использование принципа культуросообразности художественного 

обучениѐ в процессе вокально-хоровой подготовки студентов. 
Приобщаѐсь к создания образцов духовной и материальной культуры, 

личность развивает и реализует свой творческий потенциал. Как убеждает опыт, 
широкий простор длѐ применениѐ своих творческих потенций придает личности 
именно роднаѐ культура, которой она питаетсѐ и поддерживаетсѐ. Такаѐ подпитка 
и поддержка происходит в течение всей жизни с переменными векторами 
постижениѐ родной культуры и познаниѐ культурных пластов, в частности, в годы 
учебы, которые проходѐт в неизвестном культурном пространстве, во времѐ 
профессионального достижениѐ в культурной среде страны, выбранной длѐ 
профессиональной подготовки. Студенты-китайцы выбираѐ заведение высшего 
образованиѐ в Украине приобщаятсѐ к ее культурным, педагогическим, научным и 
художественным достижениѐм. 
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Ключевые слова: культура, принцип культуросообразности, будущий учитель 
музыкального искусства, вокально-хороваѐ работа. 

SUMMARY 
Huang Changhao. Using the principle of cultural conformity of art teaching in the 

process of vocal and choral training of students. 
By joining the creation of samples of spiritual and material culture, a person develops 

and realizes his creative potential. Experience convinces that it is the native culture that feeds 
and maintains a person with a wide scope for the use of his creative potential. Such 
nourishment and support occurs throughout life with variable vectors of comprehension of 
the native culture and cognition of cultural layers, in particular, during the years of study, 
which take place in an unknown cultural space, during professional achievement in the 
cultural environment of the country chosen for professional training. Chinese students 
choosing Ukrainian higher education institutions join their cultural, pedagogical, scientific 
and artistic achievements. 

The principle of cultural conformity ensures the systematic acquisition by students of 
the faculties of arts of pedagogical universities of music-pedagogical, psychological-
pedagogical, musicological, music-theoretical and vocal-pedagogical knowledge, skills and 
abilities. This important principle also covers vocal-performing, conducting knowledge, skills 
and practical experience in organizing and conducting vocal and choral work in secondary 
schools; knowledge, skills and practical experience in the field of music-pedagogical, 
conductor-choir communication with students; knowledge, skills and practical experience in 
solving problem situations of vocal and choral learning of students. 

The principle of cultural conformity presupposes coordination of the content of vocal 
and choral education of students of faculties of arts and leading directions of development of 
World musical culture, and also the direction of preparation for personal mastering of values 
of vocal and choral art for their further translation in vocal and choral work with pupils. 

Key words: culture, principle of cultural conformity, future teacher of musical art, 
vocal and choral work. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО КРЕДО МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

У статті теоретично обґрунтовано, що формуваннѐ найвищих рівнів 
професійних компетентностей і світоглѐду майбутнього фахівцѐ можливе завдѐки 
вдалим управлінським впливам і власним діѐм індивіда, ѐкі  формуять його базові 
професійні  ѐкості. Відображено зміст понѐттѐ «професійне кредо», ѐке нами 
трактуютьсѐ, ѐк характеристика особистості, що відображаю професійні принципи 
майбутнього фахівцѐ. Кредо ю  відображеннѐм життювої системи правил, ѐких 
особистість неухильно дотримуютьсѐ в складних морально-етичних або професійних 
ситуаціѐх. Обґрунтовано позитивний та негативний вплив сформованого в 
особистості «професійного кредо» на розв’ѐзаннѐ важливих професійних завдань та 
прийнѐттѐ відповідальних рішень. Визначено структуру вимог, ѐкі висуваятьсѐ 
роботодавцѐми до майбутніх фахівців працеохоронної галузі.  

Ключові слова: фахівець із охорони праці, професійне кредо, компетентність,  
світоглѐд, освітній процес, професійні ѐкості. 

 

Постановка проблеми. В умовах реформуваннѐ сучасної системи 

освіти України та її спрѐмованості у проювропейський простір (де життѐ і 

здоров’ѐ учасника виробничого процесу ю найбільшоя цінністя) виникаю 

необхідність у формуванні компетентностей та творчих ѐкостей особистості 

фахівцѐ з охорони праці, підвищеннѐ рівнѐ ѐкості їх підготовки длѐ системи 

професійної освіти та пошуку нових підходів щодо її вдосконаленнѐ. 

Успішна реалізаціѐ цих завдань можлива завдѐки впровадження 

інноваційних технологій навчаннѐ, застосуваннѐ сучасних інтерактивних 

методів візуалізації та представленнѐ інформації в освітньому середовищі, 

формування компетентнісного професійного кредо майбутнього фахівцѐ 

на основі компетентнісного підходу. 

Аналіз актуальних досліджень. Загальним теоретико-методологічним 

аспектам розвитку професійної компетентності та професійної підготовки 

майбутніх фахівців присвѐчені роботи багатьох сучасних науковців, а саме: 

В. Зацарного, Г. Туровської, В. Филипчук, І. Драч, О. Коваленко, Р. Тріщ, 

С. Кара, Ю. Бюлової, С. Шаматажи, В. Докучаювої, І. Каньковського, К. Ткачука, 

Н. Краснової, Н. Ларіонової, Д. Разіної, Е. Зююра, А. Маркової та інших. 

Методичним аспекти підготовки фахівців з охорони праці та формуваннѐ їх 

https://orcid.org/0000-0003-3745-5810
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професійного кредо знайшли свою відображеннѐ у працѐх Е. Альбітарової, 

П. Атаманчука, О. Бокшиц, В. Бюгуна, О. Бурова, С. Величка, І. Грицяка, 

В. Джигирей, В. Жидецького, Є. Желіби, О. Запорожцѐ, В. Зацарного, 

В. Заплатинського, І. Каменської, О. Кобилѐнського, Г. Кондрацької, 

В. Кузнецова, В. Лапіна, В. Мендерецького, В. Мухина, І. Пістуна, 

А. Романчука, Ю. Скобло, В. Шиѐна, З. Яремка та ін. 

Метою статті ю теоретичне обґрунтуваннѐ процедури формуваннѐ 

рівнів професійних компетентностей і світоглѐду (уміннѐ, навички, 

переконаннѐ, готовність до вчинку, звичка, авторське професійне кредо) 

майбутніх фахівців з охорони праці. 

Методи дослідження. Теоретичноя та методологічноя основоя 

дослідженнѐ ю сучасні фундаментальні положеннѐ професійної освіти з 

підготовки висококваліфікованих кадрів, напрацяваннѐ наукових шкіл 

теорій безпеки та охорони праці зарубіжних і вітчизнѐних фахівців 

працеохоронної галузі. З метоя досѐгненнѐ визначеної мети в роботі 

використано сукупність прийомів і методів наукового пізнаннѐ. Метод 

логічного узагальненнѐ використано, щоб теоретично обґрунтувати 

вагомість визначених задач та уточнити клячові понѐттѐ дослідженнѐ. 

Завдѐки методології системного аналізу і синтезу проведено 

дослідженнѐ підходів до підготовки майбутнього фахівцѐ з охорони праці 

та визначено його роль у системі управліннѐ охорони праці підприюмства.  

Виклад основного матеріалу. Варто наголосити на тому, що 

формуваннѐ найвищих рівнів професійних компетентностей і світоглѐду 

(уміннѐ, навички, переконаннѐ, готовність до вчинку, звичка, авторське 

професійне кредо) може відбуватисѐ лише внаслідок остаточного і 

категоричного подоланнѐ в навчанні таких негативних ѐвищ, ѐк догматизм, 

формалізм, консерватизм тощо (Атаманчук, 2015). 

Унаслідок удалих управлінських впливів і власних дій індивіда 

формуятьсѐ його базові професійні ѐкості – компетентності, світоглѐд, 

професійне кредо. Останнѐ зазначена характеристика особистості ю ѐкістя, 

що відбиваю професійні принципи майбутнього фахівцѐ. Формуячи себе, ѐк 

фахівець, кожна особистість розроблѐю систему власних потреб і цінностей, 

що знаходѐть відображеннѐ у визначенні професійного кредо. Вагомість 

такого формуляваннѐ визначаютьсѐ переплетеннѐм виражених рис характеру 

з довгостроковими цілѐми на розвиток навичок і реалізація потреб. 

В історії витоки слова «кредо» (з лат. «credo» – «віря») лежать у 

релігійних концепціѐх. Кредо ю відображеннѐм цілісної системи внутрішньої 

організації світу, природи лядських відносин і моральних засад соціуму. 
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Змісту понѐттѐ «кредо» притаманний глибокий особистісний 

характер. А його сутність із давніх часів практично не зміниласѐ. Кредо ю 

відображеннѐм життювої системи правил, ѐких особистість неухильно 

дотримуютьсѐ в складних морально-етичних або професійних ситуаціѐх. 

Кредо ю гармонійним  поюднаннѐм таких компонентів, ѐк: 

 світоглѐд; 

 духовність; 

 переконаннѐ; 

 моральні норми; 

 життюві оріюнтири та цілі (бажані досѐгненнѐ, саморозвиток тощо). 

Зростаячі соціальні потреби лядини змусили її шукати спосіб 

відображеннѐ власної позиції. Цей спосіб був покликаний відобразити 

систему внутрішніх цінностей. З часом понѐттѐ «кредо» перекочувало з 

релігії в психологія і філософія. Воно набуло безліч варіацій, щоб 

відповідати сфері наук, де воно застосовуютьсѐ.  

Професійне кредо ю відображеннѐм професійних принципів. 

Формуячись ѐк фахівець, кожна особистість розроблѐю систему цінностей і 

потреб, що знаходѐть відображеннѐ у визначенні кредо. Вагомість такого 

формуляваннѐ визначаютьсѐ переплетеннѐм ѐкісних рис характеру з 

довгостроковими цілѐми на розвиток навичок і реалізація потреб. 

Діяче професійне кредо вирішую соціально і психологічно важливі 

функції, зокрема:   

 стримуячу – дана функціѐ реалізуютьсѐ створеннѐм меж 

дозволеного (незабороненого). Принципи, совість, ідеали – вони 

відображені у визначенні світоглѐду лядини. Прийнѐтна поведінка 

лядини застерігаю її від неправильних (небезпечних) учинків. Таке життюве 

переконаннѐ рѐтую від внутрішніх протиріч і конфліктів; 

 вимірявально-оцінявальна – даю змогу крізь призму понѐттѐ 

«кредо» оцінити події з точки зору моралі. Значеннѐ цього понѐттѐ в 

контексті безпеки передбачало оціняваннѐ власних і чужих учинків із 

позицій суспільних відносин. Так, скажімо сприйнѐттѐ рівнѐ професійного 

травматизму в різних країнах залежить від показника їх економічного та 

соціального розвитку; 

 охоронна – кожна особистість потребую формуваннѐ захисних 

механізмів, з метоя збереженнѐ внутрішньої цілісності. Кредо стаю 

виправдувальним фактором прийнѐттѐ суперечливих рішень з точки зору 

моралі і бажаннѐ. Цей постулат дозволѐю не замисляватисѐ про 

правильність власного вибору та його оцінку сторонніми учасниками; 
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 життюстверджуяча – даю змогу подолати комплекси нерішучості, 

що вникаять у важких виробничих та життювих ситуаціѐх. Екстремальні 

ситуації виробничого та побутового характеру вимагаять пошуку простих 

невигадливих рішень. Цим рішеннѐм стаю твердженнѐ – кредо, що зміцняю 

своя здатність протистоѐти неприюмностѐм; 

 оріюнтувальна – даю змогу знайти вірні ситуативні рішеннѐ у 

складних  виробничих ситуаціѐх. Кредо виступаю у виглѐді оріюнтира 

(маѐка), на ѐкий оріюнтуютьсѐ майбутній фахівець, коли маю сумнів у 

прийнѐті рішень. Воно символізую важливі (вірні) твердженнѐ (Білик, 2020).  

Професійні завданнѐ, що вирішуятьсѐ в освітньому та виробничому 

процесах, маять важливе значеннѐ, оскільки даять змогу сформувати 

професійно важливі ѐкості, компетентності, світоглѐд, професійне кредо. 

Але чи ю у кредо мінуси? Однозначно, так. Необхідно провести аналіз 

аспектів, що заважаять лядині зі сформованим кредо. Основні аргументи 

наведені в таблиці 1. 

Таблицѐ 1 

Позитивний вплив сформованого в 
особистості  «професійного кредо» 

Негативний вплив сформованого в 
особистості  «професійного кредо» 

 універсальний спосіб длѐ розв’ѐзаннѐ 
важких професійних завдань; 
 граничне спрощеннѐ етичного вибору; 
 незмінність поглѐдів; 
 обмеженнѐ негативного впливу 
травмуячих подій на особистість 

 відсутність перспектив у  прийнѐтті 
ситуативних рішень; 
 створеннѐ жорстких кордонів 
дозволеного; 
 однобоке сприйнѐттѐ дійсності 

 

Длѐ формуваннѐ професійного кредо майбутній фахівець маю 

проаналізувати: 

 те, чим він керуютьсѐ під час прийнѐттѐ рішень; 

 ѐк він ставитьсѐ до несправедливості та дискримінації в 

суспільстві, у трудових відносинах; 

 ѐким він бачить себе в ідеальних уѐвленнѐх (риси характеру, 

способи реагуваннѐ, творчі здібності); 

 що він ціную в інших лядѐх; 

 чим він ніколи не готовий поступитисѐ длѐ прийнѐттѐ складних 

етичних рішень; 

 найсильніші ѐкості особистості, ѐкі він ціную. 

Професійне кредо майбутнього фахівцѐ навіть одніюї й тіюї самої галузі 

може значно різнитисѐ не лише через різниця світоглѐдів, але й у зв’ѐзку з 

бажаннѐм кожного професіонала підкреслити певні особливості саме своюї 
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професійної діѐльності Професійне кредо фахівцѐ з охорони праці буде 

кардинально відмінним від кредо звичайного працівника, так само, ѐк кредо 

директора фірми від інспектора з охорони праці. Якщо майбутньому фахівця 

складно виділити основу своїх власних внутрішніх переконань, йому варто 

звернутисѐ до думок видатних лядей. Їх девізи стали надихаячими длѐ 

багатьох поколінь, ѐкі шукаять свою життюве кредо.  

На основі проведених ретроспективних досліджень ми виділили 

низку цікавих визначень професійного кредо майбутнього фахівцѐ з 

охорони праці, ѐкі даять змогу поглѐнути на їх інженерно-педагогічну 

діѐльність з іншої точки зору: 

«Дав роботу – забезпеч умови». 

«Закони не тільки знай, а й дотримуватисѐ їх не забувай». 

«Вік бережись – вік працяватимеш». 

«Моѐ пильність – то наша безпека». 

«Виконаннѐ правил – то не моѐ забаганка – то ваша безпека». 

«Нещасний випадок на виробництві – ніщо інше, ѐк ланцяг 

проігнорованих роботодавцем порушень». 

«На світі живучи, довіку вчись». 

«Ляди часто хворіять, бо берегтисѐ не вміять». 

«Вчасно вирішена мала проблема – запобігаю великим втратам». 

«Всі лиха лядей відбуваятьсѐ не стільки від того, що вони не 

зробили того, що потрібно, скільки від того, що вони роблѐть те, чого не 

потрібно робити». 

«Завжди не вистачаю часу, щоб виконати роботу ѐк треба, але на те, 

щоб її переробити, час знаходитьсѐ». 

«Здоров’ѐ працяячого – майбутню економіки». 

«Бережи одѐг з нову, а здоров’ѐ з змолоду». 

«Вартість здоров’ѐ знаю лиш той –  хто його втратив». 

«Здоров’ѐ працівника – запорука успіху». 

«Іскру гаси до пожежі, біду відводь до удару». 

«Полум’ѐ – це благо життѐ, ѐкщо не забути його вчасно погасити». 

«Водоя пожежу гасѐть, а результатом – запобігаять». 

«Студент не амфора, ѐку потрібно наповнити знаннѐми, а факел, 

ѐкий потрібно запалити». 

«Якщо ви вдало виберете праця і вкладете в неї душу, то щастѐ саме 

вас знайде».  

На переважній більшості підприюмств під час прийому на роботу 

клячовими умовами виступаять наѐвність певного рівнѐ професійної освіти і 
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відповідність особистих характеристик працівника вимогам роботодавцѐ. 

Найбільш важливими під час підбору фахівців виѐвилисѐ рівень отриманих 

професійних знань, сформованих умінь і навичок, формуваннѐ найвищих 

рівнів професійних компетентностей і світоглѐду (уміннѐ, навички, 

переконаннѐ, готовність до вчинку, звичка, авторське професійне кредо), 

дисциплінованість, уміннѐ працявати в команді, почуттѐ відповідальності, 

готовність учитисѐ, освоявати нове, ініціативність (Бряханова, 2010). 

Подібне поюднаннѐ ѐкостей передбачаю тип фахівцѐ, ѐкий маю 

високий рівень компетентності, умію швидко адаптуватисѐ, брати на себе 

відповідальність за команду, здатний приймати рішеннѐ в швидко 

мінливих умовах. Він повинен бути в міру амбітним, зацікавленим у 

кар’юрному зростанні. Кандидат, ѐкий найбільшоя міроя відповідаю цим 

вимогам, маю всі шанси отримати посаду фахівцѐ. 

Длѐ службовців серед запропонованих професійних ѐкостей і 

поведінкових характеристик найбільш важливими виѐвлѐятьсѐ 

виконавські ѐкості: дисциплінованість, розвинене почуттѐ відповідальності 

за доручену роботу, уміннѐ працявати в колективі. Саме ці ѐкості потрібні 

в даний час від «звичайного» службовцѐ. Рівень професійних знань, досвід 

роботи стаять менш важливими. 

Схожа структура вимог, згідно з ѐкоя першочергова увага 

приділѐютьсѐ виконавським ѐкостѐм, сформуваласѐ у роботодавців і до 

працівників категорії «фахівці»: 

 професійні ѐкості – творчі (інноваційні) ѐкості; готовність 

вчитисѐ/переучуватисѐ, освоявати нове; ініціативність/творчий підхід до 

справи; уміннѐ реалізувати себе, результати своюї праці; 

 виконавські ѐкості – дисциплінованість, чітке дотриманнѐ 

трудової дисципліни; почуттѐ відповідальності за доручену роботу; уміннѐ 

працявати в колективі, команді; згоду працявати за невелику зарплату. 

Отже, результати проведеного аналізу вельми показові, тому що 

дозволѐять визначити, чого бракую сучасним фахівцѐм з охорони праці і 

ѐкого кандидата хотіли би роботодавці знайти на ринку праці (Білик, 2012). 

Підводѐчи підсумок та аналізуячи рівень кваліфікації майбутнього 

фахівцѐ з охорони праці, зазначимо, що на успішних підприюмствах починаю 

формуватисѐ персонал «інноваційного» типу, ѐкий маю не лише високий 

рівень професійних знань, а й умію освоявати інноваційні технології вироб-

ництва, виѐвлѐти потенційні і реальні джерела небезпек, пропонувати опти-

мальні способи захисту від них, працявати на результат – забезпеченнѐ абсо-

лятної безпеки кожного працівника, і підприюмства загалом. Закордоном 
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підприюмці підрахували і давно дійшли висновку, що більш економічно 

вигідно вкладати кошти в охорону праці, аніж прирікати себе на постійну 

ліквідація наслідків нещасних випадків і аварій на виробництві. Це і ю одніюя 

з умов високої конкурентоспроможності успішних підприюмств. Тому логічно 

припустити, що кадрова політика і критерії підбору персоналу на успішних 

підприюмствах і в подальшому будуть спрѐмовані на формуваннѐ «іннова-

ційних» колективів/команд, що й буде визначати характер запитів успішних 

підприюмств на ринку праці і вимог до системи професійної підготовки. 

Висновок. Кредо маю бути саме таким, ѐким майбутній фахівець 

керуватиметьсѐ в професійній діѐльності. Зважаячи на це длѐ формуваннѐ 

власного професійного кредо він може використати вислови інших лядей. 

Майбутній фахівець маю співставити кожен із варіантів зі своїми власними 

ідейними принципами та професійними поглѐдами, обрати той варіант, 

ѐкий найѐскравіше демонструю ваш світоглѐд, навіть коли вони не зовсім 

збігаятьсѐ з його поглѐдами, він сміливо може доповнити власними 

міркуваннѐми і таким чином сформулявати свою кредо. 
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РЕЗЮМЕ 
Билык Роман. Особенности формированиѐ профессионального кредо будущего 

специалиста по охране труда. 
В статье теоретически обосновано, что формирование высоких уровней 

профессиональных компетентностей и мировоззрениѐ будущего специалиста 
возможно благодарѐ удачным управленческим воздействиѐм и собственным 
действиѐм индивида, которые формируят его базовые профессиональные 
качества. Определено содержание понѐтиѐ «профессиональное кредо», которое 
нами трактуетсѐ как характеристика личности, отражаящаѐ профессиональные 
принципы будущего специалиста. Кредо ѐвлѐетсѐ отражением жизненной системы 
правил, которых личность неуклонно придерживаетсѐ в сложных морально-
этических или профессиональных ситуациѐх. Обосновано положительное и 
отрицательное влиѐние сложившегосѐ в личности «профессионального кредо» на 
решение важных профессиональных задач и принѐтиѐ ответственных решений.  

Ключевые слова: специалист по охране труда, профессиональное кредо, компе-
тентность, мировоззрение, образовательный процесс, профессиональные качества. 

SUMMARY 
Bilyk Roman. Peculiarities of the formation of the professional credo of the future 

specialist in labor protection. 
The paper theoretically substantiates that formation of high levels of professional 

competence and outlook of a future specialist is possible due to successful managerial 
influences and an individual’s own actions, which form his/her basic professional qualities. 
The content of the concept “professional credo” is defined, which we interpret as a 
characteristic of a personality reflecting professional principles of a future specialist. Credo is 
a reflection of life system of rules, which a person steadily adheres to in difficult moral and 
ethical or professional situations. Positive and negative influence of a person’s “professional 
credo” on solving important professional tasks and making responsible decisions has been 
substantiated. The structure of requirements, imposed by employers to future specialists of 
the labor protection industry, has been determined. 

Professional credo is a reflection of professional principles. Forming as a specialist, each 
individual develops a system of values and needs, which are reflected in the definition of the 
credo. The weight of this formulation is determined by the intertwining of qualitative character 
traits with long-term goals for the development of skills and fulfillment of needs. Professional 
credo of a future specialist, even of the same industry, may differ significantly, not only because 
of differences in outlooks, but also because of the desire of each professional to emphasize 
certain features of his professional activity professional credo of a labor protection specialist will 
be radically different from the credo of an ordinary worker, just as the credo of a company 
director from a labor protection inspector. If it is difficult for a future specialist to isolate the basis 
of his own internal beliefs, he should refer to the thoughts of outstanding people. Their mottos 
have been an inspiration to many generations, looking for their life credo. 

Based on the conducted retrospective research we have identified a number of 
interesting definitions of professional credo of future occupational safety specialist, which 
give an opportunity to look at their engineering-pedagogical activity from a different point of 
view. It was determined that when selecting specialists employers prefer such qualities as: 
level of obtained professional knowledge, formed abilities and skills, formation of high level 
of professional competences and worldview (abilities, skills, convictions, readiness to act, 
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habit, author’s professional credo), discipline, teamwork skills, sense of responsibility, 
willingness to learn, to master new things, initiative. Such a combination of qualities provides 
the type of specialist who has a high level of competence, is able to adapt quickly, take 
responsibility for the team, able to make decisions in a rapidly changing environment. He 
should be moderately ambitious, interested in growth.  

Key words: labor protection specialist, professional credo, competence, outlook, 
educational process, professional qualities. 
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Постановка проблеми. Пріоритетним завданнѐм Закону України про 

освіту (прийнѐтий 05.09.2017, набрав чинності 28.09.2017) ю вдосконаленнѐ 

правових механізмів реалізації конституційного права громадѐн на рівний 

доступ до ѐкісної освіти на всіх рівнѐх; створеннѐ умов длѐ освіти особи 

впродовж життѐ (запровадженнѐ таких видів освіти, ѐк формальна, 

неформальна та інформальна); удосконаленнѐ нормативно-правової бази 

освіти, у тому числі розробленнѐ новітніх програм, зоріюнтованих на 

модернізація системи перепідготовки, підвищеннѐ кваліфікації та 

стажуваннѐ педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників х 

закладів освіти тощо. Складником усіх цих аспектів ю доброчесність із боку ѐк 
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викладача, так і здобувача вищої освіти. У статті 42 Закону академічну 

доброчесність витрактувано ѐк сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, ѐкими маять керуватисѐ учасники освітнього процесу під 

час навчаннѐ, викладаннѐ та провадженнѐ наукової (творчої) діѐльності з 

метоя забезпеченнѐ довіри до результатів навчаннѐ та/або наукових 

(творчих) досѐгнень (Закон України про освіту, 2017). 

Першим кроком до наукових досѐгнень ю курсова робота (курсове 

проюктуваннѐ). Така науково-дослідницька робота студентів – складник 

професійної підготовки, що передбачаю навчаннѐ методології й методики 

дослідженнѐ, а також систематичну участь у дослідницькій діѐльності, 

озброюннѐ технологіѐми та вміннѐми творчого підходу до вирішеннѐ окремих 

наукових проблем. Вона полѐгаю в пошуковій роботі, пов’ѐзаній, насамперед, 

із самостійним творчим дослідженнѐм і спрѐмована на поѐсненнѐ ѐвищ та 

процесів, установленнѐ їхніх зв’ѐзків, теоретичне й експериментальне 

обґрунтуваннѐ фактів, виѐвленнѐ закономірностей за допомогоя наукових 

методів пізнаннѐ. Унаслідок пошукової діѐльності суб’юктивний характер 

«відкриттів» студентів може набувати об’юктивної значущості та новизни. 

Під час підготовки до написаннѐ курсової роботи студенти 

оволодіваять навичками самостійного аналізу територіальної організації 

продуктивних сил, засвояять основні методи цього аналізу, учатьсѐ 

добирати необхідний матеріал із літературних, статистичних та інших джерел. 

Слід зазначити, що курсова робота допомагаю студентові перейти від 

реферуваннѐ до глобальних теоретичних узагальнень, а викладачу даю 

можливість виѐвити та скерувати цікавість студентів до визначеної 

наукової проблеми. 

Курсові проюкти (роботи) виконуять із метоя закріпленнѐ, поглибленнѐ 

й узагальненнѐ знань, отриманих студентами за час навчаннѐ, та їх 

застосуваннѐ в комплексному вирішенні конкретного фахового завданнѐ. 

Практика свідчить, що найтиповішими помилками, ѐких припускаятьсѐ 

здобувачі освіти, ю: технічне оформленнѐ, помилки в опрацяванні наукового 

апарату (бібліографічний запис джерел дослідженнѐ, покликаннѐ, зноски, 

таблиці, графіки), застарілі джерела дослідженнѐ, «надумане» 

експериментальне дослідженнѐ (3 етапи експерименту за короткий 

проміжок педагогічної практики), недостатню висвітленнѐ матеріалів 

дослідженнѐ шлѐхом участі в зібраннѐх різного типу, наѐвність зайвої 

інформації, плагіат, висновки, не узгоджені із завданнѐми дослідженнѐ.  

Тому на сучасному етапі реформуваннѐ вищої освіти в Україні 

особливої актуальності набуваю покращеннѐ управліннѐ курсовим 
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проюктуваннѐм в умовах інформаційного середовища, переглѐд підходів до 

вибору й оновленнѐ організаційних форм самостійної, експериментальної 

роботи студентів, власного змістового наповненнѐ дослідженнѐ з метоя 

зменшеннѐ відстані між реальним процесом виконаннѐ та самоя роботоя.  

Аналіз актуальних досліджень. Контекстуальний аналіз різних 

науково-педагогічних джерел доводить, що на сьогодні існуять 

узагальнявальні публікації, що розкриваять аспекти проблеми науково-

дослідної роботи студентів, а саме: основи наукових досліджень 

(Т. Білоусова); формуваннѐ дослідницьких умінь студентів засобами 

науково-дослідницької роботи (В. Литовченко); організації та методики 

науково-дослідницької діѐльності (В. Шейко); формуваннѐ дослідницьких 

умінь у майбутніх фахівців у процесі професійної діѐльності 

(О. Каташинська); форми та методи наукової роботи студентів і проблеми 

раціонального управліннѐ у вищій школі (Д. Цхакаѐ); особливості курсової 

роботи ѐк самостійного дослідженнѐ студентів (Г. Марковецька) та ін.  

Мета статті – визначеннѐ й обґрунтуваннѐ шлѐхів удосконаленнѐ 

курсового проюктуваннѐ студентів із методики навчаннѐ української мови в 

умовах інформаційного середовища. 

Застосовано комплекс методів дослідження: теоретичний аналіз і 

синтез літературних джерел, електронних видань, комп’ятерних та 

мережевих ресурсів освітнього призначеннѐ, системний аналіз суті 

курсового проюктуваннѐ, складників його інструментарія, опитуваннѐ 

студентів, викладачів (72 особи) з метоя виѐвленнѐ пріоритетних напрѐмів 

удосконаленнѐ самостійної роботи студентів у фаховій підготовці. 

Виклад основного матеріалу. Курсові роботи студенти виконуять із 

метоя закріпленнѐ, поглибленнѐ й узагальненнѐ знань, отриманих за час 

навчаннѐ, та застосуваннѐ в комплексному вирішенні конкретного 

фахового завданнѐ. Матеріали можуть бути використані длѐ подальшої 

дослідницької діѐльності – написаннѐ дипломної або магістерської роботи. 

До написаннѐ курсової роботи висуваютьсѐ низка вимог. Насамперед, 

вони повинні відповідати сучасному рівня розвитку наукових ідей, бути 

частиноя планових наукових досліджень кафедри, виконуватисѐ за 

завданнѐми кафедри, а часом і на замовленнѐ організації чи установи, 

ѐким робота може бути передана післѐ захисту студента длѐ практичного 

застосуваннѐ (Кравченко, 2016).  

Реальність курсових робіт ю одним із показників ефективності 

студентської наукової роботи та навчально-методичної роботи кафедри. 

Курсова робота ю видом науково-дослідницької діѐльності, ѐкий потребую 
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вміннѐ сформулявати тему, обрати методику дослідженнѐ, організувати та 

провести його, здійснити ѐкісний та кількісний аналіз отриманих результатів, 

аргументувати висновки, оформити результати вивченнѐ проблеми. 

Зупинимосѐ детальніше на роботах із методики навчаннѐ української 

мови. Вони маять містити дві частини: перша – теоретична, ѐка висвітляю 

психологічні, педагогічні, лінгвістичні аспекти дослідженнѐ; друга – 

практична, де описуюмо динаміку дослідженнѐ.  

Інколи перша частина ю «перелицяваннѐм» реферату, дисертації та 

ін., що свідчить про плагіат автора. Семантично плагіат витлумачено ѐк 

навмисну крадіжку авторства на чужий твір літератури, науки, мистецтва, 

винахід чи раціоналізаторську пропозиція повністя чи частково. У 

звуженому тлумаченні плагіат ю оприлядненнѐм повністя чи в частині 

чужого твору (ідей, результатів дослідженнѐ) під своїм іменем та 

відтвореннѐ у своїй роботі текстів інших авторів (Кравченко, 2016). 

Під час установленнѐ плагіату досить проблемним ю цитуваннѐ, 

зокрема його доречність, особливо ѐкщо воно «перецитовуютьсѐ». Значна 

частина цитат, ѐкі наводѐтьсѐ в науковій літературі, не ю оригіналом, а 

запозичені ѐк плагіат із інших творів, де порушеннѐ правил цитуваннѐ тут 

очевидне. Тому рекомендуюмо чітко обмежитисѐ кількістя цитувань 

визначень, конкретизувати посиланнѐ (із зазначеннѐм сторінки, а не тільки 

на джерело). Кількість заміняюмо на ѐкість. 

Перед початком роботи керівник курсової роботи разом зі студентом 

складаять календарний план виконаннѐ курсової роботи. Пропонуюмо 

оріюнтовний план (зразок), уміщений нижче.  

Таблицѐ 1 

Календарний план написання курсової роботи (зразок) 

Вид діяльності Термін виконання 

Відмітка 
про 

викона- 
ння 

Вибір теми, ознайомленнѐ з нея, її обґрунтуваннѐ Вересень, 2020 р.  

Виѐвленнѐ та відбір літератури за темоя 
дослідженнѐ; опис проблематики, її актуальність 
та важливість; з’ѐсуваннѐ об’юкта, предмета, 
визначеннѐ мети і завдань досліджень 

Жовтень,  
2020 р. 

 

Укладаннѐ робочої картотеки з літератури теми 
дослідженнѐ. Вивченнѐ та конспектуваннѐ 
джерел з обраної теми 

Жовтень-листопад,  
2020 р.  

Складаннѐ попереднього плану роботи, 
узгодженнѐ його з керівником 

Листопад,  
2020 р. 
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Написаннѐ основних розділів курсової роботи Грудень, 2020 р. 
Січень-лятий,  
2021 р. 

 

Визначеннѐ етапів дослідницької роботи Березень, 2021 р.  

Виконаннѐ практичної частини роботи Березень, 2021 р.  

Формуляваннѐ висновків, рекомендацій щодо 
реалізації напрацявань із теми в сучасній 
початковій школі 

Березень,  
2021 р.  

Оформленнѐ списку використаних джерел, 
додатків. Систематизаціѐ дидактичного матеріалу 
до практичної частини роботи. Оформленнѐ 
презентацій із теми роботи 

Перша декада квітнѐ,  
2021 р. 

 

Погодженнѐ чорнового варіанту курсової роботи 
з науковим керівником. Доопрацяваннѐ роботи з 
урахуваннѐм рекомендацій наукового керівника. 
Подача остаточного варіанту курсової роботи 
науковому керівнику 

Третѐ декада квітнѐ,  
2021 р. 

 

Написаннѐ відгуку науковим керівником. Подача 
курсової роботи до захисту. Захист курсової роботи 

Травень,  
2021 р. 

 

 

Під час з’ѐсуваннѐ об’юкта, предмета й мети дослідженнѐ необхідно 

зважати на те, що між ними й темоя курсової роботи ю системні логічні 

зв’ѐзки.  

Об’юкт дослідженнѐ – сукупність різноманітних аспектів теорії та 

практики проблеми, ѐка виступаю джерелом длѐ дослідженнѐ теоретичних 

і практичних відомостей (процес або ѐвище, обране длѐ вивченнѐ). 

Указуюмо те, що розглѐдаюмо в роботі (Грона, 2017).  

Об’юктом дослідженнѐ може бути: 

- процес функціонуваннѐ ...; 

- процес формуваннѐ ...; 

- процес розвитку ...; 

- процес спілкуваннѐ ...; 

- процес естетичного (будь-ѐкого) вихованнѐ ...; 

- процес навчальної діѐльності ...; 

- процес професійно-педагогічної підготовки ...; 

- процес управліннѐ ...; 

- процес організації ... 

Один і той самий об’юкт можемо досліджувати в різних аспектах. В 

об’юкті виділѐюмо ту частину, ѐка ю предметом дослідженнѐ. 

Предмет дослідженнѐ – лише суттюві зв’ѐзки та відношеннѐ, що ю 

визначальними длѐ конкретного дослідженнѐ (міститьсѐ в межах об’юкта). 
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Іншими словами, необхідно вказати, ѐким чином розглѐдаютьсѐ об’юкт, ѐкі 

нові аспекти, функції, умови, принципи, форми, методи розглѐдаю 

визначене дослідженнѐ (Грона, 2017). 

Предметом дослідженнѐ можуть бути: 

- логіка, принципи, методи та практичні аспекти ...; 

- оціняваннѐ та діагностика ...; 

- система діагностики та корекції...; 

- зміст, форми та методи ...; 

- педагогічні умови ...; 

- принципи, методи, засоби, прийоми ...; 

- шлѐхи вдосконаленнѐ ...; 

- суперечності в навчально-виховному процесі ...; 

- тенденції розвитку ...; 

- особливості ... (Грона, 2017, с. 5). 

Наприклад, тема «Формуваннѐ мовленнювої компетентності в буквар-

ний період навчаннѐ грамоти засобами ІКТ». Об’юкт – процес формуваннѐ 

мовленнювої компетентності в букварний період навчаннѐ грамоти. 

Предмет – методика формуваннѐ в першокласників умінь читати й розуміти 

прочитане засобами ІКТ. Отже, об’юкт і предмет дослідженнѐ ѐк категорії 

наукового процесу співвідносѐтьсѐ між собоя ѐк загальне й часткове. 

Мета дослідженнѐ пов’ѐзана з об’юктом і предметом дослідженнѐ, а 

також із його кінцевим результатом та шлѐхом досѐгненнѐ цього результату. 

Кінцевий результат дослідженнѐ передбачаю розв’ѐзаннѐ студентами пробле-

ми, ѐка відображаю суперечність між типовим станом об’юкта дослідженнѐ в 

реальній практиці і вимогами суспільства длѐ ефективного функціонуваннѐ.  

Визначаячи мету, треба знайти відповідь на запитаннѐ – ѐкий 

результат дослідник намагаютьсѐ отримати, ѐким він його бачить? Мета 

дослідженнѐ ю визначеннѐм авторської стратегії в одержанні нових знань 

про об’юкт і предмет дослідженнѐ. Мета дослідженнѐ може бути пов’ѐзана 

з обгрунтуваннѐм: 

 нової системи засобів, спрѐмованих на розв’ѐзаннѐ наукового 

завданнѐ; 

 методичного підходу й перевіркоя його ефективності на практиці;  

 можливості виѐвленнѐ нових ознак ѐк загального, так і часткового 

плану у внутрішній організації серії конкретних фактів, що аналізуять;  

 із розробкоя комплексу передумов, необхідних длѐ розв’ѐзаннѐ 

наукових завдань. 
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Завданнѐ дослідженнѐ, конкретизуячи загальну його мету, чітко позна-

чаять етапи наукового пошуку в досѐгненні мети. Передусім формуляюмо 

завданнѐ, пов’ѐзані з виѐвленнѐм найсуттювіших ознак і внутрішньої 

структури об’юкта дослідженнѐ. Виділѐюмо завданнѐ, зоріюнтовані на:  

 розв’ѐзаннѐ окремих теоретичних питань, загальної програми 

дослідженнѐ (виѐвленнѐ сутності окремих понѐть, ѐвищ, процесів; 

визначеннѐ параметрів і рівнів функціонуваннѐ, критеріїв ефективності, 

принципів інтерпретації тощо); 

 характеристику нового розв’ѐзаннѐ наукової проблеми; 

 обґрунтуваннѐ, виѐвленнѐ системи конкретних засобів, необхідних 

длѐ розв’ѐзаннѐ наукової проблеми та організації їхньої 

експериментальної перевірки; 

 розробленнѐ рекомендацій щодо практичного використаннѐ 

результатів дослідженнѐ. 

Завданнѐ конкретизуять шлѐх досѐгненнѐ поставленої мети й 

визначаять, що маю вирішити дослідник на цьому шлѐху. Завданнѐ зручно 

формулявати за допомогоя діюслів «вивчити», «описати», «установити», 

«з’ѐсувати», «визначити», «порівнѐти», «схарактеризувати» тощо.  

Приклад: Тема «Формуваннѐ мовленнювої компетентності в букварний 

період навчаннѐ грамоти засобами ІКТ»: 

 з’ѐсувати ступінь розробленнѐ досліджуваної проблеми в науковій 

і методичній літературі; 

 виѐвити сучасний стан організації процесу формуваннѐ вмінь 

читати й розуміти прочитане в букварний період навчаннѐ грамоти; 

 вивчити й описати позитивний педагогічний досвід пропонованої 

методики в умовах сучасної початкової школи. 

Часто керівники роботи вимагаять висвітленнѐ трьох етапів 

експериментальної роботи (констатувальний, формувальний, контрольний). 

Але чи достатньо часу длѐ ціюї роботи? Оптимізаціѐ навчальної програми з 

педагогічної практики не даю змогу провести в повному обсѐзі 

експериментальну роботу. Тому ми дійшли висновку, що у другій частині 

роботи достатньо буде висвітлити позитивний педагогічний досвід. 

Проводимо констатувальний етап. Розпочинаюмо з аналізу програми, 

підручників, проводимо опитуваннѐ вчителів, пропонуюмо учнѐм виконати 

завданнѐ, ѐкі стосуятьсѐ теми дослідженнѐ. Ми не проводимо 

формувальний етап, а аналізуюмо досвід роботи вчителѐ, взѐвши до уваги 

ѐкісні результати того класу, де учні виконали роботи на високому рівні.  
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Пропонуюмо зміст курсової роботи з теми «Формуваннѐ 

соціокультурної компетентності учнів молодшого шкільного віку в процесі 

вивченнѐ розділу «Реченнѐ» (4 клас): 

ВСТУП  

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади формуваннѐ соціокультурної 

компетентності в процесі вивченнѐ синтаксису простого реченнѐ.  

1.1. Психолого-педагогічні передумови формуваннѐ соціокультурної 

компетентності учнів початкової школи.  

1.2. Особливості компетентнісного навчаннѐ української мови в 

початковій школі. 

1.3. Лінгвістичні засади формуваннѐ соціокультурної компетентності.  

РОЗДІЛ ІІ. Теоріѐ і практика формуваннѐ соціокультурної 

компетентності в процесі вивченнѐ розділу «Реченнѐ». 

2.1. Аналіз програми, підручників, посібників. 

2.2.Принципи, форми, методи і прийоми формуваннѐ 

соціокультурної компетентності.  

2.3. Досвід роботи вчителів початкової школи з формуваннѐ 

соціокультурної компетентності в процесі вивченнѐ розділу «Реченнѐ».  

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Отже, ми вважаюмо, що курсова робота – це, перш за все, самостійна 

робота студента, а, по-друге, наукове дослідженнѐ. Тому потрібно 

зосередити увагу на цих двох критеріѐх протѐгом усіх етапів роботи. 

Наукові керівники повинні приділѐти особливу увагу цим «першим 

крокам», бо з них починаютьсѐ шлѐх у майбутня професія. Уживаннѐ 

плагіатного компілѐтизму та перекрученнѐ, коли автор правильно 

наводить запозичені цитати, а інші перефразую, ю псевдонауковим 

дослідженнѐм існуячих позицій, але не даю нових знань, пропозицій. Тому 

потрібно вчити студентів  творчо переосмислявати, аналізувати й 

узагальнявати потрібний науковий матеріал. Курсова робота ю формоя 

науково-дослідницької роботи студентів, ѐка інтегрую знаннѐ студента, 

формую вміннѐ використовувати набуті знаннѐ на практиці, а також 

розв’ѐзую реальні проблеми на основі експериментальних фактів. 
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РЕЗЮМЕ 
Грона Наталия, Ющенко Валентина, Попружная Елена. Курсовое 

проектирование как форма самостоѐтельного научного исследованиѐ студентов. 
В статье установлено, что первым шагом к научным достижениѐм ѐвлѐетсѐ 

курсоваѐ работа (курсовое проектирование). Такаѐ научно-исследовательскаѐ 
работа студентов – составлѐящаѐ профессиональной подготовки, котораѐ 
предусматривает обучение методологии и методики исследованиѐ, а также 
систематическое участие в исследовательской деѐтельности, вооружение 
технологиѐми и умениѐми творческого подхода к решения отдельных научных 
проблем. Определены и обоснованы пути совершенствованиѐ курсового 
проектированиѐ студентов по методике обучениѐ украинскому ѐзыку в условиѐх 
информационной среды. 
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Ключевые слова: курсовое проектирование, методика обучениѐ украинскому 
ѐзыку, научно-исследовательскаѐ работа 

SUMMARY 
Нrona Natalia, Yushchenko Valentyna, Popruzhna Olena. Course projection as a 

form of independent scientific research of students.  
The article finds that the first step to scientific achievements is a term paper (course 

design). Such research work of students is a component of professional training, which 
includes teaching methodology and research methods, as well as systematic participation in 
research activities, equipping with technologies and skills of creative approach to solving 
certain scientific problems. The purpose of the article is to determine and substantiate the 
ways to improve the course design of students on the methods of teaching the Ukrainian 
language in an information environment. A set of research methods was used: theoretical 
analysis and synthesis of literary sources, electronic publications, computer and network 
resources for educational purposes, systematic analysis of the essence of course design, 
components of its tools, surveys of students, teachers to identify priority areas for improving 
students’ independent training. Research results. Optimization of the curriculum for 
pedagogical practice does not allow to conduct full experimental work in the course design. 
Therefore, in the second part of the work we recommend students to analyze programs, 
textbooks, conduct surveys of teachers, allow students to complete tasks related to the 
research topic (constitutive stage), highlight the positive pedagogical experience. The most 
common mistakes made by students when writing term papers are highlighted. The author 
emphasizes that at the present stage of reforming higher education in Ukraine the 
improvement of course design management in the information environment, revision of 
approaches to selection and updating of organizational forms of independent, experimental 
work of students, own content of research in order to reduce the distance between the real 
process of execution and the work itself. It is concluded that course work is, first of all, an 
independent work of the student, and, secondly, scientific research. Therefore, it is necessary 
to teach students to creatively rethink, analyze and summarize the necessary scientific 
material, avoiding plagiarism. Course design is a form of student research that integrates 
student knowledge, develops the ability to apply acquired knowledge in practice, and solves 
real problems based on experimental facts.  

Key words: course design, methods of teaching the Ukrainian language, research 
work of students. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 
 

У статті узагальнено, що в професійній підготовці майбутніх лікарів особливої 
значущості набуваю реалізаціѐ компетентнісного підходу до формуваннѐ в них 
професійної культури длѐ ефективної міжособистісної взаюмодії з паціюнтами. 
Резямовано, що професіѐ та культура тісно й постійно між собоя взаюмодіять та 
один без одного існувати не можуть. Професіѐ, поюднуячись із загальнолядськоя 
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культуроя, породжую таке соціальне ѐвище, ѐк «професійна культура» й охопляю ѐк 
галузь трудової діѐльності лядини, так і ѐкість ціюї діѐльності, що в результаті скла-
даю саме культуру ѐк унікальний феномен усіюї лядської історії, всього лядського буттѐ.  

Здійснено аналіз сутності професійної культури майбутніх лікарів у працѐх 
вітчизнѐних і зарубіжних науковців, результатами ѐкого стали відомості, що це 
понѐттѐ знаходитьсѐ в синонімічному рѐду з такими дефініціѐми, ѐк «обізнаність» 
(знаннѐ, грамотність, поінформованість), «підготовленість», «готовність», 
спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й соціальні 
потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок тощо. 

У силу свого широкого розвиваячого, виховного, духовно-морального, 
соціокультурного, етичного й комунікативного потенціалу дисципліни 
гуманітарного блоку робочого навчального плану медичного ЗВО можуть і повинні 
стати центральноя ланкоя длѐ формуваннѐ професійної культури майбутнього 
лікарѐ. Доведено, що студенти покликані опанувати основні правила та норми 
професійної культури ще під час навчаннѐ в медичному закладі вищої освіти, що 
складатиме основу їхньої професійної та комунікативної компетентностей.    

Ключові слова: майбутні лікарі, професійна культура, культура, 
компетентнісний підхід, компетентність, медична етика, деонтологіѐ. 

 

Постановка проблеми. У сучасних характеристиках професійної 

діѐльності сучасних висококваліфікованих лікарів закладені вимоги до 

вдосконаленнѐ професійної підготовки студентів у медичних закладах вищої 

освіти (МЗВО). Майбутні лікарі покликані використовувати у своїй діѐльності 

новітні досѐгненнѐ й відкриттѐ в галузі медицини, систематично ознайомля-

ватисѐ з науковими доробками та практичним досвідом лікарів з інших країн, 

репрезентувати результати власної лікарської діѐльності (Нахаюва, 2015), що 

потребую досконалого володіннѐ професійноя культуроя. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемам професійної підготовки 

фахівців медичної галузі присвѐчено праці  багатьох науковців, ѐкі визначали 

сучасні завданнѐ вищої медичної школи (М. Банчук, О. Волосовець, 

Т. Чернишенко) (Банчук, 2008), вищої медичної освіти в контексті реформу-

ваннѐ галузі (Р. Моісеюнко, В. Вороненко, І. Фещенко, О. Волосовець) (Моі-

сеюнко, Вороненко, Фещенко, Волосовець, 2011) та професіоналізації майбут-

нього медичного працівника у вищому навчальному закладі (І. Мельничук) 

(Мельничук, 2012); характеризували способи формуваннѐ готовності май-

бутніх лікарів до професійного самовдосконаленнѐ (Л. Дудікова (Дудікова, 

2011)) та професійного спілкуваннѐ (Л. Кайдалова, Н. Альохіна, Н. Шварп) 

(Кайдалова, 2013); визначали компетентність ѐк основу формуваннѐ 

готовності майбутніх лікарів до професійної діѐльності (Нахаюва, 2015) та ін. 

Мета статті – проаналізувати спрѐмованість використаннѐ компе-

тентнісного підходу до формуваннѐ професійної культури майбутніх лікарів. 

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань 

застосовувалисѐ такі методи дослідженнѐ: теоретичні: аналіз педагогічної, 
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навчально-методичної, нормативної літератури та наукових праць за темоя 

статті, предметно-логічний та інформаційно-цільовий аналізи текстових 

матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема формуваннѐ професійної 

культури ю особливо актуальноя нині, коли українське суспільство активно 

прагне до вступу в ЄС, коли пріоритетноя ю система ринкових відносин, у 

ѐких основними ѐкостѐми, що визначатимуть успіх, ю кваліфікаціѐ лядини, 

рівень її технологічної, загальнокультурної підготовки та психологічної 

підготовленості. З метоя використаннѐ компетентнісного підходу до 

формуваннѐ професійної культури майбутніх лікарів ураховувавсѐ 

діѐльнісний характер компетентності. Тому науковці розглѐдаять професійну 

компетентність ѐк сукупність здібностей, властивостей і характеристик 

особистості, необхідних длѐ успішної професійної діѐльності; ѐк спеціальні 

знаннѐ, що свідчать про найбільш повну обізнаність суб’юкта праці про 

предмет і способи дій, необхідні длѐ виконаннѐ конкретної професійної 

діѐльності (Драч, 2008; Зеер, 2004; Зимнѐѐ, 2003) та ін.  

Відзначимо, що професіѐ та культура тісно й постійно між собоя 

взаюмодіять та один без одного існувати не можуть. Професіѐ, 

поюднуячись із загальнолядськоя культуроя, породжую таке соціальне 

ѐвище, ѐк «професійна культура» й охопляю ѐк галузь трудової діѐльності 

лядини, так і ѐкість ціюї діѐльності, що в результаті складаю саме культуру 

ѐк унікальний феномен всіюї лядської історії, всього лядського буттѐ. Слід 

зауважити, що витоки професіоналізму, професійної культури в цілому слід 

шукати в трудовій діѐльності лядей, у суспільному розподілі праці. Саме 

суспільний розподіл праці та виникненнѐ професій стали об’юктивними 

стимулами становленнѐ й розвитку культури ѐк «другої природи» лядини.  

На формуваннѐ професійної культури майбутнього спеціаліста 

впливаять ѐк особливості самої професії, так і інші фактори. Серед них 

можна виокремити об’юктивні та суб’юктивні, більш менш значущі, 

особистісні та соціальні фактори. Об’юктивний вплив маять також 

загальносвітові тенденції в освіті, соціально-філософські проблеми 

культури, стан системи освіти та ѐкість освітніх послуг, культура закладу  

освіти, престижність професії в суспільстві. 

Відзначимо, що в науковий обіг понѐттѐ «культура» ввійшло на межі 

ХІІІ–ХІХ ст. завдѐки англійському антропологу Е. Тейлору (1832–1917), ѐкий 

дав класичне визначеннѐ культури ѐк сукупності знань, вірувань, мистецтв, 

моралі, законів, звичаїв, а також інших здібностей і навичок, ѐкі засвоюні 

лядиноя ѐк членом суспільства (Демѐнчук, 2015). На різних етапах 
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розвитку суспільства формулявалисѐ різні тлумаченнѐ «культури», ѐких 

американські культурологи нараховуять понад триста (Драч, 2008).  

У довідниковій літературі «культура» трактуютьсѐ ѐк сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених лядством протѐгом його 

історії; рівень розвитку суспільства в певну епоху; те, що створяютьсѐ длѐ 

задоволеннѐ духовних потреб лядини; освіченість, вихованість; рівень, 

ступінь досконалості ѐкої-небудь галузі господарської або розумової 

діѐльності (Дружилов, 2000). 

У межах найбільш загального, філософського уѐвленнѐ про світ концепт 

«культура» розглѐдаюмо ѐк соціально-прогресивну творчу діѐльність лядини 

в усіх сферах буттѐ та свідомості, що ю діалектичноя юдністя процесів 

опредмечуваннѐ (створеннѐ цінностей, норм, знакових систем тощо) й 

розпредмечуваннѐ (освоюннѐ культурного спадку), спрѐмована на 

перетвореннѐ дійсності, багатства лядської історії на внутрішню багатство 

особистості, на всебічне виѐвленнѐ й розвиток сутнісних сил лядини. 

У повсѐкденному житті понѐттѐ «культура» вживаять, насамперед, у 

трьох значеннѐх. По-перше, під культуроя розуміять певну сферу життѐ 

суспільства, закріплену в окремих інституціѐх (міністерство культури; 

журнали, театри, музеї, що займаятьсѐ виробництвом і поширеннѐм 

духовних цінностей тощо). По-друге, під культуроя розуміять сукупність 

духовних цінностей і норм, ѐкі властиві великій соціальній групі, нації 

(наприклад, елітарна культура, українська культура, антична культура тощо). 

По-третю, культура ю виразом високого рівнѐ ѐкісного розвитку духовних 

досѐгнень («культурна лядина» в значенні «вихована»). «Рівневий» смисл 

вноситьсѐ в понѐттѐ «культура», коли вона протиставлѐютьсѐ некультурності – 

відсутності культури. 

Аналіз сутності професійної культури майбутніх лікарів у працѐх 

вітчизнѐних і зарубіжних науковців свідчить, що це понѐттѐ знаходитьсѐ в 

синонімічному рѐду з такими дефініціѐми, ѐк «обізнаність» (знаннѐ, 

грамотність, поінформованість), «підготовленість», «готовність», 

спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й 

соціальні потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок тощо  

(Демѐнчук, 2015, с. 60). Тут знаходимо спільні концептуальні вектори з 

підвалинами компетентнісного підходу. 

Водночас, на думку науковців, компетентність майбутнього фахівцѐ 

доцільно розглѐдати ѐк нову ѐкість професійної підготовки, ѐка охопляю та 

поюдную змістовий і процесуальний компоненти – знаннѐ й уміннѐ, здатність 

до постійного оновленнѐ сукупності оперативних і мобільних професійних 
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знань і вмінь вибирати оптимальні рішеннѐ, аргументувати вибір, критично 

мислити, тобто виѐвлѐти високий рівень кваліфікації, професіоналізму 

фахівцѐ та його підготовленості до професійного спілкуваннѐ.  

У наших попередніх дослідженнѐх вказувалосѐ, що науковці (В. Ягупов) 

звертаять увагу на різні аспекти реалізації компетентнісного підходу до 

підготовки фахівців у системі вищої освіти, розглѐдаячи професійну 

компетентність ѐк складне інтегральне інтелектуальне, професійне й 

особистісне утвореннѐ, що формуютьсѐ в процесі підготовки студентів у вищій 

школі (Ягупов, 2007, с. 3); ѐк здатність вирішувати поставлені цілі в різних 

ситуаціѐх, що швидко зміняятьсѐ шлѐхом володіннѐ методами вирішеннѐ 

професійних завдань вищого класу (Демѐнчук, 2015, с. 60–61). 

Таким чином, у підготовці майбутніх лікарів до професійної 

діѐльності особливої значущості набуваю реалізаціѐ компетентнісного 

підходу, щоб сформувати у студентів належний рівень професійної 

культури длѐ ефективної міжособистісної взаюмодії з паціюнтами. У цьому 

контексті заслуговую на увагу визначеннѐ С. Дружиловим чотирьох видів 

компетентності, ѐкі автор окреслив, досліджуячи психологічні проблеми 

формуваннѐ професіоналізму та професійної культури фахівцѐ:  

I – «Несвідома компетентність», за ѐкої відсутність необхідних знань і 

навичок усвідомляютьсѐ студентом, а результат його самооцінки 

визначаютьсѐ такоя фразоя: «Я не зная, чого саме ѐ не зная».  

ІІ – «Свідома некомпетентність», за ѐкої майбутній фахівець 

усвідомляю недостатність знань: «Я зная, чого саме ѐ не зная».  

ІІІ – «Свідома компетентність», коли студент володію конкретним 

змістом професійних знань, умінь і навичок, може їх застосовувати на 

практиці,  самооціняячи себе так: «Я зная, що ѐ зная».  

ІV – «Неусвідомлявальна компетентність», коли професійні навички 

інтегровані в поведінку. Цѐ стадіѐ відображаю рівень сформованої 

професійної майстерності, в основі ѐкої – професійна компетентність 

(Дружилов, 2000).   

Імплементаціѐ компетентнісного підходу в освіту призвела до 

статусних змін багатьох навчальних дисциплін у вищій школі: кожна 

дисципліна набула особливого значеннѐ в аспекті формуваннѐ особистості 

професіонала (Нахаюва, 2011). Дисципліни гуманітарного блоку, будучи 

непрофільними в медичному ЗВО, перетворилисѐ на системоутворяячі 

предмети професійної підготовки сучасного фахівцѐ, необхідний 

інструмент професіоналізації в обраній ним предметної області. 
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Подібні трансформації статусу гуманітарних дисциплін призвели до 

необхідності переглѐду змісту навчаннѐ з урахуваннѐм актуальних вимог 

державного та громадського замовлень до професійної підготовки майбутніх 

лікарів, одніюя з умов ѐких ю високий рівень сформованості професійної 

культури. З оглѐду на довготривалість процесу формуваннѐ професійної 

культури, вважаюмо, що його реалізаціѐ повинна здійсняватисѐ протѐгом 

усього періоду вищої освіти майбутніх лікарів, пронизуячи всі дисципліни 

навчального плану медичного ЗВО й роблѐчи основний акцент на гуманітарні 

дисципліни, такі ѐк «Історіѐ», «Історіѐ медицини», «Іноземна мова» (ІМ), 

«Латина», «Психологіѐ і педагогіка», «Економіка» і «Біоетика». Більше того, у 

процесі навчаннѐ дисциплін гуманітарного блоку формуятьсѐ ѐк 

загальнокультурні, так і професійні компетентності студентів-медиків. 

Суб’юктність майбутнього лікарѐ передбачаю, що випускник МЗВО 

входитиме до професійної групи зі сформованими основами професійної 

компетентності, цілѐми, цінностѐми, поглѐдами, знаннѐми, вміннѐми, 

навичками, тобто, професійним світоглѐдом, набутим досвідом виконаннѐ 

фахової поведінки у вирішенні змодельованих професійно-ситуативних 

завдань, прагнутиме самостійно формувати длѐ себе оптимальні моделі 

професійного життѐ, приймати рішеннѐ про шлѐхи досѐгненнѐ окреслених 

цілей і їх реалізовувати (Демѐнчук, 2015, с. 105). Відтак, навчально-

пізнавальну діѐльність студента необхідно організовувати длѐ 

інтеріоризації певних професійних цінностей, зокрема, длѐ засвоюннѐ 

оптимальних моделей професійного спілкуваннѐ.   

Зазвичай, виѐвити рівень професійної культури майбутніх лікарів  

можливо  під час лікувальної практики, або на практичних занѐттѐх шлѐхом 

використаннѐ педагогічних інновацій, ѐкі базуятьсѐ на міжособистісній 

взаюмодії (Демѐнчук, 2015, с. 131). Студенти матимуть змогу чітко 

окреслити й усвідомити мету професійного спілкуваннѐ на рівні «лікар – 

паціюнт», «лікар – медична сестра» тощо. Особливої значущості в цьому 

контексті набуваю вивченнѐ медичної етики та деонтології.   

Зв’ѐзок цих дисциплін визначаютьсѐ тим, що в історичному аспекті 

тривалий час понѐттѐ «медична етика» й «деонтологіѐ» ототожнявалисѐ. 

Вивчаячи історія медицини, студенти усвідомляять, що деонтологіѐ – це 

лише розділ медичної  етики, що ѐвлѐю собоя набір певних правил та норм 

і вказую на певні заборони в діѐльності медичного працівника. Ці правила й 

норми маять безпосередню відношеннѐ й до професійного спілкуваннѐ 

фахівців медицини (лікарів, медичних сестер).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

81 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На 

сучасному етапі високий рівень сформованості професійної культури 

майбутнього лікарѐ стаю обов’ѐзковоя умовоя підготовки в медичному 

ЗВО. Під час розробки моделі формуваннѐ професійної культури 

майбутнього лікарѐ слід оріюнтуватисѐ ѐк на типові длѐ медичної 

професійної діѐльності ситуації спілкуваннѐ («Комунікаціѐ з паціюнтом», 

«Взаюмодіѐ в колективі», «Науково-дослідницька діѐльність у сфері 

охорони здоров’ѐ»), так і різні формати комунікації (очна/ цифрова).  

У силу свого широкого розвиваячого, виховного, духовно-

морального, соціокультурного, етичного й комунікативного потенціалу 

дисципліни гуманітарного блоку робочого навчального плану медичного 

ЗВО можуть і повинні стати центральноя ланкоя длѐ формуваннѐ 

професійної культури майбутнього лікарѐ. Водночас, підготовка майбутніх 

лікарів до професійного спілкуваннѐ базуютьсѐ на використанні етично-

деонтологічних норм міжособистісної взаюмодії на різних рівнѐх – «лікар – 

паціюнт», «лікар – медичний персонал», «лікар – родичі хворого»  та ін. Це 

диктую необхідність використаннѐ змодельованих професійно-

комунікативних ситуацій на засадах використаннѐ компетентнісного 

підходу длѐ формуваннѐ професійної культури майбутніх лікарів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в розробці 

спеціальних тренінгових програм та навчально-методичного забезпеченнѐ 

длѐ формуваннѐ професійної культури майбутніх лікарів. 
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РЕЗЮМЕ 
Демянчук Михаил. Особенности внедрениѐ компетентностного подхода к 

формирования профессиональной культуры будущих врачей. 
В статье обобщено, что в профессиональной подготовке будущих врачей 

особуя значимость приобретает реализациѐ компетентностного подхода к 
формирования у них профессиональной культуры длѐ эффективного 
межличностного взаимодействиѐ с пациентами.  Резямировано, что профессиѐ и 
культура тесно и постоѐнно между собой взаимодействуят и друг без друга 
существовать не могут. Профессиѐ, сочетаѐсь с общечеловеческой культурой, 
порождает такое социальное ѐвление, как «профессиональнаѐ культура» и 
охватывает как область трудовой деѐтельности человека, так и качество этой 
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деѐтельности, в результате составлѐет именно культуру как уникальный феномен 
всей человеческой истории, всего человеческого бытиѐ. 

Осуществлен анализ сути профессиональной культуры будущих врачей в 
трудах отечественных и зарубежных учених, результатом которого стали 
сведениѐ, что это понѐтие находитсѐ в синонимическом рѐду с такими 
дефинициѐми, как «осведомленность» (знаниѐ, грамотность, 
поинформированность), «подготовленность», «готовность», способность 
личности воспринимать и отвечать на индивидуальные и социальные нужды;  
комплекс отношений, ценностей, знаний и навыков и тому подобное. 

В силу своего широкого развиваящего, воспитательного, духовно-
нравственного, социокультурного, нравственного и коммуникативного потенциала 
дисциплины гуманитарного блока рабочего учебного плана медицинского УВО могут 
и должны стать центральным звеном длѐ формированиѐ профессиональной 
культуры будущего врача. Доказано, что студенты призваны освоить основные 
правила и нормы профессиональной культуры еще во времѐ обучениѐ в высшем 
медицинском учебном заведении, составит основу их профессиональной и 
коммуникативной компетентности. 

Ключевые слова: будущие врачи, профессиональнаѐ культура, культура, 
компетентностный подход, компетентность, медицинскаѐ этика, деонтологиѐ. 

SUMMARY 
Demianchuk Mykhailo. Peculiarities of implementation of the competence approach 

to the formation of future doctors’ professional culture.  
It has been generalized in the article that in vocational training of future doctors, 

implementation of the competence approach to the formation of their professional culture 
for effective interpersonal interaction with patients becomes especially important. It has 
been resumed that profession and culture are closely and constantly interrelated and cannot 
exist without each other. The profession, combined with universal human culture, generates 
such a social phenomenon as “professional culture” and covers both the field of human labor 
activity and the quality of this activity, which results in culture as a unique phenomenon of all 
human history, all human existence. 

The analysis of the essence of future doctors’ professional culture in the works of 
national and international scholars has been conducted. The result of which is the 
information that this concept is in a synonymous series with such definitions as “awareness” 
(knowledge, literacy, enlightenment), “preparedness”, “readiness”, the ability of the 
individual to perceive and respond to individual and social needs; a set of attitudes, values, 
knowledge and skills, etc. 

It has been generalized that at the modern stage a high level of formation of future 
doctors’ professional culture becomes an obligatory condition of training in medical 
institution of higher education. It is worth to focus on both typical for medical professional 
activity communication situations (“Communication with the patient”, “Interaction in the 
team”, “Scientific and research activities in the field of health care”), and various formats of 
communication (face-to-face / digital) when developing the model of formation of future 
doctors’ professional culture. 

Due to its broad developmental, educational, spiritual and moral, socio-cultural, 
ethical and communicative potential, the disciplines of the humanitarian block of the 
curriculum of medical institution of higher education can and should become a central link 
for the formation of future doctor’s professional culture. It has been proved that students are 
called to master the basic rules and norms of professional culture while studying at a higher 
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medical education institution, which will form the basis of their professional and 
communicative competence.  

Key words: future doctors, professional culture, culture, competence approach, 
competence, medical ethics, deontology. 
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ЕТАПИ І ЗМІСТ РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
 

Стаття присвѐчено проблемі моделяваннѐ педагогічних систем і процесів. 
Структурно-функціональна модель розглѐдаютьсѐ ѐк система взаюмопов´ѐзаних 
елементів: мети, завдань, методологічних підходів, принципів навчаннѐ, змісту, 
форм, методів і прийомів, результату, а також компонентів, критеріїв, показників 
та рівнів готовності вчителів початкової школи до освітньої діѐльності в 
інклязивному освітньому середовищі. Системоутворявальними елементами моделі 
визначено етапи неперервної підготовки вчителів (бакалаврів → магістрів → 
вчителів початкової школи / слухачів курсів післѐдипломної освіти) та мету 
навчаннѐ на кожному етапі, оскільки вони впливаять на всі інші компоненти 
пропонованої моделі.  

Ключові слова: структурно-функціональна модель, моделяваннѐ ѐк науковий 
метод, неперервна підготовка вчителів, інклязивне навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Побудова системи неперервної підготовки 

вчителів початкової школи до роботи в умовах інклязивного навчаннѐ, 

формуваннѐ інклязивної компетентності ѐк складника професійної 

компетентності вчителів ю складним педагогічним процесом, ѐкий впливаю на 

результативність освітньої діѐльності. Використаннѐ педагогічного 

моделяваннѐ, ѐке на сучасному етапі розвитку педагогічної науки ю 

актуальним оріюнтиром побудови нової освітньої реальності, даю можливість  

інтерпретувати основні концептуальні засади дослідженнѐ, технологізувати 

процес побудови системи неперервної підготовки до здійсненнѐ професійної 

діѐльності в умовах інклязивного освітнього середовища. Проблема полѐгаю 

в замовленні суспільства на підготовку спеціалістів, здатних здійснявати 

освітній процес в умовах інклязивного навчаннѐ, та недостатністя 

теоретичного й технологічного забезпеченнѐ цього процесу. 

Аналіз публікацій із проблеми дослідженнѐ відбувавсѐ в декількох 

напрѐмах, основним із ѐких був метод моделяваннѐ й особливості його 

використаннѐ в педагогічних дослідженнѐх. Аналіз довів, що застосуваннѐ 

цього методу притаманно багатьом сучасним науково-педагогічним і 
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експериментальним дослідженнѐм (Н. Боѐрчук, В. Гиньова, К. Гнезділова, 

Н. Грицай, О. Дахін, О. Дубасеняк, В. Каплінський, О. Красовська, Є. Лодатко, 

Р. Мартинова, М. Оліѐр, Т. Осипова, В. Падерно, Ю. Пелех, В. Семиченко, 

Г. Федяк, З. Шевців, О. Шквир та ін.). У вітчизнѐній та зарубіжній педагогіці 

розроблені вимоги (Г. Атанов, І. Зѐзян), підходи до класифікації моделей, 

зокрема педагогічних (А. Бадья, Л. Вішнікіна, Л. Де’Кавуле, О. Єжова, 

В. Краювський, В. Пікельна, В. Штофф); принципи педагогічного моделяваннѐ 

(В. Дебренцев, С. Бешенков, В. Биков, Д. Шарапова, М. Якубовські, В. Ясвін); 

структура й зміст моделі (К. Гнезділова, С. Касѐрум, В. Міхеюв, А. Новіков, 

Є. Павляк, Н. Степанченко, Н. Тализіна); визначені функції та етапи побудови 

моделі (В. Биков, О. Дахін, О. Дубасеняк, О. Єжова, В. Міхеюв, В. Полонський  

та ін.). Але модель неперервної підготовки вчителів початкової школи до 

роботи в інклязивному освітньому середовищі ще не була об’юктом 

спеціального вивченнѐ, що зумовляю актуальність обраної теми. 

Застосовані в процесі дослідженнѐ методи зумовлені специфікоя 

аналізованої проблеми: аналіз та узагальненнѐ теоретико-методологічної, 

науково-педагогічної літератури; елементи порівнѐльного й системного 

аналізу з метоя зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему; провідним на 

цьому етапі дослідженнѐ був описовий метод.  

Мета наукової розвідки – окресленнѐ етапів і змісту розробленнѐ 

моделі неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в 

умовах інклязивного навчаннѐ та шлѐхів її впровадженнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Використаннѐ методу моделяваннѐ 

освітнього середовища притаманно багатьом сучасним науково-

педагогічним дослідженнѐм (О. Біда, Н. Боѐрчук, О. Будник, В. Гиньова, 

К. Гнезділова, М. Греб, Н. Грицай, О. Дахін, П. Дзяба, О. Дубасеняк, 

В. Каплінський, В. Краювський, О. Красовська, Є. Лодатко, Р. Мартинова, 

М. Оліѐр, Т. Осипова, В. Падерно, О. Попова, Ю. Пелех, Ю. Пінчук, 

В. Семиченко, Г. Федяк, З. Шевців, О. Шквир та ін.), що дозволѐю прогно-

зувати розвиток освітнього процесу та майбутній позитивний результат. 

У дидактиці метод моделяваннѐ розглѐдаять ѐк засіб висвітленнѐ 

структурних елементів і зв’ѐзків між ними; пізнаннѐ закономірностей 

дидактичного процесу (Чепелев, 1975, с. 3). О. Савченко також визначаю 

метод моделяваннѐ ѐк метод дослідженнѐ об’юктів на їх моделѐх-

аналогах: побудова і вивченнѐ моделей реально існуячих предметів та 

ѐвищ і тих, що спеціально сконструйовані; у навчанні моделі вчений 

розумію ѐк зміст, що треба засвоїти та ѐк засіб засвоюннѐ (Савченко, 1999, 

с. 4). Особливістя моделяваннѐ педагогічної освіти О. Дубасеняк вважаю 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

86 

те, що модель майбутнього стану не визначена, багатогранна та може 

зміняватисѐ на шлѐху досѐгненнѐ мети (Дубасеняк, 2008, с. 11). 

У вітчизнѐній та зарубіжній педагогіці розроблені вимоги (Г. Атанов, 

В. Загвѐздинський, І. Зѐзян), підходи до класифікації моделей, зокрема 

педагогічних (А. Бадья, Л. Вішнікіна, К. Гнезділова, Л. Де’Кавуле, О. Єжова, 

В. Давидов, В. Краювський, В. Пікельна, В. Штофф); принципи педагогічного 

моделяваннѐ (В. Дебренцев, С. Бешенков, В. Биков, О. Дахін, Д. Семьонов, 

Д. Шарапова, М. Якубовські, В. Ясвін); структура й зміст моделі (К. Гнезділова, 

С. Касѐрум, В. Міхеюв, А. Новіков, Є. Павляк, Н. Степанченко, Н. Тализіна); 

визначені функції та етапи побудови моделі (В. Биков, О. Дахін, О. Дубасеняк, 

О. Єжова, Л. Ільїчев, М. Лазарюв, В. Міхеюв, В. Полонський та ін.).  

Педагогічна модель цілісного процесу формуваннѐ й розвитку дос-

ліджуваної ѐкості, на думку І. Зѐзяна, маю бути цілісноя, тобто відображати 

проюктуваннѐ та реалізація всіюї послідовності процесу, відтворявати 

динаміку процесу (демонструвати логічну зміну його етапів, комплекс засобів 

розв’ѐзуваннѐ завдань, умов досѐгненнѐ успішних результатів); розкривати 

прагненнѐ організатора вклячатисѐ в реальний педагогічний процес длѐ 

розвитку певної ѐкості в його суб’юктів (Зѐзян, 2011, с. 24-25). 

Чітко сформульовані принципи педагогічного моделяваннѐ подано в 

роботах В. Дербенцева, Д. Семьонова, О. Шарапова (Шарапов, 2003). Серед 

них основними ю принципи цілеспрѐмованості та підпорѐдкованості меті; 

іюрархічної взаюмозумовленості й узгодженості; реальності виконаннѐ; 

конкретності; передбачуваності; зворотного зв’ѐзку стосовно стану 

досѐгнутого результату; функціонально-логічної структуризації; наочності; 

визначеності; об’юктивності; концептуальної юдності аксіоматичного та 

змістово-екзистенціального аспектів; інформаційної достатності. Науковці 

вважаять, що їх урахуваннѐ детерміную адекватність моделі, її 

абстрагованість від другорѐдних деталей та чинників, досѐгненнѐ компромісу 

між бажаноя точністя результатів моделяваннѐ і складністя самої моделі 

(там само). У працѐх учених називаятьсѐ також інші принципи моделяваннѐ: 

валідності (О. Дахін), інгерентності, тобто відповідності створяваної моделі 

педагогічному середовищу, у ѐкому вона повинна функціонувати; простоти, 

адекватності (В. Міхеюв, О. Новіков, В. Пікельна). Вважаюмо, що зазначені 

принципи адекватності, інгерентності, простоти ю важливими й доповняять 

систему принципів моделяваннѐ, визначених О. Шараповим та ін. 

Ознайомленнѐ зі змістом і структуроя педагогічних моделей у 

роботах В. Бикова, Н. Боѐрчук, Л. Вішніхіної, Т. Гордіюнко, П. Дзяби, 

О. Єжова В. Каплінського, О. Красовської, М. Лазарюва, М. Левшина, 
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Є. Лодатко, Р. Мартинової, Ю. Пінчука, Н. Степанченко, Г. Федяк, Л. Хомич, 

Ю. Шапрана, О. Шквир, О. Яковенка та ін., узагальненнѐ основних 

компонентів аналізованих моделей дало змогу виокремити етапи й зміст 

розробленнѐ моделі системи неперервної підготовки вчителів початкової 

школи до освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ.  

Послідовність побудови моделі передбачаю такі елементи: 

1) визначеннѐ концептуальних основ створеннѐ моделі; 2) формуляваннѐ 

мети, окресленнѐ провідних завдань дослідженнѐ; 3) виокремленнѐ 

методологічних підходів, загальнодидактичних і специфічних принципів, 

що їх конкретизуять; 4) побудова моделі системи неперервної підготовки 

вчителів початкової школи до роботи в умовах інклязивного навчаннѐ ѐк 

системи блоків (стратегічно-цільовий; організаційно-технологічний та 

оцінно-результативний)), що становить загальну структуру моделі; 

5) установленнѐ зовнішніх і внутрішніх зв’ѐзків між елементами моделі; 

6) прогнозуваннѐ педагогічних умов ефективної неперервної підготовки 

вчителів початкової школи до роботи в інклязивному освітньому 

середовищі; 7) проюктуваннѐ етапів, форм і методів, технологічного 

забезпеченнѐ підготовки до освітньої діѐльності в умовах інклязивного 

навчаннѐ; 8) оціняваннѐ ефективності пропонованої моделі; 9) корекціѐ та 

вдосконаленнѐ моделі на основі результатів експериментальної перевірки. 

Цілком погоджуюмосѐ з думкоя О. Красовської, ѐка розглѐдаю 

авторську модель ѐк систему взаюмопов’ѐзаних елементів: мети, завдань, 

методологічних підходів і принципів навчаннѐ, структурних та 

функціональних компонентів, змісту, форм, методів, результату, а також 

критеріїв та показників рівнів сформованості готовності майбутніх учителів 

початкової школи до професійної діѐльності в умовах освітнього 

інклязивного середовища (Красовська, 2017, с. 101). Тому науковими 

оріюнтирами створеннѐ структурно-функціональної моделі нашої системи 

стала взаюмозумовленість її складників, що забезпечую цілісність та 

функціонуваннѐ. Отже, модель системи неперервної підготовки вчителів 

початкової школи до освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ 

розуміюмо ѐк загальну схему процесу означеної підготовки, що відображаю 

його основні складники, їх послідовність та підпорѐдкованість, відповідність 

меті на всіх етапах упровадженнѐ. 

У процесі конструяваннѐ нашої моделі реалізовувалисѐ зазначені вище 

вимоги до моделяваннѐ, принципи педагогічного моделяваннѐ, також було 

використано узагальненнѐ структурних, змістових і функціональних 

особливостей моделей конкретних дисертаційних досліджень у галузі 
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професійної освіти: підготовки майбутніх учителів початкової школи 

(О. Красовська), неперервної підготовки вчителів (В. Куріна), підготовки 

майбутніх учителів до роботи в інклязивному середовищі (З. Шевців); 

системи професійного становленнѐ майбутніх учителів (Н. Степанченко), 

розвитку педагогічної майстерності вчителів у процесі неперервного 

професійного самовдосконаленнѐ (Г. Федяк) та ін. (Красовська, 2017, 

Степанченко, 2017, Шевців, 2017). Було виѐвлено, що цінність і цілісність 

моделі забезпечуютьсѐ юдністя її структурних (мети, змісту процесу, 

результату) і функціональних (етапів, критеріїв, рівнів сформованості) 

компонентів; точністя й повнотоя системних характеристик; чіткістя та 

лаконічністя з достатнім ступенем деталізації; легкістя й доступністя у 

використанні (Каплінський, 2019). 

Аналіз структурних особливостей зазначених моделей виѐвив у них 

кількісне розходженнѐ (від 3-5 тематичних блоків), але в усіх наѐвний 

цільовий або стратегічно-цільовий блок. Щодо тематичного спрѐмуваннѐ 

блоків, то сутність у різних назв ю незмінноя, обов’ѐзковими компонентами 

виступаять цільовий, діѐльнісний (процесуальний) та результативний 

(контрольний) блоки. Центральним цільовим компонентом моделей ю мета, 

ѐка, на думку вчених, (А. Бадья, В. Бикова, Л. Вішнікіної, Б. Глинського 

О. Красовської та ін.) виступаю ѐк ідеальний результат і рівень досѐгненнѐ.  

Системоутворявальними чинниками означеної моделі визначено 

ступені й мету неперервної підготовки вчителѐ до роботи в інклязивному 

освітньому середовищі, ѐка конкретизуютьсѐ на кожному структурному 

рівні (бакалавр – магістр – учитель/слухач курсів післѐдипломної освіти). 

Розглѐдаюмо ця систему ѐк частину загальної системи професійно-

педагогічної підготовки вчителів початкових класів. 

Науково обґрунтована модель певного процесу, зокрема й 

неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в інклязивному 

освітньому середовищі, даю змогу прогнозувати не лише його статику, але й 

динаміку, показувати його розвиток та очікувані позитивні результати. 

Мета створеннѐ системи неперервної підготовки вчителів початкових 

класів до освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ полѐгаю у 

формуванні й удосконаленні професійної компетентності вчителів початкової 

школи на всіх ступенѐх вищої педагогічної освіти й готовності їх до освітньої 

діѐльності в інклязивному освітньому середовищі; активізації, самореалі-

зації, саморозвитку й самовдосконаленні особистості. Длѐ реалізації мети 

потрібно виконати низку завдань: становленнѐ позитивної професійної 

мотивації до освітньої діѐльності в умовах інклязивного навчаннѐ; 
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оволодіннѐ додатковими знаннѐми про інклязія, особливості вікового й 

особистісного розвитку дітей із обмеженими можливостѐми; формуваннѐ 

вмінь відбирати оптимальні способи організації інклязивного навчаннѐ, 

проюктувати навчальний процес; формуваннѐ інклязивної компетентності 

вчителів початкової школи ѐк складника професійної компетентності педа-

гога; створеннѐ корекційно-розвивального середовища у ЗВО; набуттѐ май-

бутніми вчителѐми досвіду роботи в умовах інклязивного навчаннѐ; 

здійсненнѐ професійної самоосвіти з питань спільного навчаннѐ дітей із нор-

мальним і порушеним розвитком; опануваннѐ основними принципами і фор-

мами соціокомунікативного досвіду в різних сферах спілкуваннѐ з дітьми з 

порушеннѐм психофізичного розвитку, батьками, соціальними організаціѐми. 

Висновки. Як підсумок, зазначимо, що реалізаціѐ розробленої нами 

моделі неперервної підготовки вчителів початкової школи передбачаю низку 

інноваційних змін навчального процесу на організаційному, змістовому та 

технологічному рівнѐх. На організаційному рівні – це розробленнѐ 

методичного супроводу на кожному з етапів неперервної підготовки, 

створеннѐ колективу викладачів різних кафедр, об’юднаних спільноя метоя 

експериментальної роботи, створеннѐ розвивально-коригувального 

освітнього середовища, оновленнѐ форм навчальної роботи зі студентами та 

вчителѐми-практиками. На рівні змісту професійної педагогічної освіти це 

реалізаціѐ міждисциплінарних зв’ѐзків (педагогіка, психологіѐ, фізіологіѐ, 

логопедіѐ тощо), відповідний добір і конструяваннѐ навчального матеріалу, 

введеннѐ спецкурсів та спецсемінарів інклязивного спрѐмуваннѐ. На 

технологічному рівні передбачаютьсѐ використаннѐ інноваційних методів і 

технологій, спрѐмованих на організація активної навчально-пізнавальної, 

педагогічної та комунікативної діѐльності студентів і вчителів. 

Отже, пропонована нами модель даю змогу підготувати длѐ 

початкової школи сучасного компетентного вчителѐ, ѐкий не тільки володію 

професійними знаннѐми, уміннѐми, навичками, але й здатен 

застосовувати набуте у вищій школі на практиці, маю потребу й уміннѐ 

самостійно здобувати необхідну длѐ професійної діѐльності інформація, 

здійснявати педагогічну самоосвіту. 
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РЕЗЮМЕ 
Джаман Тамила. Этапы и содержание разработки модели системы 

непрерывной подготовки учителей начальной школы к образовательной деѐтельности 
в условиѐх инклязивного образованиѐ. 

Статьѐ посвѐщена проблеме моделированиѐ педагогических систем и 
процессов. Структурно-функциональнаѐ модель рассматриваетсѐ как система 
взаимосвѐзанных элементов: цели, задач, методологических подходов, принципов 
обучениѐ, содержаниѐ, форм, методов и приемов, результата, а также 
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компонентов, критериев, показателей и уровней готовности учителей начальной 
школы к образовательной деѐтельности в инклязивной образовательной среде. 
Системообразуящими элементами модели определены этапы непрерывной 
подготовки учителей (бакалавров → магистров → учителей начальной школы / 
слушателей курсов последипломного образованиѐ) и цели обучениѐ на каждом 
этапе, поскольку они влиѐят на все другие компоненты предлагаемой модели. 

Ключевые слова: структурно-функциональнаѐ модель, моделирование как 
научный метод, непрерывнаѐ подготовка учителей, инклязивное обучение. 

SUMMARY 
Dzhaman Tamila. Stages and content of developing the system model of continuous 

primary school teachers’ preparation to the work in the inclusive educational environment. 
The article is dedicated to the problem of modeling the pedagogical systems and 

processes, especially primary school teachers’ preparation to work in inclusive education 
conditions. On the basis of analysis of modern scientific research of domestic and foreign 
scientists the principles, approaches and requirements to modeling as well as stages of model 
development were defined. Structurally functional model is considered as a system of 
interconnected elements, such as: goal, tasks, methodological approaches, principles of 
education, content, forms, methods and techniques, result, and components, criteria, 
indicators and stages of readiness of primary school teachers to the educational activity in 
the environment of inclusive education. System-forming elements of the model were defined 
stages of continuous teachers’ preparation (bachelors → masters → primary school teachers 
/ listeners of postgraduate education courses) and the goal of education on each stage of it, 
because they have influence on all other components of the proposed model. The 
components are grouped into four blocks: target block (the goal and tasks of preparation 
system); theoretical and methodological block (general didactic and specific approaches, that 
define the essence of other elements and the principles of education), organizational and 
technological block (pedagogical conditions, stages of professional development and 
technological support on each stage of it). Characteristics of each stage contain forms, 
technologies and techniques of education. The selected stages of continuous preparation 
reflect psycho-pedagogical requirements for the gradual formation of competence and its 
component – inclusive competence. The last resultative block defines the main components 
of readiness (motivational and value component, cognitive activity component, personal 
reflective component, communicative component), evaluation criteria, preparation stages, 
and also expected result – positive dynamic of teachers’ readiness to the work in conditions 
of inclusive education, ready formation of inclusive competence, ability to self-education and 
self-realization. Realization of the model in practice will provide systematic process, will give 
an opportunity to predict its results taking into account the social order of the society for 
primary school teachers training to the work in inclusive education conditions 

Key words: structural and functional model, modeling as a scientific method, 
continuous teachers’ preparation, inclusive education. 
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті наголошуютьсѐ на необхідності розвитку в учителѐ основної школи 
здоров’ѐзбережувальної компетентності. Йдетьсѐ про необхідність побудови 
моделі розвитку зазначеної компетентності. Аналізуятьсѐ поглѐди науковців щодо 
порушеної проблематики. Запропоновано теоретичну модель розвитку 
здоров’ѐзбережувальної компетентності вчителѐ основної школи в системі 
післѐдипломної освіти, що складаютьсѐ з визначених етапів: цільовий, 
концептуальний, організаційно-діѐльнісний, діагностувальний. Окреслено 
перспективні шлѐхи безперервного професійного розвитку вчителѐ основної школи. 

Ключові слова: здоров’ѐзбережувальна компетентність, учитель основної 
школи, післѐдипломна освіта, модель, наукові підходи. 

 

Постановка проблеми. Длѐ того, щоб розвинути в учителѐ основні 

складові здоров’ѐзбережувальної компетентності та засвідчити володіннѐ 

нея на необхідному рівні, нам потрібно чітко уѐвлѐти структуру і зміст 

процесу вдосконаленнѐ досліджуваної компетентності. Длѐ реалізації ціюї 

мети доцільно вдатисѐ до теоретичного моделяваннѐ процесу 

післѐдипломного професійного зростаннѐ вчителѐ-предметника, при чому 

потрібно враховувати не лише специфіку фахової діѐльності педагога, а і 

його досвід, вік, ставленнѐ до власного здоров’ѐ тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. Ретроспективний аналіз наукових 

праць засвідчив, що проблематику моделяваннѐ процесу вдосконаленнѐ 

педагогічної діѐльності досліджували такі вчені, ѐк К. Гнезділова і 

С. Касѐрум, Є. Лодатко, В. Монахов, А. Москальова, І. Підласий, 

О. Самборська, В. Успенська, О. Шатрова та ін. У своїх працѐх вчені 

висвітлили основні дискусійні аспекти моделяваннѐ і запропонували 

тлумаченнѐ низки клячових понѐть, алгоритми побудови моделей та 

підходи до виділеннѐ їх структурних компонентів. 

Так, І. Підласий у своюму підручнику пише про те, що педагогічне 

моделяваннѐ сприѐю оптимізації структури навчального матеріалу; 

планування освітнього процесу; управління пізнавальноя діѐльністя й 

освітньо-виховним процесом; діагностиці, прогнозування, проюктування 

навчаннѐ (Подласый, 2006). 
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В. Монахов стверджую, що моделяваннѐ – це розробленнѐ та 

створеннѐ формальної моделі педагогічного процесу або його складників, 

що відображаю основні ідеї, методи, форми, засоби, прийоми й 

технологічні рішеннѐ, ѐкі надалі підлѐгаять експериментальному 

вивчення в умовах педагогічного процесу (Монахов, 2001). 

Дослідницѐ О. Самборська трактую модель ѐк «розгорнуту програму, 

що охопляю напрѐми досѐгненнѐ поставленої мети та маю певну 

структурну організація» (Самборська, 2018). У своюму дослідженні вона 

вказую на існуяче в наукових розвідках розмежуваннѐ моделей: 

предметне моделяваннѐ передбачаю відображеннѐ геометричних, 

фізичних, динамічних, функціональних характеристик предмета 

моделяваннѐ, а знакове – представлене в схемах, графіках, таблицѐх. 

Водночас дослідницѐ фіксую тенденція до застосуваннѐ в педагогічних 

працѐх структурно-функціональних моделей. 

А. Москальова вбачаю функціональне призначеннѐ моделі в наданні 

допомоги досліднику задлѐ розуміннѐ сутності, поѐсненнѐ досліджуваного 

процесу, прогнозуванні результатів функціонуваннѐ і розвитку системи, а 

також – в іляструванні досліджуваного процесу. Насамкінець, у модель 

закладено можливості проюктуваннѐ та оцінки процесу, визначеннѐ його 

внутрішніх механізмів та можливостей керуваннѐ ним (Москалева, 2010). 

Щодо моделяваннѐ процесу підвищеннѐ кваліфікації вчителів, то за 

твердженнѐм В. Успенської, воно «допомагаю створити зразок 

досліджуваного об’юкта, ... передбачити його структуру, властивості, 

взаюмозв’ѐзки між елементами» (Успенська, 2015), а також – розкрити 

етапність здійсняваної експериментальної роботи. 

Отже, унаслідок наукового пошуку з’ѐсовано, що розвиток здоров’ѐзбе-

режувальної компетентності вчителів основної школи в системі післѐдиплом-

ної освіти стане значно ефективнішим завдѐки педагогічному моделявання. 

Модель дасть змогу зрозуміти, що саме необхідно розвивати, зіставити її з 

тим, що вже сформовано. На основі моделі можна сформулявати теоретичні 

аспекти, глибше пізнати структуру й механізм взаюмодії аналізованої системи, 

що забезпечить достовірність обробленнѐ отриманих результатів. 

Мета статті полѐгаю в характеристиці запропонованої моделі 

розвитку здоров’ѐзбережувальної компетентності вчителів основної школи 

в системі післѐдипломної освіти. 

Основними методами дослідження ю аналіз, синтез, узагальненнѐ та 

систематизаціѐ психолого-педагогічних джерел із проблеми розвитку 

здоров’ѐзбережувальної компетентності, абстрагуваннѐ та моделяваннѐ – 
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длѐ розробки моделі розвитку здоров’ѐзбережувальної компетентності 

вчителів основної школи в системі післѐдипломної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Нами спроюктовано теоретичну модель 

розвитку здоров’ѐзбережувальної компетентності вчителѐ основної школи у 

системі післѐдипломної освіти (рис. 1), ѐка передбачаю визначеннѐ 

організаційно-педагогічних умов длѐ вдосконаленнѐ здоров’ѐзбережу-

вальної діѐльності педагога ЗЗСО ІІ ступенѐ з метоя забезпеченнѐ позитивної 

динаміки розвитку його здоров’ѐзбережувальної компетентності. 

 
Рис. 1. Модель розвитку здоров’ѐзбережувальної компетентності 

вчителѐ основної школи у системі післѐдипломної освіти. 
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Схарактеризуюмо основні етапи змодельованого процесу, що 

об’юктивно зумовлений чинниками – ѐк зовнішніми (соціальним 

замовленнѐм на компетентного вчителѐ, що спричинене зростаннѐм 

запитів суспільства), так і внутрішніми (реалізаціюя особистих потреб і 

запитів педагога). Ми вважаюмо їх своюрідними «активаторами» 

професійно-особистісного розвитку вчителѐ, ѐкі почергово вклячаятьсѐ у 

процес його неперервного вдосконаленнѐ, формуячи індивідуальну 

траюкторія покрокових змін і набуваячи ѐкісно нових станів. 

Цільовий етап удосконаленнѐ вчителів основної школи в системі 

післѐдипломної освіти представлений метоя нашого дослідженнѐ – 

забезпеченнѐ можливостей длѐ безперервного розвитку 

здоров’ѐзбережувальної компетентності педагогів. 

У закладі загальної середньої освіти ІІ ступенѐ виконаннѐ вчителем-

предметником професійних обов’ѐзків передбачаю одночасне формуваннѐ в 

учнів предметних компетентностей та забезпеченнѐ визначеної 

атестаційними вимогами реалізації «наскрізних ліній» освіти, зокрема 

соціально значимої надпредметної теми «Здоров’ѐ і безпека» (означеної в 

державному стандарті базової загальної середньої освіти (Про 

затвердженнѐ Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти). Піклуваннѐ й турбота про стан здоров’ѐ українських школѐрів 

засвідчую необхідність удосконаленнѐ професіоналізму вчителів-

предметників у формуванні здоров’ѐзбережувального освітнього 

середовища, у розв’ѐзанні освітніх проблем здоров’ѐ, що виникаять у нових 

соціально-економічних умовах. Робота в цьому напрѐмі ю актуальноя з 

оглѐду на реформаційні процеси, ѐкі відбуваятьсѐ у вітчизнѐній системі 

шкільної освіти: одним із головних пріоритетів Нової української школи ю 

розвиток у дітей і підлітків клячових психосоціальних компетентностей – 

соціальної і здоров’ѐзбережувальної. 

Концептуальний етап моделі вміщую низку загальнодидактичних та 

специфічних наукових підходів, ѐкі застосовані длѐ розв’ѐзаннѐ проблеми 

(компетентнісний, особистісно оріюнтований, діагностичний, аксіологічний, 

діѐльнісний, андрагогічний, акмеологічний, рефлексивний), та засадничих 

принципів (науковості, достовірності, індивідуалізації, активності, 

неперервності, гнучкості і мобільності), ѐкі ю сталими длѐ досліджень із 

теорії та методики професійної освіти (Гончаренко, 2008), присвѐчених 

удосконалення педагогічної майстерності вчителів, зокрема в системі 

післѐдипломної освіти. Зупинимось на їх описі докладно. 
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Компетентнісний підхід визначаю цільові та результативні аспекти 

формувального експерименту дослідженнѐ, розкриваю його провідну 

концепція, надаю змогу спроюктувати процес розвитку 

здоров’ѐзбережувальної компетентності вчителів основної школи ѐк їх 

загальної компетентності в системі ПО. 

Особистісно оріюнтований підхід втілявав головну ідея 

дослідженнѐ, сутність ѐкої полѐгала в адаптації загальної програми 

розвитку здоров’ѐзбережувальної компетентності до індивідуальних та 

фахових (предметних) особливостей учителѐ-предметника ЗЗСО ІІ ступенѐ 

ѐк одного з розбудовників здоров’ѐзбережувального освітнього простору 

школи без нівеляваннѐ й усередненнѐ процесу і результатів фахового 

(методичного) вдосконаленнѐ. 

Діагностичний підхід дав змогу реалізувати особистісно оріюнтований 

(персоніфікований) підхід розвитку здоров’ѐзбережувальної компетентності 

вчителів основної школи в системі ПО, надавши цінну інформація щодо стану 

сформованості окремих компонент досліджуваної компетентності, їх 

відповідності посаді вчителѐ-предметника основної школи. 

Аксіологічний підхід був спрѐмований на виокремленнѐ тих цінностей, 

ѐкі будуть сприѐти розвиткові здоров’ѐзбережувальної компетентності 

вчителѐ основної школи: усвідомленнѐ значущості здоров’ѐ ѐк життювої 

цінності, розуміннѐ важливості веденнѐ здорового способу життѐ та стеженнѐ 

за станом власного здоров’ѐ; усвідомленнѐ важливості активності в пошуку й 

відборі інформації про теоретичні аспекти вдосконаленнѐ 

здоров’ѐзбережувального освітнього середовища основної школи. 

Діѐльнісний підхід щодо розвитку здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителів основної школи в системі ПО забезпечено: 

суб’юктноя позиціюя вчителів основної школи в освітньому процесі; їх 

пізнавальноя активністя, наполегливістя, цілеспрѐмованістя; 

організаціюя самостійної роботи, спрѐмованої на саморозвиток і 

самоосвіту, зміст ѐкої було визначено на основі діагностики окремих 

компонентів здоров’ѐзбережувальної компетентності. 

Діѐльнісний підхід був реалізований у ході дослідженнѐ на основі 

особистісно оріюнтованого підходу, оскільки зміст навчальної діѐльності 

цілком залежав від рівнѐ розвитку компонентів здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителів основної школи. Діѐльнісний підхід передбачав 

системне застосуваннѐ ІКТ длѐ реалізації моніторингу стану свого здоров’ѐ та 

оцінки стану здоров’ѐ оточуячих в освітньому середовищі основної школи, та 

нейтралізації впливу на здоров’ѐ основних негативних чинників, формуваннѐ 
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вмінь використовувати здоров’ѐзбережувальні технології, активні та 

інтерактивні методи навчаннѐ у своїй професійно-педагогічній діѐльності. 

Андрагогічний підхід був спрѐмований на формуляваннѐ і 

реалізація освітніх цілей дорослих лядей (різного віку, статі, з різним 

досвідом і професійним статусом) задлѐ забезпеченнѐ ефективності їх 

навчаннѐ в системі ПО (Вихрущ та ін., 2018). 

Акмеологічний підхід було спрѐмовано на розвиток успішної і 

впевненої в собі особистості вчителѐ-предметника, ѐка водночас критично 

оціняю свої успіхи та недоліки у здійсненні професійно-особистісної 

діѐльності на засадах здоров’ѐзбереженнѐ, ѐка здатна до 

самовдосконаленнѐ й саморозвитку. 

Стимуляваннѐ саморозвитку особистості в освітньому процесі, 

активізація її зусиль, спрѐмованих на подоланнѐ труднощів, вирішеннѐ 

проблем, визначеннѐ нових перспектив особистісного розвитку, порівнѐннѐ 

власного досвіду здоров’ѐзбережувальної діѐльності з кращими зразками 

професійного здоров’ѐзбереженнѐ вчителів-колег – усе це забезпечено 

акмеологічними засадами (Дубасеняк, 2018) розвитку здоров’ѐзбе-

режувальної компетентності вчителѐ основної школи в системі ПО. 

Рефлексивний підхід був спрѐмований на організація пошуку 

вчителѐми основної школи власних внутрішніх ресурсів у процесі розвитку 

здоров’ѐзбережувальної компетентності і коригуваннѐ власної 

індивідуальної траюкторії. Він дозволѐв посилити увагу до процесу та 

результатів здоров’ѐзбережувальної діѐльності, до характеру взаюмодії з 

колегами, учнѐми та їх родинами, забезпечити критичне осмисленнѐ 

проблем і результатів власної діѐльності, проаналізувати освітню 

середовище, у ѐкому вони взаюмодіять, вивчити характер ризиків, 

негативні чинники прѐмої або опосередкованої відмови дії тощо. 

На цьому ж етапі визначаюмо структурно-компонентний склад 

здоров’ѐзбережувальної компетентності. У нашому дослідженні основну 

увагу зосереджено увагу на виокремленні в складі здоров’ѐзбережувальної 

компетентності основних структурних компонентів: 

– мотиваційно-ціннісного (наѐвність позитивної мотивації до 

професійно-педагогічної діѐльності на засадах здоров’ѐзбереженнѐ та 

прагненнѐ до її вдосконаленнѐ, усвідомленнѐ цінності здоров’ѐ і 

здоров’ѐзбереженнѐ ѐк світоглѐдної оріюнтації); 

– когнітивного (наѐвність знань про здоров’ѐ і здоров’ѐзбереженнѐ 

учасників освітнього процесу, про основні напрѐми здоров’ѐзбережної 

діѐльності вчителѐ-предметника основної школи); 
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– технологічно-діѐльнісного (наѐвність умінь щодо використаннѐ здо-

ров’ѐзбережувальних технологій і здійсненнѐ професійно-педагогічної діѐль-

ності на засадах превентивного здоров’ѐзбереженнѐ) та їх удосконаленнѐ). 

Організаційно-діѐльнісний етап – вклячаю процес проюктуваннѐ та 

реалізації індивідуальної траюкторії розвитку здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителѐ основної школи, оскільки клячовоя фігуроя 

досліджуваного процесу ю особистість учителѐ-предметника, ѐкий 

націлений на постійне вдосконаленнѐ, ѐк на курсах підвищеннѐ 

кваліфікації, так і в міжкурсовий період. 

Оскільки ситуаціѐ із стандартизаціюя післѐдипломної освіти в курсовий 

та міжкурсовий період залишиласѐ незмінноя – у компетенції мережевої 

системи закладів ПО, то логіка освітнього процесу курсів підвищеннѐ 

кваліфікації (на прикладі КЗ «Кіровоградський обласний інститут 

післѐдипломної педагогічної освіти імені Василѐ Сухомлинського»») 

схематично може бути зображена таким чином (рис. 2): 

 
Рис.2. Схема індивідуалізації КПК 
 

Оскільки в післѐдипломній педагогічній освіті індивідуальний 

навчальний план учителѐ реалізую його індивідуальну освітня траюкторія 

(Положеннѐ…, 2007), одним із визначальних складників і запорукоя 

ефективності проюктованої моделі обґрунтовано вважаюмо побудову та 

реалізація індивідуальної траюкторії розвитку здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителѐ-предметника основної школи, ѐка передбачаю 

вдосконаленнѐ його здатності провадити професійну діѐльність на засадах 

здоров’ѐзбереженнѐ, самовдосконаляватисѐ, піклуватисѐ про власне 

здоров’ѐ в усіх його проѐвах (фізичному, емоційному, інтелектуальному, 

духовному і соціальному) тощо. 

До перспективних шлѐхів безперервного професійного розвитку 

вчителѐ основної школи відносимо: підвищеннѐ кваліфікації, стажуваннѐ, 

самоосвіту, формальну (додаткову), інформальну та неформальну освіту, 

досвід (його інтерпретаціѐ), участь у проюктах різного рівнѐ (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних тощо).  

Також на організаційно-діѐльнісному етапі нами передбачено 

активну роботу відповідних підрозділів закладів післѐдипломної освіти 
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щодо забезпеченнѐ науково-методичного супроводу професійно-

педагогічної взаюмодії суб’юктів освітньої діѐльності длѐ розвитку 

здоров’ѐзбережувальної компетентності вчителів основної школи, 

представленого комплексом дидактичних форм, методів, засобів і 

технологій навчаннѐ та методичними розробками. 

Ефективність пропонованого науково-методичного супроводу 

вбачаюмо в синхронізованій діѐльності у створенні комплексу 

виокремлених і обґрунтованих взаюмопов’ѐзаних організаційно-

педагогічних умов (формуваннѐ стійкої мотивації до професійного 

самовдосконаленнѐ, розвиток усвідомленої потреби у фізичній активності 

й актуалізаціѐ ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ; забезпеченнѐ 

взаюмозв’ѐзку змісту освітнього процесу підвищеннѐ кваліфікації з 

повсѐкденноя професійно-педагогічноя діѐльністя та стимуляваннѐ 

вчителів до рефлексії; збагаченнѐ практичного досвіду зі створеннѐ 

безпечного дружнього до дитини освітнього середовища та впровадженнѐ 

превентивних здоров’ѐзбережних проюктів відповідно до запитів і потреб 

учителів), можливість реалізації ѐких убачаюмо ѐк на курсах підвищеннѐ 

кваліфікації, так і в міжкурсовий період: 

 у цілеспрѐмованій співпраці з адміністраціюя щодо поліпшеннѐ 

ѐкості післѐдипломного навчаннѐ педагогів і забезпеченнѐ його неперерв-

ності (спираюмосѐ на базові механізми самооцінки, саморозвитку і рефлексії); 

 в організації тренінгів з розвитку ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ 

(свого й оточуячих) з опороя на внутрішню бажаннѐ провадити професійну 

діѐльність без шкоди длѐ свого здоров’ѐ, а також здоров’ѐ учнів і колег; 

 у підтримці, заохоченні свідомого плануваннѐ вчителѐми свого 

життѐ на найближчі 5–7 років у виглѐді реально обґрунтованої програми 

самовдосконаленнѐ, основні положеннѐ ѐкої націлені на зміцненнѐ 

здоров’ѐ та усуненнѐ, подоланнѐ, нівеляваннѐ професійних ризиків тощо); 

 в активному використанні колективних форм роботи, зокрема, 

шлѐхом розробки й запровадженнѐ авторського семінару-тренінгу з 

розвитку здоров’ѐзбережувальної компетентності вчителів-предметників 

ЗЗСО ІІ ступенѐ за участя вчителів «Фізичної культури» і «Основ здоров’ѐ»; 

 в інтерактивній роботі з мішаними групами (об’юднаннѐ в одній 

команді фахівців різного фахового спрѐмуваннѐ) длѐ залученнѐ 

потенційних ресурсів і можливостей взаюмонавчаннѐ; 

 у заохоченні до участі в реалізації превентивних 

здоров’ѐзбережувальних проюктів та заходах, спрѐмованих на покращеннѐ 

здоров’ѐ; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

101 

 у реалізації програми індивідуального консультуваннѐ 

(методичного коучингу) вчителів. 

Зауважимо, що вдосконаленнѐ здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителів основної школи передбачаю створеннѐ комплексу 

сформульованих умов, але ми не ставимо собі за мету визначеннѐ всіх 

можливих організаційно- педагогічних умов, ѐкі можуть мати позитивний 

вплив на розвиток досліджуваної нами компетентності, а обмежуюмосѐ лише 

тими, що, на наше переконаннѐ, ю найсуттювішими й цілком або більшоя 

міроя можуть забезпечити досѐгненнѐ окресленої мети. Додамо, що 

сформульовані умови перебуваять між собоя не в іюрархічних, а в 

координативних відносинах. Ефективність їх упровадженнѐ перевірѐютьсѐ 

шлѐхом діагностуваннѐ длѐ вивченнѐ проѐвів набутого раніше рівнѐ 

здоров’ѐзбережувальної компетентності, визначеннѐ та констатації наѐвного. 

Діагностувальний етап презентований з’ѐсуваннѐм проѐву низки 

визначених критеріїв (із показниками) та встановленнѐм рівнѐ – 

ініціативного (високого), достатнього (середнього) чи базового (низького). 

Відповідно, два найнижчі рівні потребуять окремої додаткової 

цілеспрѐмованої роботи з коригуваннѐ та пошуку резервів у побудові 

індивідуальної траюкторії розвитку вчителѐ. Це зумовлено ідеалістичним 

прагненнѐм до забезпеченнѐ можливостей стимуляваннѐ в учителів-

предметників постійного розвитку здоров’ѐзбережувальної 

компетентності, ѐкий ю динамічним за своюя природоя, а також – 

розуміннѐм процесу поетапного вдосконаленнѐ особистістя 

досліджуваних ѐкостей із позицій висхідного колового руху. 

Розроблена модель ю структурно-функціональноя, містить сталі 

(конкретна мета та чинники, ѐкі забезпечуять її досѐгненнѐ) та варіативні 

(засоби досѐгненнѐ основного завданнѐ) складові. Вона цілісна, адже всі її 

компоненти взаюмопов’ѐзані, маять певне змістове навантаженнѐ і 

працяять на результат – розвиток здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителѐ основної школи в післѐдипломній освіті. 

Зауважимо, що пропонована модель ю відкритоя системоя й може 

поповняватисѐ новими компонентами. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 

сконструйованій моделі визначено наукові підходи, принципи, зміст, 

організаційно-педагогічні умови, навчально-методичний супровід, ѐкі 

необхідні длѐ розвитку основних компонент здоров’ѐзбережувальної 

компетентності, а також відображено елементи оцінки й опису результатів 

досліджуваного процесу. Передбачаюмо, що освітній процес, побудований 
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на основі розробленої моделі, уможливить досѐгненнѐ мети – 

забезпеченнѐ можливостей длѐ розвитку здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителѐ-предметника ЗЗСО ІІ ступенѐ. Запропоновану 

модель розглѐдаюмо ѐк засіб організації практичних дій, спрѐмованих на 

досѐгненнѐ означеної мети. 

Запропонована модель розвитку здоров’ѐзбережувальної 

компетентності вчителів основної школи в системі післѐдипломної освіти 

вклячаю систему структурних і функціональних компонентів, ѐкі забезпечуять 

розвиток професійно-особистісних ѐкостей і здатностей, зумовляять 

індивідуалізація траюкторії розвитку здоров’ѐзбережувальної 

компетентності, професійну освіту та вдосконаленнѐ педагогічної 

майстерності учителів-предметників основної школи. Перспективи подальшої 

наукової роботи вбачаюмо в практичній реалізації розробленої моделі в 

системі післѐдипломної освіти задлѐ вдосконаленнѐ алгоритму побудови 

освітньої траюкторії професійного розвитку досліджуваних учителів. 
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РЕЗЮМЕ 
Железнова Татьяна. Модель развитиѐ здоровьесберегаящей компетентности 

учителей основной школы в системе последипломного образованиѐ. 
В статье подчеркиваетсѐ необходимость развитиѐ у учителѐ основной 

школы здоровьесберегаящей компетентности. Говоритсѐ о необходимости 
построениѐ модели развитиѐ указанной компетентности. Анализируятсѐ взглѐды 
ученых относительно затронутой проблематики. Предложена теоретическаѐ 
модель развитиѐ здоровьесберегаящей компетентности учителѐ основной школы 
в системе последипломного образованиѐ, состоѐщий из определенных этапов: 
целевой, концептуальный, организационно-деѐтельностный, диагностированиѐ. 
Определены перспективные пути непрерывного профессионального развитиѐ 
учителѐ основной школы. 

Ключевые слова: здоровьесберегаящаѐ компетентность, учитель основной 
школы, последипломное образование, модель, научные подходы. 

SUMMARY 
Zhelieznova Tetiana. The model of health-preserving competence development of 

primary school teachers in the system of postgraduate education. 
The article emphasizes the need of health-preserving competence development of 

primary school teachers. It analyzes the views of scientists on the raised issues. It is said 
about the need of a model for the development of this competence, which will make it 
possible to understand what exactly needs to be developed, to compare it with what has 
already been formed. The article proposes a theoretical model of health-preserving 
competence development of primary school teachers in the system of postgraduate 
education, which consists of certain stages: target, conceptual, organizational activity, 
diagnostic. The key element of the model is to define and substantiate interconnected 
organizational and pedagogical conditions (formation of stable motivation for professional 
self-improvement, development of conscious need for physical activity and actualization of 
values of health; ensuring interrelation of educational process with daily professional 
pedagogical activities and stimulating teachers to reflect; enriching practical experience in 
creating a safe friendly educational environment for children and implementing preventive 
health projects in accordance with the requests and needs of teachers.) 
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Among the promising ways of continuous professional development of primary school 
teachers we can define: advanced training, internship, self-education, formal (additional), 
informal and nonformal education, experience (its interpretation), participation in projects of 
various levels (international, national, regional, etc.). 

The constructed model identifies scientific approaches, principles, content, 
organizational and pedagogical conditions, educational and methodological support 
necessary for the development of the main components of health competence, as well as 
reflects the elements of evaluation and description of the results of the research process. We 
assume that the educational process, built on the basis of the developed model, will make it 
possible to achieve the goal – to provide opportunities for the development of health 
competence of primary school teachers. We consider the proposed model as a means of 
organizing practical actions aimed at achieving this goal. 

Key words: health-preserving competence, primary school teachers, postgraduate 
education, model, scientific approaches. 
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

У статті визначено понѐттѐ «патріотизм», виѐвлені закономірності та 
принципи патріотичного вихованнѐ і представлено їх зміст. Проаналізовано основи 
формуваннѐ громадѐнської позиції студентської молоді в процесі патріотичного 
вихованнѐ через лябов до своюї історії та Батьківщини. У зв'ѐзку з цим духовне, 
моральне і патріотичне вихованнѐ стаю запорукоя правильної громадѐнської позиції. 

Метоя статті ю дослідженнѐ основ формуваннѐ громадѐнської позиції 
студентської молоді в процесі патріотичного вихованнѐ. Длѐ досѐгненнѐ 
поставленої мети були використані методи аналізу наукової літератури длѐ 
визначеннѐ сутності досліджуваної проблеми. Представлені результати 
дослідженнѐ основних засад формуваннѐ громадѐнської позиції студентської молоді в 
процесі патріотичного вихованнѐ. 

Ключові слова: патріотизм, патріотичне вихованнѐ, студентська молодь, 
громадѐнська позиціѐ, громадѐнськість, державність, Батьківщина, заклад вищої 
освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасна соціально-економічна ситуаціѐ в нашій 

країні характеризуютьсѐ демократичними змінами в державному устрої, 

посиленнѐм ролі громадѐн у політичній і соціальній системі. Найважливішоя 

ознакоя і умовоя сталого розвитку демократичної держави ю громадѐнське 

суспільство, формуваннѐ ѐкого виступаю актуальним завданнѐм сучасного 

життѐ й визначаю основи формуваннѐ громадѐнськості соціально-

оріюнтованого молодого поколіннѐ. Від громадѐнської позиції молоді, від її 

соціально-політичної активності й духовно-моральних оріюнтацій залежить 
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майбутню українського суспільства. Найважливіші завданнѐ сучасної освіти – 

формуваннѐ у студентської молоді громадѐнської позиції та правової 

самосвідомості, духовності і культури. Затвердженнѐ цивільних, 

гуманістичних цінностей у суспільстві, вихованнѐ вільної особистості, ѐка 

усвідомляю взаюмозалежність своїх прав та обов'ѐзків, ѐка маю власну 

громадѐнську позиція, багато в чому залежить від системи вихованнѐ й 

освіти підростаячого поколіннѐ, що визначаютьсѐ підготовкоя вчителѐ, 

керівника і організатора освітнього процесу. 

Проблема організації та здійсненнѐ патріотичного вихованнѐ молодого 

поколіннѐ набуваю особливої актуальності в сучасних умовах, що обумовлено 

підвищеннѐм значущості патріотизму ѐк національної ідеї длѐ держави, 

суспільства й кожної лядини зокрема. Особливо важливим ю формуваннѐ 

такої ѐкості в молодого поколіннѐ, оскільки від їхньої активної патріотичної 

позиції залежить прогресивний розвиток української держави. З ціюї точки 

зору формуваннѐ громадѐнської позиції студентської молоді в процесі 

патріотичного вихованнѐ в сучасних умовах стаю актуальноя проблемоя. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ 

громадѐнської позиції особистості була актуальноя на всіх етапах розвитку 

суспільства. Якості, що характеризуять лядину зі зрілоя громадѐнськоя 

позиціюя, змінявалисѐ в залежності від соціального ладу держави, від 

пануячої ідеології, від релігійних або світських переконань, від рівнѐ 

розвитку педагогічної науки, залежали від поглѐдів і переконань лядини. 

Так, у філософській та педагогічній літературі, що відбиваю проблеми 

громадѐнського вихованнѐ, визначиласѐ точка зору про те, що 

громадѐнська позиціѐ ю одніюя з найважливіших характеристик 

особистості. Громадѐнське становленнѐ особистості взаюмопов'ѐзане з 

проблемами морального вибору, ідеалами добра і гуманізму, моральним 

розвитком лядини (Бех, 2007, с. 7). 

Проблема становленнѐ громадѐнської позиції підростаячого 

поколіннѐ в процесі патріотичного вихованнѐ поки не отримала 

достатнього розвитку, що зумовляю певні труднощі в процесі роботи. 

Педагогічна наука все ще чітко не визначиласѐ з метоя, методами, 

формами вихованнѐ громадѐнської позиції особистості молодої лядини в 

процесі патріотичного вихованнѐ. Цікаві підходи у вирішенні даної 

проблеми висвітлені в дослідженнѐх таких науковців, ѐк: І. Бех, 

О. Вишневський, П. Ігнатенко, О. Захаренко, А. Дем’ѐнчук, І. Ткаченко, 

М. Стельмахович, К. Чорна, М. Шкіль, М. Ярмаченко та ін. У той самий час 

проблема становленнѐ громадѐнської позиції особистості молодої лядини 
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в сучасних умовах ю особливо актуальноя в зв'ѐзку з соціальними й 

економічними перетвореннѐми суспільства. 

Метою статті ю дослідженнѐ основ формуваннѐ громадѐнської 

позиції студентської молоді в процесі патріотичного вихованнѐ.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети були 

використані методи аналізу наукової літератури длѐ визначеннѐ сутності 

досліджуваного феномена. 

Виклад основного матеріалу. У різні періоди розвитку українського 

суспільства проблема патріотичного вихованнѐ молоді була предметом 

досліджень багатьох учених, оскільки ідеї патріотизму становили основу 

побудови прогресивного суспільства. У сучасних умовах, коли в нашій 

державі відбуваятьсѐ зміни в соціально-економічній, політичній, культурній 

та інших сферах, у суспільній свідомості відзначаютьсѐ зниженнѐ ролі 

патріотизму ѐк ціннісної основи розвитку особистості, сім'ї, суспільства та 

держави. Це, у своя чергу, ю одніюя з причин уповільненнѐ інноваційного 

розвитку українського суспільства. З урахуваннѐм цього, особливого значеннѐ 

набуваю вирішеннѐ завданнѐ формуваннѐ громадѐнської позиції молоді в 

процесі патріотичного вихованнѐ підростаячого поколіннѐ. 

Патріотичне вихованнѐ молоді, спрѐмоване на розвиток лябові до 

Батьківщини, відданості Батьківщині, прагненнѐ особистоя працея 

сприѐти прогресивному розвиткові своюї країни, набуваю особливого 

значеннѐ з кількох причин: зростаю обсѐг різнорідної інформації, ѐка маю 

вплив на молоде поколіннѐ; посиленнѐ цілеспрѐмованого впливу на 

молодь з боку зарубіжних ЗМІ, пов'ѐзаного зі спробоя дискредитувати 

значеннѐ історичної ролі української держави тощо (Чорна, 2003, с. 111). 

Історико-педагогічний аналіз патріотичного вихованнѐ молоді 

показую, що в даний час така проблема вимагаю переосмисленнѐ у зв'ѐзку 

зі зміноя пріоритетів у соціально-економічній, політичній та інших сферах 

суспільного життѐ. Це призводить до того, що трактуваннѐ понѐттѐ 

«патріотизм» з колишніх позицій стаю неможливим. 

Розвиток теорії патріотичного вихованнѐ студентської молоді з 

урахуваннѐм сучасних умов вимагаю визначеннѐ понѐттѐ «патріотизм». 

Цілісний аналіз понѐттѐ «патріотизм» вимагаю розкриттѐ різних його 

аспектів: філософського, соціально-педагогічного, психолого-

педагогічного, що дозволѐю дати цілісну характеристику даного понѐттѐ. 

З позиції філософії патріотизм ѐвлѐю собоя суспільно-історичне ѐвище, 

обумовлене соціально-політичними, економічними характеристиками 

конкретного суспільства. У цьому плані понѐттѐ «патріотизм» 
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характеризуютьсѐ двома складовими – Батьківщина і Вітчизна. Вітчизна 

розглѐдаютьсѐ ѐк соціально-політичний феномен, обумовлений певними 

суспільними відносинами, економічним і політичним устроюм. Зміст даного 

понѐттѐ розкриваютьсѐ з урахуваннѐм характеристик політичної (сукупність 

політичних організацій і відносин суспільства), соціальної (сукупність 

суспільних відносин і структура суспільства) і культурної (поширені в 

суспільстві форми культури та духовні цінності). Понѐттѐ Батьківщина 

відображаю «природні» основи патріотизму, ѐкі формуятьсѐ незалежно від 

соціально-політичних, економічних та інших факторів.  Воно характеризую 

духовний світ лядини (прихильність до рідної землі, лябов до рідної мови, 

свого народу, повагу до традицій і звичаїв тощо) (Абрамчук, 2008, с. 52). 

Отже, у філософському аспекті патріотизм ѐвлѐю собоя суспільно-

історичний феномен, обумовлений соціально-раціональними 

характеристиками конкретного суспільства (соціально-політичними, 

економічними тощо) і особистісно-емоційними аспектами («природні» 

основи – прихильність лядини до рідних місць, мови, традицій тощо). 

У соціально-педагогічному плані патріотизм розглѐдаютьсѐ ѐк 

соціально-моральна цінність, що виражаю відношеннѐ особистості до 

Батьківщини й виступаю в ѐкості об'юкту ціннісних відносин. Це обумовлено 

тим, що патріотизм, ѐк ѐвище суспільної свідомості, не просто описую 

дійсне ѐвище реальності, але й виносить оцінку, схваляю його, вимагаю 

його здійсненнѐ (Ївженко, 2016, с. 112). 

У психолого-педагогічному аспекті патріотизм представлѐютьсѐ ѐк 

складне й багатогранне ѐвище, що виѐвлѐютьсѐ у відношенні особистості 

до лядей, суспільства, праці та інших видів діѐльності, до матеріальних 

цінностей і формуютьсѐ в процесі реалізації ціюї системи взаюмопов'ѐзаних 

відносин (Ївженко, 2016, с. 113). 

Розкриваячи зміст даного понѐттѐ, варто враховувати такі фактори, ѐк: 

перехід економіки країни на ринкові відносини, активне відродженнѐ 

національних традицій за значного впливу на цей процес релігії, зміна 

соціального статусу й функцій армії, зміна концептуальних підходів у навчанні 

і вихованні підростаячого поколіннѐ тощо. У зв'ѐзку з цим правомірно 

вклячити в зміст даного понѐттѐ такі складові, ѐк: лябов до Батьківщини, до 

рідних місць, рідної мови; повагу до історії своюї Батьківщини, до традицій і 

звичаїв свого народу, знаннѐ історії Батьківщини, розуміннѐ завдань, що 

стоѐть перед країноя і свого патріотичного обов'ѐзку; повагу до інших 

народів, їх звичаїв і культури, нетерпимість до расової і національної 

дискримінації; прагненнѐ до зміцненнѐ честі і гідності Батьківщини, повагу до 
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армії і готовність захищати своя Батьківщину; готовність служити інтересам 

Батьківщини, активну і свідому участь у трудовій діѐльності при поюднанні 

особистих і суспільних інтересів (Ївженко, 2016, с. 115). 

Процес вихованнѐ громадѐнської позиції передбачаю активне 

вкляченнѐ молодих лядей у різні види діѐльності, а також отриманнѐ 

основного результату у виглѐді стійких ѐкостей особистості, рис характеру, 

певного рівнѐ вихованості. Таким чином, у період професійного становленнѐ 

відбуваютьсѐ активне формуваннѐ громадѐнської позиції особистості. Однак, 

у сучасній педагогічній науці немаю юдиного підходу до визначеннѐ понѐттѐ 

«громадѐнська позиціѐ». У працѐх дослідниці О. Стьопіної зазначено, що 

громадѐнська позиціѐ – найважливіша складова структури особистості, по 

суті, вона ѐвлѐю собоя сукупність дій, способів поведінки, усвідомленнѐ і 

прийнѐттѐ на себе відповідальності (Стьопіна, 2007, с. 14). 

Науковець В. Кузь  розглѐдаю громадѐнську позиція ѐк домінантну 

сферу особистісної характеристики, що визначаю зміст, спрѐмованість 

учинків, причетність особистості до долі Вітчизни, до процесу в цілому. На 

думку дослідника, громадѐнська позиціѐ – комплекс ѐкостей особистості, 

що вклячаять соціальну активність, дотриманнѐ Закону, домінуваннѐ 

мотивів громадського обов'ѐзку (Кузь, 1993, с. 25). 

Науковець О. Вишневський стверджую, що громадѐнська позиціѐ – це 

прийнѐттѐ загальнолядських моральних цінностей, це гуманізм взаюмин 

лядей, це проѐв гідності, ѐке затверджуютьсѐ особистістя в спілкуванні з 

іншими лядьми, на основі взаюмної поваги й визнаннѐ самобутності 

кожного (Вишневський, 1997, с. 92). 

У педагогічній теорії і практиці існуять різні підходи до вирішеннѐ 

проблеми формуваннѐ громадѐнської позиції підростаячого поколіннѐ в 

процесі патріотичного вихованнѐ в період навчаннѐ. Їх досліджували такі 

науковці, ѐк: Г. Ващенко, О. Духнович, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. 

Звертаячись до проблеми формуваннѐ громадѐнської позиції 

студентської молоді в процесі патріотичного вихованнѐ, дослідник 

Р. Петронговський стверджую, що енергіѐ і громадѐнська зацікавленість у 

долі підростаячого поколіннѐ – найкращий метод вихованнѐ. На його 

думку, формуваннѐ громадѐнської позиції і професіоналізму в підготовці 

майбутнього фахівцѐ маять особливий сенс. Оскільки вчитель не може 

замикатисѐ у вузьких межах школи, в основі його діѐльності повинен 

лежати цивільний мотив: він повинен жити тривогами народу, знати й 

лябити його історія, дбати про примноженнѐ духовного багатства нашої 

нації (Петронговський, 2002, с. 54). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

109 

Таким чином, аналіз літератури засвідчив, що суспільство на всіх 

щаблѐх свого розвитку піклувалосѐ про формуваннѐ лядини зі зрілоя 

громадѐнськоя позиціюя – моральної особистості, здатної приносити 

користь країні, дотримуватисѐ правила спільного проживаннѐ, працявати 

на благо суспільства і бути патріотом своюї держави.  

У сучасній педагогіці патріотичне вихованнѐ трактуютьсѐ ѐк 

цілеспрѐмований спеціально організований процес формуваннѐ у 

вихованців громадѐнської позиції, що відображаять ціннісне ставленнѐ 

особистості до своюї Батьківщини. У загальній системі виховної 

позааудиторної роботи патріотичному виховання різні вчені відводѐть 

різне місце, визнаячи за ним роль необхідної складової частини виховної 

роботи. Даний напрѐм позааудиторної діѐльності становить духовну й 

соціокультурну основу розвитку українського суспільства. Воно органічно 

взаюмопов'ѐзане з іншими напрѐмами (моральним, трудовим, естетичним 

вихованнѐм тощо), інтегрую їх, здійсняютьсѐ в цілісному педагогічному 

процесі. Сутність даного процесу становить освоюннѐ вихованцѐми 

прогресивного патріотичного досвіду, що дозволѐю сформувати ціннісне 

ставленнѐ до Батьківщини, своя громадѐнську позиція. 

У ѐкості мети патріотичного вихованнѐ виступаю формуваннѐ 

громадѐнської позиції ѐк соціально-моральної основи, що характеризую 

взаюмини особистості з Батьківщиноя. Дана мета розкриваютьсѐ в таких 

завданнѐх: вихованнѐ патріотичних почуттів; формуваннѐ на основі 

патріотичних знань поглѐдів і переконань патріотичного характеру; розши-

реннѐ досвіду патріотичної діѐльності та формуваннѐ позитивного ставленнѐ 

до неї; формуваннѐ активної громадѐнської позиції підростаячого поколіннѐ. 

Структура патріотичного вихованнѐ відповідаю загальній структурі 

цілісного педагогічного процесу і вклячаю такі компоненти, ѐк: 

оріюнтаційно-цільовий, змістово-діѐльнісний, організаційно-технологічний, 

аналітико-ціннісний (Боришевський, 1997, с. 148). 

Оріюнтаційно-цільовий компонент передбачаю виділеннѐ методоло-

гічних підстав здійсненнѐ патріотичного вихованнѐ. При цьому отриманнѐ 

цілісного уѐвленнѐ про цей феномен забезпечуютьсѐ застосуваннѐм сукуп-

ності методологічних підходів, що відповідаять різним рівнѐм методології.  

Змістово-діѐльнісний компонент вклячаю закономірності і принципи 

організації даного процесу, що відображаять загальні закономірності і 

принципи цілісного педагогічного процесу і специфіку патріотичного 

вихованнѐ ѐк складової його частини. Під час аналізу патріотичного 

вихованнѐ студентської молоді необхідно розглѐнути ѐк зовнішні по 
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відношення до нього і більш широкі процеси соціального середовища, так 

і внутрішні, властиві компонентам даного процесу:  

- зовнішні (соціально-педагогічні) закономірності, ѐкі характеризуять 

залежність результативності патріотичного вихованнѐ від соціально-

економічних умов і потреб суспільства, що розвиваютьсѐ, від ступенѐ 

взаюмодії всіх суб’юктів педагогічного процесу;  

- внутрішні (педагогічні) закономірності, що відображаять залежність 

результативності даного процесу від ѐкості знань студентів, ступенѐ 

вкляченнѐ вихованців у різні види діѐльності; ступенѐ узгодженості 

педагогічних впливів на когнітивному, емоційному та поведінковому 

рівнѐх; різноманітності методів, засобів і форм освітнього процесу. 

Організаційно-технологічний компонент відображаю методи, засоби 

й форми, технології педагогічної взаюмодії, ѐкі використовуятьсѐ длѐ 

вирішеннѐ завдань патріотичного вихованнѐ. 

Аналітико-ціннісний компонент процесу патріотичного вихованнѐ 

вклячаю реалізація моніторингу за його ходом на основі діагностики, 

визначеннѐ результативності здійсняваної педагогічної взаюмодії, здійсненнѐ 

корекції педагогічної діѐльності в разі виѐвленнѐ будь-ѐких недоліків.  

На загальнонауковому рівні методологічна стратегіѐ патріотичного 

вихованнѐ визначаютьсѐ системним підходом, у ѐкому підкресляютьсѐ, що 

формуваннѐ громадѐнської позиції в процесі патріотичного вихованнѐ 

виступаю ѐк система, що повинна охоплявати всі періоди навчаннѐ 

студентської молоді. Крім того, у процесі реалізації патріотичного 

вихованнѐ даний підхід дозволѐю виділити внутрішні та зовнішні зв’ѐзки 

даного феномена; виѐвити фактори, що впливаять на нього; визначити 

умови, що забезпечуять ефективність функціонуваннѐ даної системи. 

На конкретно-науковому рівні методології дослідженнѐ проблеми 

патріотичного вихованнѐ спираютьсѐ на інтегративно-праксіологічний підхід, 

ѐкий розглѐдаю ѐвища і процеси ѐк складні системи, цілісність ѐких 

досѐгаютьсѐ на основі інтеграції складових їх елементів, що знаходѐтьсѐ у 

взаюмозв’ѐзку і взаюмодії. При цьому суспільно значуща діѐльність вихованців 

розглѐдаютьсѐ ѐк важливий засіб і умова успішного вирішеннѐ поставлених 

завдань. Із позицій цього підходу досѐгненнѐ мети патріотичного вихованнѐ 

досѐгаютьсѐ на основі інтеграції компонентів структури реалізованого 

процесу, а також вкляченнѐ студентів у різноманітну за видами, формами та 

змістом діѐльність, що маю патріотичну спрѐмованість. 

До патріотичного вихованнѐ гуманістичний підхід передбачаю не тільки 

опору на ідеї самоцінності особистості, але й необхідність створеннѐ умов длѐ 
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її самореалізації за поюднаннѐ задоволеннѐ потреб суспільства і устремлінь 

самої особистості. Такий підхід даю можливість окреслити вплив процесу 

патріотичного вихованнѐ на розвиток особистості громадѐнина, готового і 

здатного реалізувати свої можливості в діѐльності на благо Батьківщини.  

Виѐвлені закономірності дозволѐять сформулявати принципи, що 

відображаять загальні закономірності цілісного педагогічного процесу і 

специфіку патріотичного вихованнѐ студентської молоді: 

- народність – опора на досвід патріотичного вихованнѐ молодого 

поколіннѐ, накопиченого педагогікоя; знайомство з народними 

традиціѐми, звичаѐми у вихованні підростаячого поколіннѐ, історіюя 

рідного края тощо; 

- інтегративність – даний принцип реалізуютьсѐ в трьох 

взаюмопов’ѐзаних аспектах: структурному (інтеграціѐ процесів навчаннѐ, 

вихованнѐ і розвитку в цілісному педагогічному процесі); змістовому 

(забезпеченнѐ юдності методологічних, теоретичних і прикладних аспектів 

даного процесу і інтеграціѐ патріотичного вихованнѐ з іншими напрѐмами 

виховної роботи), організаційному (використаннѐ юдності і оптимального 

поюднаннѐ різних методів, засобів і форм організації педагогічного взаюмодії); 

- діѐльнісний характер процесу патріотичного вихованнѐ молоді – 

необхідність вирішеннѐ завдань патріотичного вихованнѐ на основі 

вкляченнѐ вихованців у різноманітну за формами і змістом діѐльність 

(розширеннѐ досвіду соціально значущоя, патріотично спрѐмованої); 

- варіативність і гнучкість: 1) своючасне реагуваннѐ на зміну 

соціально-педагогічної ситуації, побудова нових концепцій організації та 

здійсненнѐ патріотичного вихованнѐ молоді з урахуваннѐм змін, що 

відбуваятьсѐ в суспільстві, уточненнѐ змісту основних педагогічних понѐть 

(патріотизм, Батьківщина, Вітчизна тощо); 2) вибір і застосуваннѐ 

різноманітних поюднань методів, засобів і форм педагогічної взаюмодії з 

урахуваннѐм особливостей контингенту студентства, розвитку процесу 

гуманізації системи освіти, пріоритету створеннѐ умов длѐ розвитку 

особистості кожного вихованцѐ (Ігнатенко, 1997, с. 144). 

Реалізаціѐ в юдності і взаюмозв’ѐзку виділених компонентів, підходів, 

напрѐмів, принципів патріотичного вихованнѐ ю основоя формуваннѐ 

громадѐнської позиції молодого поколіннѐ. Закінчуячи аналіз теоретичних 

підстав патріотичного вихованнѐ студентської молоді, необхідно 

відзначити, що дана проблема ю актуальноя і в наші дні. Її рішеннѐ багато в 

чому визначаю успіх розвитку нашої країни в майбутньому. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

112 

Висновки. Становленнѐ особистості зі сформованоя громадѐнськоя 

позиціюя, що відповідаю соціальним потребам, ѐка була би здатна 

оріюнтуватисѐ в складних і суперечливих умовах сучасного суспільного, 

політичного та економічного життѐ, могла бути готова до виконаннѐ 

основних соціальних функцій, до суспільно-перетворявальної діѐльності, 

тобто була би повноцінним громадѐнином української держави – це 

завданнѐ стоїть перед сучасноя вищоя школоя. Велике місце в процесі 

патріотичного вихованнѐ відводитьсѐ педагогу – посереднику між 

підростаячим поколіннѐм і суспільством. Саме педагог передаю молоді 

соціальний досвід, виховую лядину з власним поглѐдом на світ, зі своїм 

ставленнѐм до дійсності, тобто формую громадѐнську позиція особистості. 

Громадѐнська позиціѐ ю відображеннѐм всього різноманіттѐ суспільного 

життѐ особистості і робить вирішальний вплив на затвердженнѐ соціального 

статусу громадѐнина-патріота. Рівень громадѐнської позиції студентської 

молоді багато в чому визначаю загальнокультурний рівень розвитку 

особистості і, ѐк наслідок, нормальне функціонуваннѐ громадѐнського 

суспільства і держави в цілому. 
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РЕЗЮМЕ 
Задворняк Людмила. Основы формированиѐ гражданской позиции 

студенческой молодежи в процессе патриотического воспитаниѐ. 
В статье определено понѐтие «патриотизм», выѐвлены закономерности и 

принципы патриотического воспитаниѐ, и представлено их содержание. 
Проанализированы основы формированиѐ гражданской позиции студенческой 
молодежи в процессе патриотического воспитаниѐ через лябовь к истории и 
Родине. В свѐзи с этим, духовное, нравственное и патриотическое воспитание 
становитсѐ залогом правильной гражданской позиции. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ исследование основ формированиѐ гражданской 
позиции студенческой молодежи в процессе патриотического воспитаниѐ. Длѐ 
достижениѐ поставленой цели были использованы методы анализа научной 
литературы длѐ определениѐ сущности исследуемой проблемы. Представлены 
результаты исследованиѐ основных принципов формированиѐ гражданской позиции 
студенческой молодежи в процессе патриотического воспитаниѐ. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, студенческаѐ 
молодежь, гражданскаѐ позициѐ, гражданственность, государственность, Родина, 
учреждение высшего образованиѐ. 

SUMMARY 
Zadvorniak Liudmyla. Fundamentals of the civic position formation in student youth 

in the process of patriotic education. 
The article defines the concept of “patriotism”, identifies patterns and principles of 

patriotic education, and presents their content. The basics of forming the civic position of 
students in the process of the patriotic education through love for their history and homeland 
are analyzed. Because of this, the spiritual, moral and patriotic education becomes a key to 
the right civic position. 

The problem of organization and implementation of patriotic education of the young 
generation becomes especially actual in modern circumstances, due to the increasing 
importance of patriotism as a national idea for the state, society and every person in 
particular. Formation of such a quality in the young generation is especially important, as the 
progressive development of Ukraine depends on its active patriotic position. From this point 
of view, formation of the civic position of students in the process of the patriotic education 
currently is becoming a relevant problem. 

Formation of the personality with an established civic position that meets social 
needs, can navigate to the most complex and contradictory conditions of modern social, 
political and economic reality, and is ready to perform basic social functions, to socially 
transformative activities, that is, a full-fledged citizen of Ukraine – is the task for the modern 
higher education. 
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The purpose of the article is to study the basics of forming the civic position of 
students in the process of the patriotic education. To achieve this goal, methods of analysis of 
the scientific literature were used, to determine the essence of the research problem. The 
results of research of the basic principles of formation of a civil position of students in the 
course of patriotic education are presented. 

Since educational organizations that implement specially organized pedagogical 
activities play a significant role in the education of the younger generation, the problem of 
patriotic education of students, taking into account the requirements of a changing society 
and the achievements of pedagogical science, becomes relevant again. 

Key words: patriotism, patriotic education, student youth, civic position, citizenship, 
statehood, Motherland, institution of higher education. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ СИСТЕМИ 

ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Метоя статті ю презентаціѐ результатів дослідженнѐ щодо перевірки 
ефективності моделі системи вихованнѐ соціальних цінностей у майбутніх педагогів 
дошкільної освіти. У статті використано такі методи дослідженнѐ, ѐк аналіз, 
синтез, поѐсненнѐ, узагальненнѐ, педагогічний експеримент. Наведено результати 
первинного та вторинного виміряваннѐ критеріїв і показників вихованості 
соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти. Практичне значеннѐ 
полѐгаю в підтвердженні ефективності моделі системи. Зроблено висновок про 
ефективність розробленої моделі системи. Перспектива подальших наукових 
розвідок полѐгаю у визначені ефективності запропонованої моделі длѐ вихованнѐ 
соціальних цінностей у дошкільників. 

Ключові слова: модель, система, контрольна група, експериментальна група, 
кваліметрична модель, критерії, показники, рівні, ефективність. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні сучасний заклад дошкільної освіти 

покликаний всебічно розвивати особистість дитини, виховувати в неї 

найкращі ѐкості та чесноти. Це дуже важливо в сучасних умовах розвитку 

суспільства, коли, ѐк зазначаю А. Харківська, кардинально зміняютьсѐ стиль 

життѐ, звичне й зрозуміле стаю чужим та дивним, ураховуячи постулат про 

те, що «буттѐ визначаю свідомість» (Харківська, 2008, с. 43). 

О. Огіюнко наголошую: «Надзвичайна швидкість оновленнѐ технологій і 

знань, що зумовляять нові уѐвленнѐ про роль і функції вчителѐ: від 

професіонала, ѐкий виконую комплекс функцій, від учителѐ-предметника – до 

вчителѐ (викладача) – дослідника, вимагаять у процесі професійної 
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підготовки вчителѐ переходу від парадигми підтримуячої освіти до 

парадигми інноваційної освіти, за ѐкої одніюя з важливих ѐкостей педагога, 

умов успішності його ѐк професіонала ю готовність до інноваційної діѐльності. 

Готовність майбутнього вчителѐ до інноваційної діѐльності ю інтегральноя 

характеристикоя, ѐка вклячаю усвідомленнѐ цінності інноваційної діѐльності, 

знаннѐ методології, теорії та практики педагогічної інноватики, визначеннѐ 

оптимальних способів інноваційної педагогічної діѐльності, оцінку власних 

можливостей у їх співвідношенні з наступними труднощами, що пов’ѐзані з 

уведеннѐм педагогічних інновацій і необхідністя досѐгненнѐ високих 

результатів професійної діѐльності» (Огіюнко, 2013, с. 160).  

У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено цінності 

дошкільної освіти, серед ѐких визнаннѐ самоцінності дошкільного 

дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвиткові особистості; 

щасливе проживаннѐ дитиноя дошкільного дитинства ѐк передумова її 

повноцінного розвитку й подальшої самореалізації в житті; повага до 

дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду; зміцненнѐ 

фізичного, психічного йі соціального здоров’ѐ дитини; цінувати життѐ і 

благополуччѐ ѐк уміннѐ плекати, підтримувати та створявати сприѐтливі 

умови длѐ себе та інших у безпечному середовищі в природному, 

предметному та соціальному оточенні; розвиток творчих задатків, 

здібностей, талантів дітей; збереженнѐ традицій національного досвіду 

сімейного та суспільного вихованнѐ длѐ збагаченнѐ культурного потенціалу 

взаюмодії між поколіннѐми (Базовий компонент дошкільної освіти, с. 3). 

Саме тому педагог дошкільної освіти повинен не тільки розуміти 

зміст цінностей, а ще й мати високий рівень вихованості власних. З оглѐду 

на це, виникаю потреба у вихованні цінностей у процесі фахової підготовки. 

Особливо важливими ю соціальні цінності, оскільки професіѐ вихователѐ ю 

соціальноя, що вимагаю від особистості педагога високого рівнѐ знань про 

принципи існуваннѐ в суспільстві, наѐвності вмінь щодо регулѐрного 

використаннѐ їх у житті та професійній діѐльності, а також здатності до 

вихованнѐ в підростаячого поколіннѐ. 

Із метоя підвищеннѐ рівнѐ вихованості здобувачів освіти в закладі 

вищої освіти нами розроблена та впроваджена в освітній процес модель 

системи вихованнѐ соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної 

освіти, що потребую дослідженнѐ її ефективності. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема вихованнѐ майбутніх 

фахівців достатньо ґрунтовно висвітлена у працѐх вітчизнѐних дослідників 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

116 

О. Костащук О. Кочерги, Л. Москальової, Г. Пономарьової, М. Роганової, 

А. Чаговець, Х. Шапаренко та ін. 

Разом із тим, аналіз науково-педагогічних джерел засвідчив 

недостатня розробленість проблеми вихованнѐ соціальних цінностей у 

майбутніх педагогів дошкільної освіти. Длѐ вирішеннѐ цього питаннѐ було 

проаналізовано довідкову та наукову літературу, сформульовані висновки, на 

основі ѐких було розроблено модель системи вихованнѐ соціальних ціннос-

тей у майбутніх педагогів дошкільної освіти й перевірено її ефективність. 

Мета статті – презентаціѐ результатів дослідженнѐ щодо перевірки 

ефективності моделі системи вихованнѐ соціальних цінностей у майбутніх 

педагогів дошкільної освіти. 

Методи дослідження. У статті використано такі методи дослідженнѐ, 

ѐк аналіз, синтез, поѐсненнѐ узагальненнѐ, педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу. Із метоя перевірки ефективності 

впровадженнѐ моделі системи вихованнѐ соціальних цінностей у майбутніх 

педагогів дошкільної освіти проведено експериментальне дослідженнѐ, що 

передбачало три етапи: констатувальний, формувальний та контрольний.  

На першому (констатувальному) етапі було обрано експериментальну 

та контрольну групи, розроблено кваліметричну модель оцінки рівнѐ 

вихованості соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти, а 

також здійснено первинне виміряваннѐ показників вихованості. До 

експерименту було залучено 130 майбутніх педагогів дошкільної освіти. 

Вибірка респондентів експериментальної та контрольної групи була 

сформована нами на основі випадкового вибору з урахуваннѐм 

статистичної похибки. 

Длѐ виміряваннѐ показників вихованості соціальних цінностей у 

майбутніх педагогів дошкільної освіти нами запропоновано відповідну 

кваліметричну модель, ѐка була розроблена на основі принципів, визна-

чених Г. Дмитренком (Дмитренко, 1999, с. 47-52), що подана в таблиці 1.  

Таблицѐ 1 

Кваліметрична модель оцінки вихованості соціальних цінностей у 

майбутніх педагогів дошкільної освіти 

Критерії Коеф. 
вагомості 
критеріїв 

Показники Коеф. 
вагомості 
показників 

Ступінь 
проявлення 
показника 

1. Мотиваційно-
орієнтовний 

0,23 1.1. Мотиваціѐ 
вихованнѐ власних 
соціальних цінностей 

0,33  
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1.2. Розуміннѐ 
необхідності вихованнѐ 
соціальних цінностей 
длѐ майбутніх педагогів 
дошкільної освіти 

0,34  

  

1.3. Умотивованість 
майбутніх педагогів 
дошкільної освіти до 
проѐву соціальних 
цінностей (добро, 
правда, 
справедливість) 

0,33  

2. Професійно-
когнітивний 

0,
44 

2.1. Володіннѐ 
знаннѐми про соціальні 
цінностей 

0,33  

2.2. Уміннѐ проѐвлѐти 
соціальні цінності в 
життювих та 
педагогічних ситуаціѐх 

0,3  

2.3. Уміннѐ виховувати 
в дітей дошкільного 
віку соціальні цінності 

0,34  

3. Рефлексивно-
ціннісний 

0,
33 

3.1. Прагненнѐ 
до самовихованнѐ 
соціальних цінностей 

0,32  

3.2 Здійсненнѐ 
самоаналізу власних 
соціальних цінностей 

0,33  

3.3. Здатність 
регулявати поведінку 
на основі соціальних 
цінностей 

0,35  

 

За результатами оціняваннѐ за кваліметричноя моделля 

визначалисѐ загальна оцінка вихованості соціальних цінностей по кожному 

майбутньому педагогу дошкільної освіти, що відповідала достатньому (від 

0,33 і нижче), середньому (0,34–0,67) і високому (0,68–1,00) рівнѐм. 

Виміряваннѐ рівнѐ вихованості соціальних цінностей за окремими 

показниками проводилосѐ шлѐхом написаннѐ здобувачами освіти есе та 

заповненнѐ анкет. Зокрема, були використані анкети щодо визначеннѐ 

мотивації вихованнѐ власних соціальних цінностей (модифікаціѐ анкети 

С. Бубнової «Діагностика реальної структури ціннісних оріюнтацій 

особистості»), розуміннѐ необхідності вихованнѐ соціальних цінностей длѐ 

майбутніх педагогів дошкільної освіти (модифікаціѐ анкети В. Мільмана 

«Діагностика мотиваційної структури особистості»), умотивованості майбутніх 
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педагогів дошкільної освіти до проѐву соціальних цінностей (добро, правда, 

справедливість (модифікаціѐ анкети М. Роганової «Визначеннѐ рівнѐ 

духовно-інтелектуального розвитку особистості»); знань про соціальні 

цінності, уміннѐ виховувати соціальні цінності в дошкільників, прагненнѐ до 

самовихованнѐ соціальних цінностей (модифікаціѐ анкети Х. Шапаренко 

«Самоаналіз розвитку особистісного потенціалу»), самоаналізу власних 

соціальних цінностей (модифікаціѐ анкети О. Золотарьової «Анкета на 

вивченнѐ сформованості практичних цінностей-умінь»), здатності регулявати 

поведінку на основі соціальних цінностей. 

На другому (формувальному) етапі експерименту було впроваджено 

модель системи вихованнѐ соціальних цінностей в освітній процес 

закладів вищої освіти в експериментальній групі. 

На останньому (контрольному) етапі було проведено повторне 

виміряваннѐ показників, а також проведено порівнѐльний аналіз із 

результатами констатувального етапу. 

За підсумками контрольного етапу експерименту було встановлено, 

що порівнѐно з констатувальним етапом, рівень вихованості соціальних 

цінностей у здобувачів освіти експериментальної групи виѐвивсѐ значно 

вищим, ніж у контрольній за всіма критеріѐми та показниками. 

Так, за мотиваційним критеріюм за результатами контрольного 

етапу експерименту 84 % учасників дослідженнѐ експериментальної групи 

(28 % – на констатувальному етапі) продемонстрували високий рівень 

мотивації вихованнѐ власних соціальних цінностей, тоді ѐк 13 % (55 %) – 

середній, 3 % (16 %) – достатній. Длѐ порівнѐннѐ: у контрольному етапі 

експерименту лише 30 % здобувачів освіти (27 % – на констатувальному 

етапі) мали високий рівень проѐву зазначеного показника, 54 % (54 %) – 

середній, 16 % (19 %) – достатній. 

Аналогічна тенденціѐ спостерігаютьсѐ за іншими показниками 

критерія. Зокрема, на контрольному етапі експерименту 81 % учасників 

дослідженнѐ експериментальної групи (27 % – на констатувальному) 

виѐвили високий рівень розуміннѐ необхідності вихованнѐ соціальних 

цінностей, 15 % (52 %) – середній, 4 (21 %) – достатній. Водночас високий 

рівень за цим показником на контрольному етапі експерименту мали 27 % 

здобувачів освіти (25 % – на констатувальному), середній – 56 % (56 %), 

достатній – 17 % (22 %). 
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Рис. 1. Динаміка рівнѐ вихованості соціальних цінностей у майбутніх 

педагогів дошкільної освіти за результатами контрольного етапу 

експерименту (за мотиваційно-оріюнтовним критеріюм) 
 

За показником умотивованості майбутніх педагогів дошкільної освіти 

до проѐву соціальних цінностей (добро, правда, справедливість) на 

контрольному етапі експерименту високий рівень виѐвили 82 % учасників 

дослідженнѐ експериментальної групи (25 % – на констатувальному), 

середній – 15 % (57 %), достатній – 3 % (18 %). 

У контрольній групі були інші результати: 27 % респондентів на 

контрольному етапі (24 % – на констатувальному) продемонстрували високий 

рівень проѐву показника, 54 % (56 %) – середній, 19 % (21 %) – достатній. 

Динаміка рівнѐ вихованості соціальних цінностей у майбутніх педагогів 

дошкільної освіти за мотиваційним критеріюм подана на діаграмі. 

Як видно з вищенаведеної діаграми, більш ніж на 50 % збільшивсѐ 

відсоток учасників дослідженнѐ експериментальної групи, що маять високий 

рівень вихованості за всіма показниками мотиваційного критерія, тоді ѐк у 

контрольній групі відсоток таких здобувачів освіти не перевищував 3 %. 

За результатами контрольного етапу експерименту також значно 

збільшиласѐ кількість майбутніх педагогів дошкільної освіти 

експериментальної групи, ѐкі продемонстрували високий рівень 

сформованості соціальних цінностей за професійно-когнітивним критеріюм. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

120 

Зокрема, на контрольному етапі експерименту 82 % учасників 

дослідженнѐ експериментальної групи (17 % – на констатувальному) 

виѐвили високий рівень володіннѐ знаннѐми про соціальні цінності, 16 % 

(56 %) – середній, 1 % (27 %) – достатній, тоді ѐк серед здобувачів освіти 

контрольної групи високий рівень вихованості за цим показником на 

контрольному етапі експерименту мали 24 % респондентів (18 % – на 

констатувальному), середній – 51 % (52 %), достатній – 25 % (29 %). 

Також в експериментальній групі на контрольному етапі 

експерименту порівнѐно з констатувальним відсоток здобувачів освіти, ѐкі 

показали високий рівень умінь, проѐвлѐти соціальні цінності в життювих та 

педагогічних ситуаціѐх, суттюво збільшисѐ (з 13 % до 81 %), тоді ѐк 

зменшиласѐ кількість учасників дослідженнѐ із середнім (з 60 % до 18 %) та 

достатнім (з 27 % до 1 %) проѐвом показника. 

У контрольній групі позитивна динаміка за цим показником була не 

така помітна. Так, 17% учасників дослідженнѐ на контрольному етапі 

експерименту (16 % – на констатувальному) продемонстрували високий 

рівень умінь проѐвлѐти соціальні цінності в життювих та педагогічних 

ситуаціѐх, 59 % (57 %) – середній, 24 % (27 %) – достатній. 

 
 

Рис. 2. Динаміка рівнѐ вихованості соціальних цінностей у майбутніх 

педагогів дошкільної освіти за результатами контрольного етапу 

експерименту (за професійно-когнітивним критеріюм). 
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Серед учасників дослідженнѐ експериментальної групи 81 % 

здобувачів освіти на контрольному етапі експерименту (15 % – на 

констатувальному) мали високий рівень сформованості умінь виховувати в 

дітей дошкільного віку соціальні цінності, 15 % (54 %) – середній, 4 % (31 %) – 

достатній. Разом із тим, у контрольній групі високий рівень проѐву показника 

мали на контрольному етапі експерименту 17 % здобувачів освіти (14 % – на 

констатувальному), середній –54 % (52 %), достатній – 29 % (33 %). Як видно з 

діаграми, в експериментальній групі майже на дві третини збільшиласѐ 

кількість здобувачів освіти, ѐкі мали високий рівень проѐву показників за 

професійно-когнітивним критеріюм, тоді ѐк у контрольній групі відсоток 

таких учасників дослідженнѐ зріс на 2-5 %. 

За рефлексивно-ціннісним критеріюм здобувачі освіти 

експериментальної групи на контрольному етапі експерименту показали 

значно кращі результати вихованості соціальних цінностей, ніж учасники 

дослідженнѐ, ѐкі складали контрольну групу. 

 
 

Рис. 3. Динаміка рівнѐ вихованості соціальних цінностей у майбутніх 

педагогів дошкільної освіти за результатами контрольного етапу 

експерименту (за рефлексивно-ціннісним критеріюм) 
 

Зокрема, 78 % здобувачів освіти експериментальної групи на 

контрольному етапі експерименту (13 % – на констатувальному) виѐвили 

високий рівень прагненнѐ до самовихованнѐ соціальних цінностей, 18 % 
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(61 %) – середній, 4 % (25 %) – достатній. У контрольній групі високий 

рівень проѐву зазначеного показника продемонстрували 16 % здобувачів 

освіти на контрольному етапі експерименту (13 % – на констатувальному 

етапі), середній – 62 % (60 %), достатній – 22 % (27 %). 

Також на контрольному етапі експерименту високий рівень 

здійсненнѐ самоаналізу власних соціальних цінностей показали 82 % 

майбутніх педагогів дошкільної освіти експериментальної групи (12 % – на 

констатувальному), 16 % (64 %) – на середньому, 2 % (24 %), тоді ѐк 

відсоток здобувачів освіти контрольної групи з високим рівнем проѐву 

показника складав 14 % на контрольному етапі (11 % – на 

констатувальному), середнім – 65 % (63 %), достатнім – 21 % (25 %). 

82 % учасників дослідженнѐ експериментальної групи на 

контрольному етапі експерименту (12 % – на констатувальному) 

продемонстрували високий рівень здатності регулявати поведінку на 

основі соціальних цінностей, 15 % (66 %) – середній, 3 % (22 %) – достатній. 

У контрольній групі лише 13 % респондентів на контрольному етапі 

експерименту (11 % – на констатувальному) мали високий рівень за цим 

показником, тоді ѐк 70 % (67 %) – середній, 17% (22 %) – достатній. 

За результатами контрольного етапу експерименту суттюво 

збільшивсѐ відсоток здобувачів освіти експериментальної групи, ѐкі мали 

високий рівень прагненнѐ до самовихованнѐ соціальних цінностей (на 

64 %), здійсненнѐ самоаналізу власних соціальних цінностей, здатності 

регулявати поведінку на основі соціальних цінностей збільшивсѐ (на 70 %). 

Длѐ порівнѐннѐ: відсоток таких респондентів у контрольній групі 

збільшивсѐ за всіма показниками рефлексивно-ціннісного критерія на 2-3 %. 

Результати контрольного етапу експерименту також показали суттюве 

збільшеннѐ відносної кількості здобувачів освіти експериментальної групи, 

ѐкі отримали загальну оцінку, що відповідала високому рівня вихованості 

(на 67 %). Разом із тим, відсоток таких респондентів у контрольній групі 

збільшивсѐ лише 2 %. 

Отже, результати експериментального дослідженнѐ засвідчили 

ефективність запропонованої моделі системи вихованнѐ соціальних 

цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Із метоя 

перевірки ефективності впровадженнѐ моделі системи вихованнѐ 

соціальних цінностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти було 

проведено дослідженнѐ, що вклячало констатувальний, формувальний та 

контрольний етап. Оціняваннѐ рівнѐ вихованості соціальних цінностей у  
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Рис. 4. Динаміка рівнѐ вихованості соціальних цінностей у майбутніх 

педагогів дошкільної освіти за результатами контрольного етапу 

експерименту (загальна оцінка) 

 

майбутніх педагогів дошкільної освіти здійснявалосѐ за допомогоя 

кваліметричної моделі, що містила показники, вимірявачами ѐких 

слугували відповідні анкети. Результати контрольного етапу експерименту 

показили суттюве зростаннѐ відсотка здобувачів освіти експериментальної 

групи, ѐкі мали високий рівень вихованості соціальних цінностей за всіма 

критеріѐми та показниками, порівнѐно з учасниками дослідженнѐ 

контрольної групи.  

Перспективу подальших досліджень вбачаюмо у визначенні 

ефективності запропонованої моделі длѐ вихованнѐ соціальних цінностей у 

дошкільників. 
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РЕЗЮМЕ 
Капустина Елена. Экспериментальнаѐ проверка эффективности модели системы 

воспитаниѐ социальных ценностей у будущих педагогов дошкольного образованиѐ. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ презентациѐ результатов исследованиѐ по проверке 

эффективности модели системы воспитаниѐ социальных ценностей у будущих 
педагогов дошкольного образованиѐ. В статье использованы методы: анализ, синтез, 
объѐснение, обобщение, педагогический эксперимент. Приведены результаты 
первичного и вторичного измерениѐ критериев и показателей воспитанности 
социальных ценностей у будущих педагогов дошкольного образованиѐ. Практическое 
значение состоит в подтверждении эффективности модели системы. Сделан вывод 
об эффективности разработанной модели системы. Перспектива дальнейших научных 
исследований состоит в определении эффективности предложенной модели длѐ 
воспитаниѐ социальных ценностей у детей. 

Ключевые слова: модель, система, контрольнаѐ группа, экспериментальнаѐ 
группа, квалиметрическаѐ модель, критерии, показатели, уровни, эффективность. 

SUMMARY 
Kapustina Оlena. Experimental verification of the effectiveness of the model of the 

system of education of social values in future teachers of preschool education. 
The purpose of the article is to present the results of a study to test the effectiveness 

of the model of education of social values in future teachers of preschool education. The 
article uses such methods as analysis, synthesis, explanation, generalization, pedagogical 
experiment. It is determined that a number of requirements are set for the future preschool 
teacher. The article contains the results of an experimental study to verify the effectiveness 
of the implementation of the model of the system of education of social values in future 
preschool teachers. It is determined that a number of requirements are set for the future 
preschool teacher. That is why the teacher of preschool education must not only understand 
the essence of values, but must also have a high level of education. It is established that 
there is the need for the education of values in higher education. The importance of social 
values is emphasized, because the pedagogical profession is social, that is why it requires 
from the teacher a high level of knowledge, skills in relation to social values, as well as the 
ability to educate them both in themselves and in students. It is proved that the problem of 
education of future teachers is relevant, but it is necessary to study the education of social 
values in future preschool teacher. In order to solve this problem, a model of the system of 
education of social values in future preschool teachers was developed. To test the 
effectiveness of this model of the system, an experiment was conducted in three stages 
(ascertaining, forming, control). A qualimetric model for estimating the level of education of 
social values in future preschool teachers is proposed. Measurement of the level of education 
of social values for each indicator was carried out on the basis of filling out questionnaires 
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and writing essays. The results of primary and secondary measurement of criteria and 
indicators of education of social values in future teachers of preschool education are given. 
According to the results of the control stage of the experiment, a conclusion was made about 
the effectiveness of the developed model of the system of education of social values in future 
teachers of preschool education. The results of the control phase of the experiment showed a 
significant increase in the respondents of the experimental group, who had a high level of 
education of social values by all criteria and indicators, compared with students of the 
control group. The conclusion about efficiency of the developed model of the system is made. 
The prospect of further research lies in the effectiveness of the proposed model for the 
education of social values in children. 

Key words: model, system, control group, experimental group, qualimetric model, 
criteria, indicators, levels, efficiency. 
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Introduction.The dominant characteristic of modern life is that it is 

subject to unprecedented rapid change. As a result, education institutions 

cannot limit themselves to broadcasting the established objects content, 

techniques and values, as they will soon become useless or even hinder the full 

realization of the student’s personality. Education institutions should promote 

the formation of students’ flexibility, openness to the new, the ability to adapt 

and courage in the face of the unexpected. These qualities are likely to 

continue to be important throughout everyone’s life, while specific skills and 

knowledge are rapidly becoming obsolete. Therefore, the educational space of 
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the XXI century is aimed at forming a new type of person, ready to live in the 

information society, solve unusual situations, respond to the rapid 

development process, fluent in interactive methods, forms and tools aimed at 

achieving results. Accordingly, the XXI century education is human-centered 

and sees traditional human vectors as its development basis.  

Analysis of relevant research. According to classical pedagogy, it is 

determined that the general theoretical positions, features of functioning and 

structure of pedagogical systems of humane pedagogy were studied by 

H. Alexandrov, K. Bakhanov, V. Bespalko, N. Kuzmina, L. Novykova and others. 

M. Bohuslavskyi, B. Kvasha, V. Kuz, M. Mukhin, V. Ryndak, A. Rosenberg, and 

O. Sukhomlynska devoted their works to the components analysis of the 

traditional pedagogical system and to the stages selection of its formation and 

development. Humane pedagogy is based on ideas developed by representatives 

of humanistic psychology, such as K. Rogers, A. Maslow, G. Allport, as well as on 

the ideas of E. Fromm, K. Horney. Indicative is E. Fromm’s opinion, who noted that 

many philosophers – from S. Kierkegaard and K. Marx to W. James, A. Bergson 

and Teilhard de Chardin – believe that man creates himself, that man – the 

creator of his own stories. In the presented study it is focused on the development 

of the humane pedagogy doctrine, at the origins of which the names of 

A. Makarenko (1888–1939), V. Sukhomlynsky (1918–1970), Sh. Amonashvili (born 

in 1931), L. Kirdishcheva (1955–2017) and others should be mentioned. 

The purpose of the article is to analyze the peculiarities of humane 

pedagogy ideas implementation in Lebedyn Pedagogical School.  

Research methods. In the process of research development a set of general 

scientific methods was used: analysis, synthesis, systematization, generalization, 

classification, which provided the opportunity to generalize leading ideas and 

scientific approaches to the humane pedagogy ideas implementation, which form 

the theoretical and methodological basis of the problem.  

Results. The beginnings of the humanism roots ideas back to the 

Renaissance, which became a time of bright human personalities, because the 

artists’ interests of that time were not restricted by single field. Among the 

prominent representatives of that period was the writer Francois Rabelais, who 

was both a bachelor of medicine and a practitioner. The great church reformer, 

Martin Luther, translated the Bible into German, created modern German prose, 

and composed a chorale that became the anthem of the German Reformation. 

Michelangelo was not only a sculptor, painter and architect (such a combination is 

quite natural for the Renaissance), but also a great poet. The name of Leonardo da 

Vinci became synonymous with the universality of human genius. So, when it is 
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spoken about humanistic ideals, it is meant, among other things, the 

comprehensive development of the individual and his openness to the new.  

The term “humanism”, is widely used in the XIX century, came from the 

Latin humanitas – humanity. During Renaissance, humanists were scientists 

who were engaged not in theology but in the secular sciences, and in general 

all cultural figures who embodied new ideas. The central idea of the humanistic 

worldview is the idea of man as the highest nature creation. Humanism (Latin 

Humanitas – «humanity», humanus – «human», homo – «man») – is a 

philosophical and ethical position that attaches special importance to the value 

of people and assistance to people (both individuals and groups), and in 

general prefers critical thinking and evidence (rational and empirical) over 

dogma or superstition acceptance (Goncharenko, 1997).  

According to E. Fromm, the humanistic dialectic founder, humanism is a 

philosophy that understands man as the highest value on earth, it is natural 

that the teacher cannot use the student as a subordination or manipulation 

means, and the authoritarian type of teacher is impossible in humanistic 

approaches to pedagogy (Fromm, 2006).  

According to the idea of humanization, man is not seen as a being who 

fulfills and confirms certain psychological patterns, but as a creative person 

who is able not only to implement but also to violate these patterns, develop 

them and create new ones. 

Humanism of the XIX-XX centuries has several incarnations and 

directions. One of the vectors is related to the existentialism philosophy, which 

recognizes the individuality, uniqueness of each individual human being, each 

individual. The most prominent representatives are J. P. Sartre, K. Jaspers, 

A. Camus, and W. Frankl. In this direction humanistic essence is primarily aimed 

at addressing the problem of the life meaning.  

In modern psychological and pedagogical science, the humanistic 

approach is seen primarily as the destruction of authoritarian methods in 

pedagogical activities and a subjective approach to the individual. The 

humanization of teacher education is always associated with socio-cultural 

changes in society. At each historical stage, new requirements are made to the 

teacher’s personality and training. Features of the humanistic approach are 

revealed in the concepts of education and training developed by DeCarvallo, 

Cage, Berliner and other modern scientists (Gage & Berliner, 1997, p. 31).  

O. Kozlova notes that the humanistic approach is not reduced to the 

formation of some normative knowledge in students, its essence – in the 
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mechanisms of self-learning and self-education, taking into account the maximum 

inclusion of individual characteristics of each student (Kozlova, 1998, p. 10).  

In defining the concept of “humane pedagogy” we turn to the views of 

Sh. Amonashvili President of the International Center for Humane Pedagogy, 

Academician RAO, who determines that the soul of humane pedagogy has its 

ancient origins in the philosophical teachings of prominent scientists of East 

and West, but it matured in the teachings of Jesus Christ, where he moved for a 

long, perhaps eternal life in thought, activities and views of classical pedagogy.  

Classical pedagogy, according to Sh. Amonashvili, has one worthy 

property: it does not impose itself on anyone, it only offers itself to the whole 

world of education and waits for the moment of truth – who and when will 

understand it, who and when will understand and demand the truth of 

education. We agree with Sh. Amonashvili’s views that folk wisdom says: 

“What I was born with is a gift from God, what I will die with is my gift to God”. 

Humane pedagogy helps to educate the generations in this wisdom spirit.  

According to Sh. Amonashvili, humanistic pedagogy is “the development 

of the human spirit. If a child is developed, he will be moral. Rational logic, 

without a heart (which we observe now), is destructive. Negative thoughts (not 

just words) are destructive”.  

Answering questions about the meaning of the concept of “humane 

pedagogy”, Sh. Amonashvili says: “This pedagogy perceives the child as it is, 

agrees with its nature. It sees in the child its infinity, realizes its universe nature 

and leads, prepares it for service to humanity throughout life. It affirms the 

child’s personality by revealing his free will and builds pedagogical systems, the 

procedurally of which determines the teacher’s love, optimism, high spiritual 

morality. It encourages pedagogical creativity and calls for pedagogical art” 

(Manifesto of Humane Pedagogy).  

Sh. Amonashvili is active in promoting the ideas of humane pedagogy, 

defining it as the third millennium pedagogy. In his speeches, he points out the 

leading provisions of this pedagogical system. The teacher urges not to lose 

faith in the child’s ability, to love and respect the child, to join the beautiful and 

through knowledge of the beauty of the world to cultivate goodness, justice, 

mercy, sensitive attitude to others. Knowledge is important, but it is not an end 

in itself, it is only a mean of comprehending truth, goodness and justice. It is 

necessary to spiritually saturate, enrich knowledge, as they should serve only 

good, love of neighbor.  

Many meetings of Sh.A. Amonashvili starts with a small task. He asks 

everyone to fill the “Kindness Cup”. The lower layer is faith, which includes the 
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following commandments: to believe in the child’s infinity; every mother and 

father are parents from God, the teacher can also become from God, if he wants 

to; to believe in the power that transforms the power of pedagogy of goodness, 

love, understanding, compassion, help. Next in the bowl you need to put 

forgiveness, joy, romance of education. Education should be added as a revelation 

of the final child’s image, not a suggestion of knowledge; education – as the 

nourishment of the spiritual core (Rusakov, 2007). 

Focusing on the definition of “humane pedagogy”, we draw attention to 

the fact that at the heart of its development trajectory is a Man. However, the 

famous teacher determines that today comes a new children generation, they 

are now called differently. But no matter what they are called, one thing must 

be clear to us: the new generation must work hard to glorify culture, 

spirituality, the common good in people’s lives and to save life on Earth.  

In addition, in humane pedagogy great importance is attached to the 

development of the individual’s spirituality, which is the essence of its 

development trajectory. Teachers direct to inspire, ennoble the educational 

world, to introduce into the pedagogical consciousness the dimension of 

spirituality and related categories, without which pedagogical processes suffer, 

students, pupils, their parents, teachers and educators suffer (For the sake of life 

itself on earth).  

Sh. Amonashvili did not only promote the ideas of humane pedagogy in 

theory, but also took serious steps towards their practical application in 

education institutions of different countries. In particular, in 2011 he initiated 

the establishment of Sumy Regional Center for Humane Pedagogy, which is a 

structural unit of the All-Ukrainian cultural and educational association of 

Humane Pedagogy, on the basis of Lebedyn Pedagogical School named after 

A. S. Makarenko. The newly established Center for Humane Pedagogy was 

headed by L. Kirdishcheva – the director of the Lebedyn Pedagogical School 

named after A.S. Makarenko. 

Later, as part of the annual XIII International Pedagogical Readings 

“Teacher” (March 21-24, 2014, Tbilisi, Georgia), she was awarded the gold 

badge “Heart and Swan” and L. Kirdishcheva became the first Knight of 

Humane Pedagogy in Sumy region.  

During the years of center activity of humane pedagogy events of various 

levels took place on its basis, beginning with the five-day author’s seminar of 

Sh. Amonashvili “Humane-personal approach to children in educational process” 

(November 14-18, 2011, Lebedyn, Ukraine). Since then, the active process of 

introducing the humane pedagogy ideas into the educational process of Lebedyn 
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Pedagogical School has begun by L. Kirdishcheva. After all, as we know, the 

humanization of pedagogical education is a factor in the harmonious development 

of the student’s personality, enrichment of his creative potential, growth of 

physical and spiritual strength, abilities. It is a process aimed at the development 

of the individual as a creative activity subject. This is what L. Kirdishcheva saw as a 

humanistic goal of pedagogical education, the achievement of which requires the 

implementation of certain tasks:  

 involving students in humanistic ideas accumulated by mankind, 

mastering the cultural humanities heritage, which should contribute to the 

humanistic orientation of the individual;  

 providing them with a system of integrated knowledge about a Man, 

which in combination with the skills developed in a particular system would be 

the basis of the individual’s self-knowledge of self-education, the identification 

and development of his creative potential;  

 the individual’s adaptation to the world as the development of the 

necessary knowledge about the world around, and the formation of skills and 

abilities to communicate with other people on a humanistic basis, receiving and 

transmitting information, organizing their own activities and so on.  

In addition, the pedagogical education humanization in the school 

required the formation of three important areas: formation of a system of 

student’s pedagogical values, laying the foundations of new pedagogical 

thinking and the development of graduates’ humanistic culture.  

L. Kirdishcheva believed that the foundations formation of the student’s 

humanistic culture is a value that includes a set of universal ideas, professional 

values, personal qualities, universal ways of learning and humanistic 

technologies of pedagogical activities that allow individuals to develop in 

harmony with universal culture and social and professional stability.  

The humanization of modern education at the Lebedyn Pedagogical School 

was aimed at nurturing each persom as an individual, despite his successes, in 

particular educational activities. After all, sometimes in pedagogical theory and 

practice there are stereotypes of the students’ division into “capable” and 

“incapable” depending on learning skills. Such labeling contradicts the humane 

pedagogy principles. To prevent it, educators must accept the individual as he or 

she is and help him or her take a worthy place in society. This position of the 

teacher requires a perfect mastery of information about the individual differences 

and characteristics of each individual, his learning styles, approaches to family 

upbringing, expectations from the individual’s life. The indisputable advantage of 

humane pedagogy is a careful attitude to the pupil’s spiritual world, to his 
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personality formation, respectively, inclinations, needs, interests. The purpose of a 

“humane” teacher is to accept the pupil’s personality as he is. The teacher is called 

to provide assistance in the processes of student’s self-actualization, awareness of 

development goals, to promote their achievement. 

Particular importance in the Lebedyn Pedagogical School was given to the 

formation of future teachers’ spiritual and moral qualities on the basis of humane 

pedagogy: humanity; nobility; leadership; sense of humor; ability to motivate 

everyone to achieve individual and collective goals; ability to reflect; ability to 

make decisions and predict risks; ability to work in a team; ability to delegate their 

powers; availability of public speaking skills; ability to constantly learn; desire for 

spiritual development; ability to love; ability to carry out current and strategic 

planning; ability to give a smile; ability to control their emotions; empathy; ability 

to be optimistic, to strive for positivism; communication; tolerance; ability to 

create an ecological environment in the institution. Certain teacher’s qualities of 

general secondary education institutions are always relevant, because they 

represent an active position of the humane pedagogy ideas, determine the 

movement and purpose of the pedagogical process through the centuries (IX All-

Ukrainian Readings on humane pedagogy).  

Regarding the specifics of the functioning of a modern humane educational 

institution, namely, Lebedyn Pedagogical School, the following provisions attract 

attention: favorable conditions are created for the individual’s development, 

comfortable conditions for all participants in the educational process; formation 

of a socially adaptive personality by means of family and civic education; work is 

planned on the basis of collegiality, cooperation, mutual respect, mutual support; 

transition from monologue education to dialogue and polylogue education is 

carried out; the life of an education institution is based on the humane pedagogy 

principles; developing a noble personality; the prestige of teacher’s work is 

provided, the teacher’s high social role is realized; the connection of the education 

institution with the modernity realities is provided.  

The humanistic education process is two-way. It is attended by educators 

and pupils, teachers and students. According to the scientist I. Bekh, reflection of 

educational influences by the individual becomes a consequence of interaction, 

the processes result that seem to meet each other. It follows that educational acti-

vities include not only the educators’ and teachers’ activities, but also the students’ 

activities, which is manifested through self-education. This structure is most in line 

with modern goals and objectives of democratic education (Bekh, 2006).  

Among the main postulates of humane pedagogy, which embodied in 

practice L. Kirdishchevа – the teacher and student cooperation does not mean 
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direct, simplified transfer of knowledge, but, above all, creation of an 

environment conducive to learning, creating an appropriate developmental 

educational space. Every pupil or student is free to be creative. Independence 

and responsibility – qualities that contribute to the child’s self-esteem and 

recognition of the child’s personality. 

Teachers’ and students’ cooperation on the basis of humane pedagogy, 

which were widely used in the educational process of Lebedyn Pedagogical 

School, provides: 

 humane attitude to each individual, recognition of his personality, the 

student’s personality development as the main education goal, support and 

development of all positive qualities, individual’s natural and acquired abilities; 

 the education content contributes to the variety of means used for 

personal development, the rejection of dogmatic knowledge communication; 

 recognition of the education concept as the center of the entire 

educational system, which allows to develop the students’ creative abilities, to 

show individuality; 

 personality, the ability to educate only in overcoming difficulties, so the 

idea of achieving a difficult goal is a guide for the teacher’s practical activities; 

 environment pedagogization, which involves providing the education 

institution with an appropriate leading position in relation to other educational 

organizations. 

Important for the implementation of the humanistic education ideas in 

Lebedyn Pedagogical School was justification of the educational activities goals 

that determine the functions of all its important components and, at the same 

time, the humanistic education structure is one of the least developed 

problems of modern education theory in Ukraine.  

At present stage, such features include: change of approaches in 

evaluating the education institutions activities; governance democratization; 

change of staff situation at school; management variability; management 

methods change; methodological principles change. 

According to O. Sukhomlynska, implementing the humane pedagogy ideas 

at the present stage, teachers have certain difficulties, namely: the lack of a 

system of general humanistic education, a clearly structured cultural training 

course for different levels of the education system; the collapse of the traditional 

life way, based on the traditional customs worldview, attitudes (cordiality and 

attitude), the rules of good and pious life; the problem of a small number of real 

bearers of traditional humanistic culture, which is due to lack of experience, lack 

of systematic cultural education; unpreparedness (motivational, emotional, 
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intellectual) of the majority of the population to perceive the humanistic content 

of traditional culture; the family breakup and crisis, the low level of humanistic 

culture of most modern parents; family incompetence in matters of child’s 

formation and upbringing; teachers’ insufficient level of culture and professional 

competence in matters of content and methods of humanistic education; lack of 

funds for the development and creation of educational and methodological and 

informational products on humanistic education of the population and teacher 

training; lack of a comprehensive program of humanistic education in the country 

or region (Sukhomlynska, 2006).  

The educational system should integrate all educational actions aimed at 

involving the individual into a holistic pedagogical process that ensures 

implementation of educational goals and objectives in specific socio-

pedagogical conditions. Based on this, the principles of humane educational 

system in Lebedyn Pedagogical School were: purposefulness; structure; 

dynamism; interaction with the environment and with systems of the lowest 

and highest order; it has past, present, future. The educational system as a 

goal, its functioning object includes a developing personality, and as a 

functioning way – pedagogical activity.  

Conclusions and prospects for further scientific research. Thus, 

implementation of the humane pedagogy ideas in Lebedyn Pedagogical School 

should result in the new teacher training, a free and responsible person who 

has a modern consciousness, harmoniously combines professional competence 

and social activity, a teacher capable of creative innovation and constructive 

work in problematic situations. Thus, the trajectory of the humane pedagogy 

development is based on a Man with his inner spiritual world and aims to 

develop the individual’s spirituality using the appropriate classical forms, 

teaching and education methods and tools. It is stated that the trajectory of the 

humane pedagogy development corresponds to the educational processes 

aimed at teaching and upbringing of younger generation. Due to the 

strengthening of the humane values role and importance in the formation of 

the future teacher’s personality, it could be spoken about the decisive role of 

the humane pedagogy ideas in education institutions.  

The study does not cover all the aspects of this problem and involves 

implementation of the following steps aimed at studying the features of the 

humane pedagogy ideas at education institutions. 

REFERENCES 
IX Всеукраїнські Читаннѐ з гуманної педагогіки. Творча майстернѐ «Керівник освіти 

на шлѐху краси духу». (IX All-Ukrainian Readings on humane pedagogy. Creative 
workshop “Head of education on the path of beauty of spirit”). Retrieved from: URL: 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

134 

http://gumanpedagog.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=421
%3Aix-q-q-&catid=5%3Alab&Itemid=30&lang=ru.   

Бех, І. Д. (2006). Вихованнѐ особистості: сходженнѐ до духовності. Київ (Bekh, I. D. 
(2006). Personality’s education: ascent to spirituality. Kyiv). 

Гончаренко, С. У. (1997). Український педагогічний словник (Honcharenko, S. U. (1997). 
Ukrainian pedagogical dictionary). 

Заради життѐ самого на землі. Інтерв’я з Шалвоя Олександровичем Амонашвілі (For 
the sake of life itself on earth. Interview with Shalva Alexandrovich Amonashvili). 
Retrieved from: 
http://gumanpedagog.org.ua/index.php?Itemid=43%20&catid=16:articles&id=69:201
0-11-09-18-04-45&lang=uk&option=com_content&%20view=article    

Козлова, О. Г. (1998). Методика інноваційного пошуку вчителѐ. Суми (Kozlova, O. H. 
(1998). Methods of innovative teacher search. Sumy). 

Маніфест гуманної педагогіки / *Ш. О. Амонашвілі, Д. М. Маллаюв, С. Л. Крук та ін.+. 
Міжнародна асоціаціѐ громадських об’юднань «Міжнародний центр гуманної 
педагогіки» (Manifesto of humane pedagogy / [Sh. O. Amonashvili, D.M. Mallaev, 
S.L. Kruk and others]. International Association of Public Associations “International 
Center for Humane Pedagogy”). Retrieved from: URL: 
http://gumanpedagog.org.ua/index.php?Itemid=63&id=127&lang=uk&option=com_c
ontent&view=article. 

Михайличенко, І. В. (2018). Гуманістичні основи виробничого вихованнѐ в педагогічній 
системі А.С. Макаренка. Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті 
інноваційного розвитку освіти ХХІ століттѐ: матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції (15-16 березнѐ 2018 року, м. Суми). Суми, (cc. 182-185) 
(Mikhailychenko, I. V. (2018). Humanistic bases of industrial education in the pedagogical 
system of A.S. Makarenko. Creative heritage of A.S. Makarenko in the context of 
innovative development of education of the XXI century: materials of the II International 
scientific-practical conference (March 15-16, 2018, Sumy). Sumy, (pp. 182-185)). 

Русаков, А.С. (2007). Антологиѐ гуманной педагогики. М.: Издательский Дом Шалвы 
Амонашвили (Rusakov, A. S. (2007). Anthology of humane pedagogy. M.: Shalva 
Amonashvili Publishing House). 

Сухомлинська, О. В. (2006). Духовно-моральне вихованнѐ дітей і молоді: загальні 
тенденції й індивідуальний пошук. Київ (Sukhomlinska, O.V. (2006). Children and 
youth spiritual and moral education: general tendencies and individual search. Kyiv). 

Фромм, Э. (2006). Анатомиѐ человеческой деструктивности. Москва (Fromm, E. 
(2006). Anatomy of human destructiveness). 

Gage, N., Berliner, D. (1997). Educational psychology (5th ed.). Houghton. URL: 
https://www.titul.ru/uploads/journal/16/Journal_14_14_19.pdf 

РЕЗЮМЕ 
Козлов Дмитрий, Михайличенко Ирина. Реализациѐ идей гуманной педагогики 

в Лебединском педагогическом училище имени А. С. Макаренко под руководством 
Л. Кирдищевой. 

Публикациѐ посвѐщена вопросу внедрениѐ идей гуманной педагогики в 
Лебединском педагогическом училище имени А.С. Макаренко в период пребываниѐ Л. 
Кирдищевой в должности директора. Проведен обзор публикаций по вопросам 
гуманной педагогики. Определены исторические истоки зарождениѐ феномена 
гуманизма. Приведены положениѐ Ш. Амонашвили, президента Международного 
Центра гуманной педагогики относительно принципов реализации гуманной 

http://gumanpedagog.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=421%3Aix-q-q-&catid=5%3Alab&Itemid=30&lang=ru
http://gumanpedagog.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=421%3Aix-q-q-&catid=5%3Alab&Itemid=30&lang=ru
http://gumanpedagog.org.ua/index.php?Itemid=43%20&catid=16:articles&id=69:2010-11-09-18-04-45&lang=uk&option=com_content&%20view=article
http://gumanpedagog.org.ua/index.php?Itemid=43%20&catid=16:articles&id=69:2010-11-09-18-04-45&lang=uk&option=com_content&%20view=article
http://gumanpedagog.org.ua/index.php?Itemid=63&id=127&lang=uk&option=com_content&view=article
http://gumanpedagog.org.ua/index.php?Itemid=63&id=127&lang=uk&option=com_content&view=article
https://www.titul.ru/uploads/journal/16/Journal_14_14_19.pdf


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

135 

педагогики. Раскрыты особенности практического использованиѐ идей гуманной 
педагогики в учебном процессе Лебединского педагогического училища. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманнаѐ педагогика, идеи гуманизма, 
гуманизациѐ образовательного процесса, педагогическое училище. 

АНОТАЦІЯ 
Козлов Дмитро, Михайличенко Ирина. Реалізаціѐ ідей гуманної педагогіки в 

Лебединському педагогічному училищі імені А. С. Макаренка під керівництвом 
Л. Кірдіщевої.  

Публікаціѐ присвѐчена питання реалізації та запровадженнѐ ідей гуманної 
педагогіки в Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка в період 
перебуваннѐ Л. Кірдіщевої на посаді директора. Проведено оглѐд публікацій з питань 
гуманної педагогіки. Окреслено історичні витоки зародженнѐ феномену гуманізму. 
Наведено тези Ш. Амонашвілі, президента Міжнародного Центру Гуманної 
Педагогіки щодо засад реалізації гуманної педагогіки. Розкрито особливості 
практичного використаннѐ ідей гуманної педагогіки у освітньому процесі 
Лебединського педагогічного училища.  

Констатовано, що сучасні заклади освіти повинні сприѐти формування в 
учнів гнучкості, відкритості до нового, здатності адаптуватисѐ та мужності 
перед несподіваним. Ці ѐкості, ймовірно, залишатьсѐ важливими протѐгом усього 
життѐ кожного, тоді ѐк конкретні навички та знаннѐ швидко застаріваять. Тому 
освітній простір XXI століттѐ спрѐмований на формуваннѐ лядини нового типу, 
готової жити в інформаційному суспільстві, вирішувати нестандартні ситуації, 
реагувати на швидкий процес розвитку, вільно володіти інтерактивними 
методами, формами та інструментаріюм, спрѐмованим на досѐгненнѐ результатів. 
Відповідно, освіта XXI століттѐ оріюнтована на лядину і бачить традиційні гуманні 
вектори ѐк основу свого розвитку. 

Зазначено, що у специфіці функціонуваннѐ сучасного гуманного закладу освіти, 
а саме Лебединського педагогічного училища, привертаять увагу такі положеннѐ: 
створяятьсѐ сприѐтливі умови длѐ розвитку особистості, комфортні умови длѐ 
всіх учасників освітнього процесу; формуваннѐ соціально адаптивної особистості 
засобами сімейного та громадѐнського вихованнѐ; робота плануютьсѐ на основі 
колегіальності, співпраці, взаюмоповаги, взаюмопідтримки; здійсняютьсѐ перехід від 
монологічної освіти до діалогової та полілогічної освіти; життѐ закладу освіти 
ґрунтуютьсѐ на принципах гуманної педагогіки; розвиток благородної особистості; 
забезпечуютьсѐ престижність роботи вчителѐ, реалізуютьсѐ висока соціальна роль 
учителѐ; забезпечуютьсѐ зв’ѐзок закладу освіти з реаліѐми сучасності. 

Отже, траюкторіѐ розвитку гуманної педагогіки базуютьсѐ на Лядині з її 
внутрішнім духовним світом і спрѐмована на розвиток духовності особистості, 
використовуячи відповідні класичні форми, методи та засоби навчаннѐ та 
вихованнѐ. Ми констатуюмо, що траюкторіѐ розвитку гуманної педагогіки 
відповідаю освітнім процесам, спрѐмованим на навчаннѐ та вихованнѐ 
підростаячого поколіннѐ. Завдѐки посилення ролі та значеннѐ гуманних цінностей у 
формуванні особистості майбутнього вчителѐ, можна говорити про вирішальну 
роль ідей гуманної педагогіки в закладах освіти. 

Ключові слова: гуманізм, гуманна педагогіка, ідеї гуманізму, гуманізаціѐ 
освітнього процесу, педагогічне училище.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ВЛАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

Метоя статті ю аналіз наукових поглѐдів і власних спостережень, що 
стосуятьсѐ теоретичних та методологічних основ підготовки майбутніх педагогів до 
діагностичної діѐльності, зокрема щодо власних навчальних досѐгнень. Проаналізовано 
оріюнтовну схему організації педагогічної діагностики результатів самостійної роботи 
студентів, її відмінності від контроля, перевірки й оцінки знань, умінь та навичок. 
Визначено комплекс взаюмопов'ѐзаних показників і відповідних їм критеріїв, що даять  
можливість  оцінити діагностичну зрілість майбутнього  вчителѐ. 

Ключові слова: студент педагогічного університету, навчальні досѐгненнѐ, 
освітній продукт, педагогічна діагностика, контроль, оцінка, корекціѐ. 

 

Постановка проблеми. Проблема формуваннѐ здатності майбутніх 

педагогів до діагностики власних навчальних досѐгнень ю надзвичайно 

актуальноя в умовах реформи загальної середньої освіти України. 

На сьогодні існую суперечність між необхідністя формувати 

особистість із розвиненими компетентностѐми й недостатньо 

розробленими механізмами їх педагогічної діагностики. Між існуячими 

критеріѐми, показниками контроля, перевірки та оцінки знань, умінь, 

навичок і необхідністя створявати нові показники длѐ діагностики рівнѐ 

сформованості певних компетентностей. 

Отже, перед науковцѐми та педагогічноя спільнотоя шкіл стоїть 

невідкладна задача розв’ѐзаннѐ цих суперечностей. Вирішеннѐ зазначеної 

проблеми ю одніюя з найважливіших передумов зміни змісту освіти на 

компетентнісний і реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Виникаю необхідність наукового обґрунтуваннѐ процесу педагогічної 

діагностики навчальних досѐгнень студентів в умовах сучасних 

інноваційних перетворень середньої освіти, використовуячи при цьому 

вже існуячий досвід діагностуваннѐ.  

Надзвичайно важливоя ю підготовка майбутніх учителів у педагогічних 

закладах вищої освіти, здатних ефективно здійснявати педагогічну діагнос-

тику в умовах сучасного інноваційного навчального процесу в загально ос-

вітніх школах. Разом із тим, існуяча практика підготовки сучасного вчителѐ в 

педагогічних закладах освіти не ставить за мету глибоке засвоюннѐ студен-

тами знань із діагностичної діѐльності, не передбачаю вправлѐннѐ їх у фор-



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

137 

муванні діагностичних умінь, зокрема, щодо діагностики різного роду компе-

тентностей. Особливо це відчутно у здатності студентів діагностувати резуль-

тати власної пізнавально-творчої діѐльності. А саме цѐ ланка навчального 

процесу, на нашу думку, маю зазнати найбільших змін та вдосконалень на 

користь суттювого підвищеннѐ ролі студента ѐк самоорганізатора, проюктанта, 

виконавцѐ й експерта ѐкості своїх власних компетентностей. 

Таким чином, можна стверджувати, що досліджувана нами 

проблема ю надзвичайно актуальноя, здатноя поліпшити ѐкість підготовки 

ѐк учнів, так і педагогів. 

Метою статті ю аналіз наукових поглѐдів і власних спостережень щодо 

необхідності формуваннѐ здатності студентів педагогічного університету до 

здійсненнѐ педагогічної діагностики власних освітніх продуктів. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової літератури: філософської, 

психологічної, педагогічної з теми педагогічної діагностики. Використовува-

лисѐ також методи теоретичного дослідженнѐ: абстрагуваннѐ, узагальненнѐ, 

порівнѐннѐ різних точок зору на досліджувану проблему, що дало змогу 

з’ѐсувати сучасні поглѐди науковців на проблему педагогічної діагностики, 

зокрема, власних освітніх продуктів студентами в контексті Концепції нової 

української школи. Використовувались такі емпіричні методи дослідженнѐ, ѐк 

спостереженнѐ за особливостѐми розвитку здатності студентів до 

педагогічної діагностики власних навчальних досѐгнень, бесіда зі студентами. 

Аналіз наукових досліджень. На жаль, проголошуячи самостійну 

діѐльність студентів  провідноя в структурі освітнього процесу, а здібності до 

самооцінки – одніюя з основних ѐкостей підростаячої особистості, 

педагогічна наука  поки що не маю достатньо ґрунтовної відповіді на важливі 

питаннѐ ціюї проблеми. Дослідженнѐ Ю. Бабанського, К. Інгенкампа, 

М. Поташника, І. Підласого та ін. маять безумовну наукову й методичну 

вартість щодо розкриттѐ сутності та способів педагогічної діагностики, але 

вони адресовані вчителя, викладачу, вихователя ѐк безумовним і часто 

юдиним діагностам та експертам ѐкості студентської праці. Що ж стосуютьсѐ 

навчаннѐ студентів способам і процедурам діагностики власних досѐгнень, то 

системних і змістовних досліджень з цього питаннѐ поки що у вітчизнѐній 

дидактиці недостатньо. 

Одніюя з причин такого становища ю, на нашу думку, різне тлумаченнѐ 

діагностики різними авторами і відповідно – різний підхід до її використаннѐ. 

Низка авторів (Ю. Бабанський, В. Беспалько, І. Лернер, М. Поташник, 

Т. Шамова) розглѐдаять діагностику ѐк невід’юмну і нероздільну складову  
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юдиного процесу контроля й оцінки знань, що здійсняютьсѐ педагогом, інші 

(К. Інгенкамп, І. Підласий) – обстояять думку, що діагностика більш широке 

понѐттѐ, і тому вклячаять до її структури і контроль, і оцінку, і корекція знань 

учнів – знову ж таки виклячно з боку викладача або ж інших експертів. 

Нарешті, виѐвлѐютьсѐ ще одна точка зору (психологи О. Божович, 

З. Калмикова, О. Юдіна та ін.), сутність ѐкої полѐгаю в тому, що необхідно чітко 

розмежовувати функції  оцінки, самооцінки, з одного боку, та діагностики – з 

іншого, при цьому діагностика ставитьсѐ прибічниками такої позиції на чільне 

місце і розглѐдаютьсѐ ѐк провідний фактор самооцінки, оцінки й корекції, до 

того ж  маю проводитись обов’ѐзково і студентами, і викладачем. 

Поѐсняютьсѐ це тим, що ѐкісна діагностика виконаних робіт – потужний, але 

не до кінцѐ використаний резерв сучасного освітнього процесу й особливо 

учіннѐ, ѐке маю не на словах, а на справі стати активноя, привабливоя длѐ 

молоді, успішноя діѐльністя (Лазарюв, 2016, с. 148-149). 

Виклад основного матеріалу. Термін «діагностика» походить від 

грецьких слів dia – прозорий, gnosis – знаннѐ і в буквальному перекладі 

означаю проѐсненнѐ, розпізнаваннѐ. У найновішому виданні «Большаѐ 

энциклопедиѐ Кирилла и Мефодиѐ» 2004 року першоосновоя терміну 

«діагностика» вважаютьсѐ грецьке diagnostikos – здібний розпізнавати 

(Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина, 2004).  

Не можна не звернути увагу на те, що існуять різні поглѐди на сутність, 

предмет, мету діагностики в освіті, на її функції та методи. У новітній період 

понѐттѐ «педагогічна діагностика» було вперше заѐвлено в педагогічній 

літературі по аналогії з медичноя і психологічноя діагностикоя німецьким 

педагогом К. Інгенкампом у 1968 році (Інгенкамп, 1991), і з того часу активно 

вживаютьсѐ зарубіжними і вітчизнѐними педагогами. Ніхто з них не заперечую 

пріоритету німецького вченого, хоч і не завжди погоджуютьсѐ з тіюя 

першоосновоя, ѐку надавав педагогічній діагностиці К. Інгенкамп. 

Длѐ виѐвленнѐ сутності педагогічної діагностики ѐк наукової 

педагогічної дисципліни, тобто її внутрішнього, тільки їй властивого сенсу, 

ѐкий відрізнѐю її від інших споріднених і схожих понѐть, варто порівнѐти різні 

дефініції (наукові визначеннѐ) й трактуваннѐ (наукові тлумаченнѐ) 

діагностики з часу її входженнѐ в педагогічний та освітній простір, тобто з 70-х 

років минулого століттѐ. Як відомо, саме наукове, а не побутове, визначеннѐ 

розкриваю не окремі ознаки, а сутнісні, глибинні характеристики, специфічне 

призначеннѐ предмета вивченнѐ. Під час аналізу схожих і несхожих дефініцій, 

поѐснень до них можна помітити, що різні автори використовуять 

неоднакові підстави длѐ визначеннѐ шуканої сутності. 
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Так, К. Інгенкамп основноя підставоя длѐ виокремленнѐ сутності 

діагностики серед інших понѐть вважаю ті завданнѐ, ѐкі виконую педагогічна 

діагностика, що «покликана, по-перше, оптимізувати процес індивідуального 

навчаннѐ, по-друге, в інтересах суспільства забезпечити правильне 

визначеннѐ результатів навчаннѐ і, по-третю, керуячись виробленими 

критеріѐми, зводити до мінімуму помилки під час переведеннѐ учнів із одніюї 

навчальної групи в іншу, під час направленнѐ їх на різноманітні курси та 

вибору спеціалізації навчаннѐ. За допомогоя педагогічної діагностики 

аналізуютьсѐ навчальний процес і визначаятьсѐ результати навчаннѐ» 

(Інгенкамп, 1991, с. 8). І вже на основі зазначених завдань німецький учений 

розкриваю змістовну сутність педагогічної діагностики, називаячи її 

складовоя педагогічної діѐльності. Ввівши понѐттѐ «діагностична діѐльність», 

автор, таким чином, розглѐдаю її ѐк процес, у ході ѐкого педагог, 

застосовуячи необхідні наукові критерії, спостерігаю за учнѐми, оброблѐю 

дані спостережень та опитувань і повідомлѐю про одержані результати. 

Предмет педагогічної діагностики може бути визначений ѐк 

діѐльність із визначеннѐ на наукових засадах ѐкості перебігу й результатів 

освітньої (навчальної) роботи, виѐвленнѐ оптимальних умов та факторів 

длѐ розвитку її суб’юктів, набуттѐ ними професійної компетентності. 

Працівники освіти визначаять ѐкість ѐк академічне понѐттѐ, що базуютьсѐ 

на ефективному освоюнні знань, набутті студентами необхідних фахових 

компетентностей, професійно-творчої самостійності й високої мотивації до 

обраної спеціальності. 

Дослідники Г. Цехмістрова, Н. Фоменко стверджуять, що педагогічна 

діагностика ѐк аналітико-оціночна діѐльність здатна надати інформація, 

необхідну длѐ прийнѐттѐ ефективних управлінських рішень, що забезпечуять 

розвиток освітнього процесу в закладі освіти будь-ѐкого рівнѐ. Але це 

можливо лише в тому випадку, коли вона володію сучасним, технологічним 

інструментаріюм і надійноя методикоя, здатними гарантувати ѐкість і 

своючасність отриманої інформації (Цехмістрова та Фоменко, 2005). 

Здійсняячи педагогічну діагностику, необхідно чітко розмежовувати 

понѐттѐ «контроль», «діагностика», «оцінка», «корекціѐ». Дослідники 

відмічаять, що будь-ѐка помилка ю тонким індикатором тих чи інших 

особливостей навчальної роботи суб’юкта навчаннѐ. Тому контроль за 

засвоюннѐм навчального матеріалу ефективний лише тоді, коли він 

пов’ѐзаний із діагностикоя причин помилок та утруднень. Корекціѐ 

навчальної роботи приносить позитивні результати, ѐкщо спираютьсѐ на 

діагностичні дані, а не тільки на предметний зміст помилок. Таким чином, 
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контроль – діагностика – корекціѐ – оцінка навчальної роботи студентів 

складаять ланки одного ланцяга. Центральна ланка, на думку авторів, – 

діагностика, тому що від неї залежить і ѐкість контроля знань, і продуктивна 

корекціѐ досѐгнутих результатів, і їх оцінка. Діагностика причин помилок та 

утруднень учнѐ і студента, тим більше діагностика його розвитку в ході 

навчаннѐ, здійсняютьсѐ, ѐк правило, педагогами-фахівцѐми і психологами 

обов’ѐзково на науковій, а не стихійній основі (Підласий, 1998, с. 10). 

Ми дотримуюмосѐ позиції, що необхідно чітко розмежовувати функції  

оцінки, самооцінки, з одного боку, та діагностики, – з іншого, особливо щодо 

пріоритетів доступної длѐ студентів діагностики виконаної самостійної роботи 

по відношення до таких процедур, ѐк самооцінка й оцінка роботи, її корекціѐ 

та вдосконаленнѐ. Підставоя длѐ такого підходу стали такі міркуваннѐ. Перш 

за все, без доступної длѐ студентів та одночасно всебічної діагностики 

виконаного завданнѐ не можна сподіватисѐ на його об’юктивну  самооцінку й 

самокорекція, на ефект завершеності самостійних зусиль і одержаннѐ 

необхідної длѐ студента мотивації. По-друге, вивченнѐ структури та 

особливостей самостійної роботи дозволѐю виділити ѐдро діагностики, що 

чітко вказую на її специфіку в порівнѐнні з контролем і оцінкоя – це виѐвленнѐ 

причин допущених помилок, недоліків та утруднень з опороя на раніше 

встановлені й засвоюні студентами критерії ѐкості самостійної роботи та 

необхідні длѐ цього способи їх досѐгненнѐ. Нарешті, взѐта до уваги емоційна 

гострота ситуації контроля й оцінки фактично длѐ кожного, хто навчаютьсѐ. 

Таким чином, предмет педагогічної діагностики може бути 

визначений ѐк діѐльність із визначеннѐ на наукових засадах ѐкості перебігу 

та результатів освітньої (навчальної) роботи, виѐвленнѐ оптимальних умов 

і факторів длѐ розвитку її суб’юктів, набуттѐ ними професійної 

компетентності. Працівники освіти визначаять ѐкість ѐк академічне 

понѐттѐ, що базуютьсѐ на ефективному освоюнні знань, набутті студентами 

необхідних фахових компетентностей, професійно-творчої самостійності і 

високої мотивації до обраної спеціальності. 

Сучасна діагностика, ѐк видно з проаналізованої літератури і власного 

досвіду викладача закладу вищої педагогічної освіти, маю більш широкий і 

глибокий зміст порівнѐно з традиційноя системоя контроля знань та вмінь, 

бо останнѐ лише констатую результати, не поѐсняячи їх походженнѐ. 

Діагностуваннѐ ж розглѐдаю результати разом зі шлѐхами і способами їх 

отриманнѐ, виѐвлѐю тенденції та динаміку формуваннѐ продукту навчаннѐ. 

Установлено (М. Голубюв, І. Підласий), що теоретичноя основоя педа-

гогічної діагностики ю закономірності педагогічного процесу, зокрема, особ-
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ливості гуманістичної парадигми сучасної освіти, принципи та правила педа-

гогіки, а також умови й фактори навчально-виховної роботи (Підласий, 1998). 

Методологічну основу педагогічної діагностики складаять 

положеннѐ про процес пізнаннѐ об’юктивної реальності, системний і 

комплексний підходи до складних, нерівноважних, динамічних систем та їх 

діагностичного виміряваннѐ (зокрема, теоріѐ синергетики і концепціѐ 

зворотної аферентації П. Анохіна стосовно поведінки й діѐльності суб’юктів 

освітнього процесу); юдність теорії і практики під час застосуваннѐ критеріїв 

діагностики і прогнозуванні розвитку педагогічних ѐвищ. 

 Серцевину діагностики і невід’юмної від неї корекційної роботи 

складаять операції з виѐвленнѐ причин допущених помилок. Узагальненнѐ їх 

привело до висновку, що основними причинами помилок і недоліків ѐк у 

процесі виконаннѐ самостійної роботи, так і при її контролі самим студентом 

можуть бути: а) слабкі знаннѐ учнѐ про етапи і способи розв’ѐзаннѐ 

навчальної задачі; б) недостатні вміннѐ аналізувати власну діѐльність і 

самостійно або у співпраці з викладачем (товаришами) виѐвлѐти коріннѐ 

недоліків; в) недостатньо усвідомлені теоретичні знаннѐ з певного розділу 

предмета і тому неадекватне їх застосуваннѐ длѐ практичного завданнѐ; г) 

невміннѐ співставлѐти свої дії з відомими критеріѐми ѐкості, порівнявати 

одержані результати з еталоном або алгоритмом дій. Виѐвленнѐ причин 

помилок і утруднень ѐк  провідної частини діагностичних операцій ю 

найважчоя й найголовнішоя справоя всіюї самостійної роботи тих, хто 

навчаютьсѐ. Оволодіннѐ ціюя справоя повинно займати чимало часу, але не 

можна той час віддавати іншій роботі. 

Так, наприклад, оріюнтовну схему організації педагогічної діагностики 

результатів самостійної роботи студентів можна представити таким чином: 

1) створеннѐ доброзичливого й ділового психологічного клімату, упевненості 

студентів в успішному виконанні самостійної роботи, позитивних мотивів длѐ 

пізнавально-творчої активності; 2) актуалізаціѐ здобутих теоретичних знань, 

необхідних длѐ виконаннѐ  самостійної творчої роботи; 3) наданнѐ 

детального інструктажу щодо етапів і способів виконаннѐ самостійного 

(творчого) завданнѐ; 4) самостійне виконаннѐ завданнѐ студентами 

відповідно до отриманого інструктажу з консультативноя (за необхідності) 

допомогоя викладача; 5) самоперевірка виконаної творчої роботи із 

застосуваннѐм засвоюних чи наданих критеріїв ѐкості виконаннѐ або зразків 

виконаннѐ, констатаціѐ допущених помилок; 6) усне чи письмове поѐсненнѐ 

причин помилок, виправленнѐ виѐвлених помилок із застосуваннѐм 

означених теоретичних основ (правил, формул, критеріїв ѐкості тощо); 
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7) статистичне узагальненнѐ допущених помилок, самооцінка виконаної 

роботи на основі засвоюних критеріїв ѐкості, виѐвлених причин помилок і 

недоліків; 8) перевірка викладачем ѐкості виконаннѐ самостійної творчої 

роботи – з фіксаціюя відповідності роботи певним критеріѐм, позначеннѐм 

допущених і виправлених помилок, ѐкості поѐсненнѐ причин цих помилок, не 

помічених студентом недоліків і помилок; 9) педагогічна оцінка виконаної 

самостійної творчої роботи і, ѐкщо ю необхідність, короткі рекомендації щодо 

запобіганнѐ виѐвлених недоліків і вдосконаленнѐ, активізаціѐ подальшої 

самостійної (творчої) діѐльності студентів (Лазарюв, 2016). 

Таким чином, самостійна робота над помилками ѐк певний аспект 

дидактичної системи маю будуватисѐ з метоя формуваннѐ у студентів 

діагностико-корекційного способу ціюї роботи з пріоритетами 

самодіагностики ѐк свідомого виѐвленнѐ причин недоліків і помилок.  

Необхідно відмітити, що всі компоненти діагностичної діѐльності 

взаюмовпливаять та взаюмодоповняять один одного, формуятьсѐ 

поетапно в цілісному педагогічному процесі закладу освіти.  

У педагогічній діагностиці надзвичайно важливо визначити ѐкість 

результатів виміру. Розроблѐятьсѐ відповідні критерії, ѐкі дозволѐять дати 

оцінку ѐкості виміру. 

Критерій (з грецького kriterion – мірило длѐ оцінки) – це міра, за 

допомогоя ѐкої встановляютьсѐ ѐкість того чи іншого ѐвища. 

«Прикладаннѐ» критеріїв до ѐкогось процесу чи одержаного результату і ю 

тіюя процедуроя, за допомогоя ѐкої ми ставимо оцінку. 

Критерії в навчанні – це комплекс необхідних і достатніх виміряваль-

них ѐкісних характеристик певного рівнѐ навчальних досѐгнень. Критерії, ѐк 

правило, відображаять дві сторони навчального процесу: з одного боку, ѐк 

інструмент практичної діагностики, виміряять ѐкість конкретної навчальної 

роботи студента (реферат, доповідь, курсова робота, проюкт тощо), 

допомагаячи віднести її до певного рівнѐ навчальних досѐгнень, а, з іншого, 

установляять рівень пізнавально-творчого розвитку студента.  

Длѐ діагностики розвитку професійно-творчої самостійності ѐк 

найважливішої інтегральної ѐкості майбутнього фахівцѐ застосовано 

інваріантні критеріальні характеристики, ѐкі поступово набуваятьсѐ  в творчій 

діѐльності. Зокрема, це здатність суто самостійно ставити власні цілі й 

завданнѐ, знаходити  засоби та способи їх розв’ѐзаннѐ; здібності знаходити й 

формулявати проблему, виѐвлѐти її суперечності; володіти механізмами 

творчої діѐльності (аналіз, порівнѐннѐ, зіставленнѐ, аналіз через синтез, 
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евристики тощо); досѐгати комунікативної взаюмодії з іншими під час 

створеннѐ індивідуального чи колективного творчого продукту тощо. 

Комплекс взаюмопов’ѐзаних показників і відповідних їм критеріїв даю 

також можливість оцінити дослідницьку зрілість майбутнього вчителѐ. 

Зокрема: 1) рівень теоретичних знань з філософії і педагогіки наукового 

дослідженнѐ (сутність основних суперечностей сучасної освіти і способи їх 

розв'ѐзаннѐ; тема, предмет, мета, гіпотеза, завданнѐ, методи 

наукового дослідженнѐ, сутність і структура наукового експерименту, його 

констатувальний, перетворявальний і контрольний етапи; інноваційні 

моделі і технології і способи їх впровадженнѐ у практику); 2) рівень творчо-

дослідницьких здібностей і вмінь (визначаютьсѐ за допомогоя 

критеріальної оцінки результатів конкретної самостійної дослідницької 

роботи; 3) рівень комунікативної культури; 4) рівень захисту перед 

експертом чи експертноя комісіюя власного дослідницького творчого 

продукту (обґрунтуваннѐ інноваційних ідей та їх цільового призначеннѐ, 

ступенѐ новизни авторської творчої задумки, гіпотези передбачуваних 

результатів; особливості творчих завдань згідно зі специфікоя їх творчих 

мотивів, здібностей, нахилів до відповідної дослідницької роботи, вольової і 

спеціальної підготовки); 5) рівень творчої взаюмодії керівника і студентів, 

результативність (поточної і підсумкової) дослідницької роботи 

(установляятьсѐ за наѐвними продуктами діѐльності студентів за певний 

період (півроку, рік тощо) – статті, доповіді, олімпіадні та конкурсні 

досѐгненнѐ, захисти наукових робіт  тощо (Лазарюв, 2016). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, можна зробити висновок, що здатність до педагогічної діагностики 

майбутніх учителів забезпечить їм успішність у професійній діѐльності, у 

власній самореалізації. Основоя педагогічної діагностики і невід’юмної від 

неї корекційної роботи можна визначити операції з виѐвленнѐ причин 

допущених помилок. Педагогічна діагностика маю певний алгоритм 

діѐльності, ѐким повинні оволодіти студенти. Діагностичну зрілість 

майбутнього вчителѐ можна оцінити за комплексом взаюмопов’ѐзаних 

показників і відповідних їм критеріїв. 

Перспективним може стати дослідженнѐ питаннѐ особливостей 

педагогічної діагностики професійних компетентностей майбутніх педагогів. 
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РЕЗЮМЕ 
Кривонос Ольга. Формирование способности будущих педагогов к 

педагогической диагностике собственных учебных достижений. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ научных взглѐдов и собственных наблядений, 

которые касаятсѐ теоретических и методологических оснований подготовки 
будущих педагогов к диагностической деѐтельности, а именно, что касаетсѐ 
собственных учебных достижений. Проведен анализ ориентировочной схемы 
организации педагогической диагностики результатов самостоѐтельной работы 
студентов, ее отличие от контролѐ, проверки и оценки знаний, умений и навыков. 
Определен комплекс взаимосвѐзанных показателей и критериев, что дает 
возможность дать оценку диагностической зрелости будущего учителѐ.  

Ключевые слова: студент педагогического университета, учебные 
достижениѐ, образовательный продукт, педагогическаѐ диагностика, контроль, 
оценка, коррекциѐ. 

SUMMARY 
Kryvonos Olha. Pedagogical diagnostics of own educational achievements of 

students of pedagogical university. 
The article considers theoretical and methodological bases of training of future 

teachers for diagnostic activity, in particular, concerning their own educational 
achievements. The approximate scheme of the organization of pedagogical diagnostics of the 
results of independent work of students is analyzed, in particular its differences from the 
control, testing and assessment of knowledge, skills and abilities; a set of interrelated 
indicators and corresponding criteria that allow to assess the diagnostic maturity of the 
future teacher is defined. 

The set of interrelated indicators and the corresponding criteria also makes it possible 
to assess the research maturity of the future teacher in particular: 1) the level of theoretical 
knowledge of philosophy and pedagogy of scientific research (the essence of the main 
contradictions of modern education and ways to solve them; a theme, a subject, a purpose, a 
hypothesis, the tasks, the methods of scientific research, the essence and structure of 
scientific experiment, its ascertaining, transforming and control stages; the innovative 
models and technologies and methods of their implementation in practice); 2) the level of 
creative research abilities and skills is determined by criterion evaluation of the results of 
specific independent research work; 3) the level of communicative culture; 4) the level of 
defense before an expert or expert commission of one’s own research creative product 
(substantiation of innovative ideas and their purpose, the degree of novelty of the author’s 
creative idea, hypotheses of expected results; peculiarities of creative tasks in accordance 
with the specifics of their creative motives, abilities, inclinations to relevant research work, 
volitional and special training); 5) the level of creative interaction between the lecturer and 
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students, the effectiveness (current and final) of the research work (set by the available 
products of the students for a certain period (six months, a year) – articles, reports, Olympic 
and competitive achievements, defense of scientific papers and others. Finally, we can 
conclude that the ability to pedagogical diagnostics of future teachers will ensure the success 
of professional activity, of their own self-realization. The basis of pedagogical diagnostics and 
inseparable corrective work can be defined as operations to identify the causes of mistakes. 
Pedagogical diagnostics has a certain algorithm of activity, which should be mastered by the 
students. The diagnostic maturity of the future teacher can be assessed by a set of 
interrelated indicators and their corresponding criteria.j 

Key words: a student of pedagogical university, pedagogical diagnostics, control, 
assessment, correction. 
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У статті здійснено аналіз сутності правової компетентності фахівців різних 
галузей. На підставі здійсненого аналізу, а також з опертѐм на положеннѐ 
формальної логіки запропоновано авторське визначеннѐ понѐттѐ «правова 
компетентність педагогічних працівників економічних коледжів».  

Ґрунтуячись на наукових дослідженнѐх структури різних видів 
компетентностей, автором виокремлено та схарактеризовано складові 
компоненти досліджуваного понѐттѐ: інноваційно-когнітивний, діѐльнісний, 
мотиваційно-ціннісний, особистісно-рефлексивний та емоційно-вольовий. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, правова компетентність, 
компоненти компетентності, педагогічні працівники, економічний коледж. 

  

Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток країни, її 

інтеграційні устремліннѐ до Європейського співтовариства зумовили 

початок реформуваннѐ багатьох сфер суспільного життѐ. Система освіти в 

Україні стала одним із флагманів цього процесу, активно впроваджуячи 

сучасні підходи до організації та здійсненнѐ освітньої діѐльності, що 

ефективно застосовуятьсѐ країнами Європейського Соязу.  

Необхідність інтеграції України в міжнародний освітній і науковий 

простір визначено одніюя із засад державної політики у сфері освіти та 

закріплено на законодавчому рівні у статті 6 Закону України «Про освіту» 

(Закон України «Про освіту»). 

Зазначені інтеграційні процеси сприѐли впровадження в українське 

освітню середовище міжнародних стандартів і принципів забезпеченнѐ ѐкості 

освітньої діѐльності, що зумовило необхідність розробки нових редакцій або 
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внесеннѐ змін до законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів 

України, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середня 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту» тощо. 

Істотні зміни у сфері правового регуляваннѐ освітньої діѐльності 

разом із запровадженнѐм нових положень і вимог до організації та 

здійсненнѐ освітнього процесу сприѐли суттювому розширення 

категорійно-понѐтійного апарату, що застосовуютьсѐ в освітньому 

середовищі, та введення в обіг нових дефініцій і понѐть. 

Аналіз актуальних досліджень. Важливий внесок у вирішеннѐ 

проблемних питань упровадженнѐ компетентнісного підходу у вітчизнѐний 

освітній простір здійснили вчені О. Антонова, В. Бадер, І. Бех, В. Болотов, 

О. Дубасеняк, В. Луговий, О. Пометун, В. Радкевич, В. Рѐбченко та інші. 

Розробці актуальних питань формуваннѐ й розвитку правової ком-

петентності фахівців різних галузей присвѐчені наукові роботи О. Ар-

мейського, Ю. Богуцького, І. Галущак, Д. Коваленка, В. Пугач, С. Пугача та ін. 

Разом із тим, незважаячи на підвищену увагу вітчизнѐних науковців 

до актуальних питань застосуваннѐ положень компетентнісного підходу в 

освітній діѐльності, недостатньо дослідженими залишаятьсѐ питаннѐ щодо 

визначеннѐ сутності та структури правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів. 

Метою статті ю формуляваннѐ авторського визначеннѐ понѐттѐ 

«правова компетентність педагогічних працівників економічних коледжів» 

та визначеннѐ його структурних компонентів. 

Методи дослідження. У ході дослідженнѐ автором використано такі 

методи: аналіз, синтез, дедукціѐ, індукціѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ тощо.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз нормативно правових актів у 

сфері освіти даю підстави констатувати, що провідноя концепціюя рефор-

муваннѐ освітньої системи в Україні ю впровадженнѐ в освітня діѐльність 

компетентнісного підходу, що дозволить у результаті навчаннѐ підготувати 

фахівців, здатних самостійно приймати оптимальні професійні рішеннѐ. 

Широке впровадженнѐ компетентнісного підходу в український 

освітній простір пов’ѐзане, передусім, із необхідністя підготовки здобувача 

не лише ѐк фахівцѐ з відповідним обсѐгом знань, але й ѐк особистості, 

спроможної до ефективного виконаннѐ завдань професійної діѐльності, 

саморозвитку й самоосвіти. Це, у своя чергу, повинно сприѐти швидкій 

адаптації фахівцѐ до стрімкозмінних умов здійсненнѐ професійної 

діѐльності й підвищити його конкурентоспроможність на вітчизнѐному та 

міжнародному ринку праці.  
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У сучасних умовах динамічного розвитку й перетворень в освітній 

сфері, що зумовляять системні зміни в нормативно-правовому регуляваннѐ 

освітнього процесу, актуалізуютьсѐ проблема розвитку в педагогічних 

працівників економічних коледжів правової компетентності ѐк складника 

їхньої професійної компетентності. Досконале володіннѐ законодавчими й 

підзаконними нормативно-правовими актами, вміннѐ їх застосовувати у своїй 

професійній діѐльності здійсняю суттювий вплив на ѐкість підготовки фахівців 

відповідно до вимог чинних документів у цій сфері. 

Аналіз наукових праць учених свідчить, що проблемі розвитку правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів не було 

приділено достатньої уваги, у зв’ѐзку з чим можемо констатувати відсутність 

науково обґрунтованого формуляваннѐ цього понѐттѐ, юдиного підходу до 

визначеннѐ його змістового наповненнѐ. З метоя усуненнѐ виѐвлених 

прогалин проаналізуюмо підходи науковців до визначеннѐ категорії «правова 

компетентність» у контексті підготовки фахівців різних галузей та на його 

основі запропонуюмо власне тлумаченнѐ понѐттѐ «правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів». 

На нашу думку, необхідно чітко розрізнѐти правову компетентність 

фахівців у сфері яриспруденції з аналогічноя компетентністя осіб, ѐкі 

здійсняять своя діѐльність у інших сферах, та потребуять її длѐ організації 

власної діѐльності й вирішеннѐ професійних завдань у нормативно-

правовий спосіб. Це спонукаю до розглѐду дефініції «правова 

компетентність» фахівців неяридичного профіля. 

Так, А. Будас у дисертаційному дослідженні (Будас, 2012, с. 153) 

пропоную розглѐдати «правову компетентність студента економічної 

спеціальності ѐк сукупність ѐкостей, що відображаять ступінь кваліфікації 

фахівцѐ-економіста, рівень його правових знань, умінь, навичок, усвідомлене 

сприйнѐттѐ соціально-правового досвіду та здатність до їх ефективної 

реалізації у своїй практичній діѐльності у сфері господаряваннѐ». До її 

складників дослідницѐ відносить когнітивний (пізнавальний), ціннісно-

мотиваційний і діѐльнісно-процесуальний компоненти. 

І. Галущак у контексті дослідженнѐ формуваннѐ правової 

компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної 

університетської освіти визначаю правову компетентність ѐк систему 

професійно-правових знань чинного законодавства та ціннісного ставленнѐ 

до правової діѐльності; усвідомленнѐ сутності права й механізмів його дії; 

вміннѐ мислити правовими категоріѐми; доречно використовувати набуті 
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правові знаннѐ у професійній діѐльності, досѐгати ефективного результату 

нормативно-правовим способом (Галущак, 2018, с. 5).  

Д. Коваленко розглѐдаю понѐттѐ «правової компетентності» ѐк 

«…глибину й характер поінформованості працівника щодо правових засад 

професійної діѐльності, а також його здатність до ефективної реалізації 

права у своїй практичній діѐльності» (Коваленко, 2013, с. 199). 

У контексті управлінської діѐльності Н. Юрасяк розглѐдаю «правову 

компетентність ѐк інтегральну професійно-особистісну характеристику, 

високий рівень оволодіннѐ компетенціюя в області трудового права, а також 

комунікативні здібності та особистісні ѐкості менеджера, що забезпечуять 

нормативно-правове врегуляваннѐ важких ситуацій в управлінні персоналом 

підприюмства» (Юрасяк, 2009, с. 9-10). Разом із тим, на нашу думку, 

відповідний рівень правової компетентності повинен бути притаманним не 

тільки керівникам відповідних рівнів, але й усім працівникам, що забезпечить 

можливість останніх здійснявати своя професійну діѐльність у межах 

відповідного правового полѐ й захищати свої права. 

Також існуять розбіжності в підходах до трактуваннѐ понѐттѐ «правова 

компетентність» педагогічних працівників різних освітніх закладів. 

Так, О. Армейський за результатами дисертаційного дослідженнѐ 

робить висновок, що «правова компетентність учителѐ – це багатофакторне 

ѐвище, що вклячаю в себе систему його теоретичних знань та способів їх 

застосуваннѐ в конкретних педагогічних та правових ситуаціѐх щодо 

здійсненнѐ правового вихованнѐ учнів і організації власної професійної 

діѐльності в межах правового полѐ, ціннісні правові оріюнтації та відповідні 

професійні ѐкості» (Армейський, 2018, с. 36). Правова компетентність учителѐ 

відображаю рівень засвоюннѐ правових знань, умінь, навичок, необхідних длѐ 

реалізації соціальної взаюмодії та професійної діѐльності фахівцѐ, його 

готовність і здатність до застосуваннѐ правових норм під час розв’ѐзаннѐ про-

фесійних завдань, виконаннѐ трудових функцій, у процесі вирішеннѐ завдань, 

що виникаять у повсѐкденному житті; здатність, бажаннѐ й наѐвність мотива-

ції вчителѐ до постійного підвищеннѐ рівнѐ своюї правової компетентності 

шлѐхом самонавчаннѐ, підвищеннѐ кваліфікації (Армейський, 2018, с. 36). 

Я. Кічук визначаю правову компетентність соціального педагога ѐк 

сукупність ѐкостей, ѐкі відображаять ступінь кваліфікації, рівень 

правових знань, умінь навичок, готовності та здібностей, пов’ѐзаних із 

здійсненнѐм комплексу заходів із правової підтримки й захисту суб’юктів 

(Кічук, 2012, с. 73). 
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На відміну від Я. Кічука, російська вчена А. Молчанова формуляю дос-

ліджуване понѐттѐ через категорія «освіта» та пропоную визначати профе-

сійно-правову компетентність соціального педагога ѐк системно-особистісну 

освіту, що відображаю юдність його теоретико-прикладної підготовленості й 

готовності здійснявати професійну діѐльність у межах правового полѐ, 

здатність фахівцѐ успішно вирішувати соціально-педагогічні завданнѐ 

відповідно до нормативно-правових документів (Молчанова, 2008, с. 6). 

Цікавим длѐ нашого дослідженнѐ ю визначеннѐ Д. Коваленка 

професійно-правової компетентності інженера-педагога ѐк інтегративної 

ѐкості особистості фахівцѐ, що характеризую його здатність і готовність до 

ефективної реалізації права у власній практичній професійній діѐльності 

під час реалізації професійних функцій (Коваленко, 2015, с. 228).  

Отже, аналіз наукових трактувань понѐттѐ «правова компетентність» 

фахівців різних галузей даю змогу констатувати, що різні науковці 

розглѐдаять його ѐк «сукупність відповідних ѐкостей», «систему професійно-

правових знань», «інтегральну професійно-особистісну характеристику», 

«багатофакторне ѐвище», «системно-особистісну освіту» тощо, що 

визначаять здатність фахівцѐ ефективно організовувати та здійснявати 

професійну діѐльність у межах відповідного правового полѐ. Саме 

спрѐмованість освітнього процесу на формуваннѐ здатності фахівцѐ успішно 

виконувати функції в межах відповідної професії та ю визначальноя сутнісноя 

ознакоя використаннѐ компетентнісного підходу в освітній діѐльності. 

Основоя правової компетентності відповідного фахівцѐ ю наѐвність у 

нього знань правових норм, що дозволѐю йому дотримуватисѐ вимог 

чинного законодавства під час здійсненнѐ професійної діѐльності; вмінь 

застосовувати ці знаннѐ в практичній діѐльності; а також особистісне його 

ставленнѐ до необхідності діѐти правосвідомо у визначений керівними 

документами спосіб. 

З метоя формуляваннѐ науково обґрунтованого авторського 

визначеннѐ понѐттѐ «правова компетентність педагогічних працівників 

економічних коледжів» звернемосѐ до положень формальної логіки, 

оскільки саме цѐ наука вивчаю порѐдок утвореннѐ нових понѐть. 

Понѐттѐ – це форма мисленнѐ, ѐка ю результатом узагальненнѐ й 

виділеннѐ предметів деѐкого класу за загальними та специфічними длѐ них 

ознаками (Конверський, 2008, с. 131). Отже, сформулявати визначеннѐ 

нового понѐттѐ – означаю застосувати певні логічні операції (узагальненнѐ й 

обмеженнѐ, аналіз, синтез, поділ, порівнѐннѐ тощо) та розкрити його зміст за 
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загальними та специфічними ознаками, що відображаять його сутність серед 

подібних категорій. 

Передбачимо, що запропоноване визначеннѐ понѐттѐ «правова 

компетентність педагогічних працівників економічних коледжів» буде 

відноситисѐ до класу реальних дефініцій, тобто розкривати істотні й 

загальні ознаки, а длѐ його формуляваннѐ буде використано атрибутивно-

релѐційний метод, ѐкий  передбачаю визначеннѐ понѐттѐ через такі ознаки: 

– родову – ѐка притаманна предметам певного класу, в межах ѐкого 

знаходѐтьсѐ предмети, що відображені в даному понѐтті; 

– видову – розрізняваний атрибут длѐ предметів, узагальнених у 

понѐтті (Конверський, 2008, с. 139–140).  

Визначаячи нове понѐттѐ, необхідно також дотримуватись основних 

вимог, що висуваю формальна логіка: це ѐсність, точність і відповідність за 

обсѐгом того понѐттѐ, ѐке визначаютьсѐ, тому, за допомогоя ѐкого 

здійсняютьсѐ визначеннѐ (Архипова, 2015, с 58). 

Отже, длѐ формуляваннѐ понѐттѐ «правова компетентність 

педагогічних працівників економічних коледжів» використаюмо порѐдок 

дефініції реального понѐттѐ. Із ціюя метоя спочатку виокремимо 

найближчу родову ознаку досліджуваного понѐттѐ, а потім визначимо 

найбільш притаманні його видові ознаки. 

На нашу думку, родовоя ознакоя цього понѐттѐ доцільно розглѐдати 

саме «здатність особи до певної діѐльності», ѐка міститьсѐ в законодавчо 

закріпленому визначенні понѐтті «компетентність» (Закон України «Про вищу 

освіту»). Це положеннѐ найбільш точно й повно відображаю спрѐмованість 

компетентнісного підходу – підготовка фахівцѐ, спроможного ефективно 

діѐти під час виконаннѐ функції професійної діѐльності, що безумовно 

стосуютьсѐ й педагогічних працівників економічних коледжів. 

Словник української мови (Білодід, 1970, с. 531) визначаю понѐттѐ 

«здатність» ѐк властивість за значеннѐм «здатний»: 

1) ѐкий може, умію здійснявати, виконувати, робити що-небудь, 

поводити себе певним чином; 

2) ѐкий маю здібності, обдарований. 

Таким чином, правова компетентність педагогічного працівника даю 

йому змогу виконувати на належному рівні свої функціональні обов’ѐзки та 

ѐкісно здійснявати професійну діѐльність, використовуячи при цьому 

набуті правові знаннѐ й навички. Цѐ здатність ґрунтуютьсѐ на багатьох 

чинниках, у тому числі й на особистих ѐкостѐх лядини, його професійних 

характеристиках, освіті тощо, тобто понѐттѐ «здатність» містить родові 
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ознаки, ѐкі визначаятьсѐ багатьма науковцѐми у трактуванні понѐттѐ 

«правова компетентність фахівцѐ». 

Післѐ визначеннѐ найближчої родової ознаки досліджуваного 

понѐттѐ сформуляюмо основні видові ознаки, що відрізнѐять його від 

суміжних понѐть. На нашу думку, характерноя рисоя правової 

компетентності, ѐка відрізнѐю її від інших компетентностей, ю дотриманнѐ 

особоя вимог чинного законодавства під час здійсненнѐ своюї професійної 

діѐльності. Під чинним законодавством та розпорѐдчими документами 

керівників закладів передвищої освіти ми розуміюмо Конституція України, 

законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти у сфері освітньої 

діѐльності, а також накази, розпорѐдженнѐ, вказівки тощо керівників 

різних рівнів і колегіальних органів управліннѐ закладів передвищої освіти, 

що стосуятьсѐ організації та здійсненнѐ освітнього процесу.  

Природно, що перша видова ознака можу бути дотримана за 

наѐвності в особи відповідних правових знань, умінь, навичок, способів 

мисленнѐ, цінностей. Означені характеристики формуятьсѐ педагогічними 

працівниками та розвиваятьсѐ під час отриманнѐ відповідного рівнѐ освіти 

та протѐгом усіюї професійної діѐльності. У подальшому вони можуть бути 

використані в повсѐкденній педагогічній діѐльності длѐ правильного 

трактуваннѐ правових норм та їх застосуваннѐ в конкретних ситуаціѐх.  

Ще одніюя важливоя видовоя ознакоя правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів ю відповідний рівень 

правосвідомості особи, що «… характеризую сукупність правових поглѐдів, 

почуттів, ідей, теорій та уѐвлень, що відображаять ставленнѐ окремої 

лядини до чинного чи бажаного права та діѐльності, пов’ѐзаної з ним» 

(Радкевич, 2020, с. 89). Саме правосвідомість виражаю внутрішню 

переконаннѐ особи в необхідності здійснявати педагогічну діѐльність у 

межах правового полѐ та виражаютьсѐ в правомірній її поведінці, що ю 

наступноя видовоя ознакоя правової компетентності. Недостатньо лише 

знати та поважати закон, не менш важливо усвідомлено діѐти відповідно 

до положень законодавства та інших розпорѐдчих документів та у спосіб, 

передбачений ними, під час вирішеннѐ завдань професійної діѐльності. 

Але всі перераховані вище видові ознаки ю характерними длѐ 

більшості педагогічних працівників різних закладів освіти. Тому необхідно 

виділити ознаку правової компетентності, ѐка ю характерноя саме длѐ 

педагогічних працівників економічних коледжів. На нашу думку, ціюя 

видовоя ознакоя ю готовність до забезпеченнѐ освіченості учнівської 

молоді в галузі економічних правовідносин, що маю виѐвлѐтись у 
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спроможності педагогічного працівника сформувати у студентів комплекс 

знань, умінь, навичок, способів мисленнѐ, цінностей, а також розуміннѐ 

необхідності дотриманнѐ правових норм у сфері економіки під час 

здійсненнѐ майбутньої професійної діѐльності. 

Отже, правова компетентність педагогічного працівника 

економічного коледжу – це здатність особи успішно здійснявати 

педагогічну діѐльність відповідно до вимог чинного законодавства та 

розпорѐдчих документів керівників закладів передвищої освіти, що 

характеризуютьсѐ наѐвністя в неї правових знань, умінь, навичок, 

способів мисленнѐ, цінностей і відповідного рівнѐ правосвідомості та 

проѐвлѐютьсѐ в його правомірній поведінці під час вирішеннѐ завдань 

професійної діѐльності та її готовності до забезпеченнѐ освіченості 

учнівської молоді в галузі економічних правовідносин. 

Це визначеннѐ ґрунтуютьсѐ на законах формальної логіки, аналізі 

дослідженнѐ в науковій літературі суміжних понѐть та виділених нами 

найбільш суттювих родової та видових ознак, і, на нашу думку, найбільш 

повно відображую сутність досліджуваного понѐттѐ. 

На підставі дефінітивного аналізу сутності та змісту правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів, а також 

спираячись на наукові дослідженнѐ структури компетентності фахівців 

різних галузей (Пугач, 2020; Кошук, 2019; Коваленко, 2015; Радкевич, 2020), 

нами виокремлені складові компоненти досліджуваного понѐттѐ: 

інноваційно-когнітивний, діѐльнісний, мотиваційно-ціннісний, особистісно-

рефлексивний та емоційно-вольовий. 

Інноваційно-когнітивний компонент правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів ю результатом його 

пізнавальної діѐльності та охопляю систему правових знань про сутність та 

принципи права, особливості застосуваннѐ правових механізмів, 

законодавчі й підзаконні нормативно-правові акти, що регуляять освітня 

діѐльність, розпорѐдчі документи відповідних керівників освітніх закладів 

тощо. Ці знаннѐ ю важливим підґрунтѐм здійсненнѐ успішної професійної 

діѐльності відповідно до сучасних вимог, що ставлѐтьсѐ до організації та 

здійсненнѐ освітнього процесу в закладах передвищої освіти.  

Разом із цим, длѐ педагогічних працівників економічних коледжів 

актуальним ю не тільки володіннѐ певним рівнем правових знань, але й 

спроможність до здійсненнѐ інноваційної педагогічної діѐльності ѐк 

запоруки успішного виконаннѐ професійних функцій. Це зумовляю 
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постійний розвиток нормативно-правової бази, інформаційних технологій, 

а також упровадженнѐ нових технологій навчаннѐ.  

Діѐльнісний компонент правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів передбачаю вміннѐ застосовувати 

наѐвні правові знаннѐ в повсѐкденній професійній діѐльності, а також у 

різноманітних життювих ситуаціѐх. Цей компонент також «… передбачаю 

володіннѐ педагогічними працівникам конкретними методиками, 

технологіѐми, засобами професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників у поюднанні з професійно-правовим вихованнѐм» (Радкевич, 

2020, с. 92). Отже, за допомогоя діѐльнісного компонента правової 

компетентності педагогічні працівники економічних коледжів можуть 

реалізовувати наѐвний у них правовий інструментарій (інноваційно-

когнітивний компонент), а також формувати у здобувачів освіти 

відповідний рівень правосвідомості й розуміннѐ необхідності 

дотримуватисѐ вимог законодавства, в тому числі й у сфері економічних 

правовідносин, під час здійсненнѐ майбутньої професійної діѐльності.  

Мотиваційно-ціннісний компонент нерозривно пов’ѐзаний із 

діѐльнісним компонентом правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів та відображаю наѐвність у них ціннісних 

установок і мотивів, що виѐвлѐятьсѐ в усвідомленому переконанні 

необхідності діѐти в межах відповідного правового полѐ під час виконаннѐ 

функцій педагогічної діѐльності, з неухильним дотриманнѐм прав і свобод 

усіх учасників освітнього процесу. Це ю проѐвом глибинного розуміннѐ 

значеннѐ права длѐ суспільства, його панівної ролі в регуляванні 

суспільних відносин у всіх сферах життюдіѐльності. 

Особистісно-рефлексивний компонент правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів проѐвлѐютьсѐ в його 

здатності критично оцінявати власні результати педагогічної діѐльності та 

інших учасників освітнього процесу, правомірності їх поведінки, а також 

готовності до самооцінки й самоаналізу, в тому числі з використаннѐм 

рефлексивного методу. Цей компонент ю рушійноя силоя усвідомленнѐ 

необхідності постійного самовдосконаленнѐ та самовихованнѐ 

педагогічних працівників, виѐвленнѐ прогалин у їх правовій підготовці й 

напрѐмів її удосконаленнѐ. 

Емоційно-вольовий компонент правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів характеризуютьсѐ їх здатністя ефективно 

виконувати функції педагогічної діѐльності в різноманітних умовах, у тому 

числі під впливом негативних факторів. Вказаний компонент виѐвлѐютьсѐ у 
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спроможності педагогічного працівника діагностувати власний емоційний 

стан та інших учасників освітнього процесу, вміти його контролявати і 

позитивно на нього впливати; вільно оріюнтуватись у вимогах законодавства 

й інших розпорѐдчих документів, що висуваятьсѐ до освітнього процесу, 

відповідально до них ставитись і вміти їх дотримуватисѐ під час повсѐкденної 

діѐльності; почуватисѐ впевнено та природньо під час здійсненнѐ 

педагогічної діѐльності, а також у ситуаціѐх, ѐкі вимагаять застосуваннѐ 

набутих правових знань і навичок; діѐти впевнено й цілеспрѐмовано в умовах 

мультизадачності; швидко адаптуватисѐ до змін умов здійсненнѐ професійної 

діѐльності, проѐвлѐти при цьому вольові ѐкості; докладати необхідних зусиль 

длѐ досѐгненнѐ кінцевих результатів, чітко розуміти мету власної діѐльності 

та шлѐхи її досѐгненнѐ; вживати заходів, спрѐмованих на самовдосконаленнѐ 

й саморозвиток; мати позитивний настрій та оптимістичні поглѐди; з розу-

міннѐм ставитисѐ до власних невдач і розуміти шлѐхи їх усуненнѐ тощо. Емо-

ційно-вольовий компонент ю важливим длѐ усвідомленнѐ специфіки педаго-

гічної діѐльності, отриманнѐ задоволеннѐ від її здійсненнѐ та подальшого 

професійного розвитку педагогічних працівників економічних коледжів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 

ході дослідженнѐ на основі виділених основних родових і видових ознак 

відповідно до положень формальної логіки автором сформульовано 

понѐттѐ «правова компетентність педагогічного працівника 

економічного коледжу» ѐк здатність особи успішно здійснявати 

педагогічну діѐльність відповідно до вимог чинного законодавства та 

розпорѐдчих документів керівників закладів передвищої освіти, що 

характеризуютьсѐ наѐвністя в неї правових знань, умінь, навичок, 

способів мисленнѐ, цінностей і відповідного рівнѐ правосвідомості та 

проѐвлѐютьсѐ в його правомірній поведінці під час вирішеннѐ завдань 

професійної діѐльності та її готовності до забезпеченнѐ освіченості 

учнівської молоді в галузі економічних правовідносин.  

Виокремлено та схарактеризовано складові компоненти 

досліджуваного феномену, а саме: інноваційно-когнітивний, діѐльнісний, 

мотиваційно-ціннісний, особистісно-рефлексивний та емоційно-вольовий. 
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РЕЗЮМЕ 
Курок Роман. Сущность правовой компетентности педагогических работников 

экономических колледжей. 
В статье осуществлён анализ сущности правовой компетентности 

специалистов разных сфер. На основании проведённого анализа, а также используѐ 
законы формальной логики, предложено авторское определение понѐтиѐ «правовой 
компетентности педагогических работников экономических колледжей». 

Основываѐсь на научных исследованиѐх различных видов компетентностей, 
автором выделены и охарактеризованы составлѐящие компоненты исследуемого 
понѐтиѐ: инновационно-когнитивный, деѐтельностный, мотивационно-
ценностный, личностно-рефлексивный, эмоционально-волевой. 

Ключевые слова: компетентностный подход, правоваѐ компетентность, 
компоненты компетентности, педагогические работники, экономический колледж. 

SUMMARY 
Kurok Roman. The essence of legal competence of economic colleges teaching staff. 
In modern conditions of dynamic development and transformations in the educational 

sphere, which cause systemic changes in the legal regulation of the educational process, the 
problem of developing economic colleges teaching staff’s legal competence as a component of 
their professional competence is actualized. 

The article analyzes the essence of legal competence of different specialists. It is 
established that scholars consider this concept as a “set of relevant qualities”, “system of 
professional and legal knowledge”, “integral professional-personal characteristics”, 
“multifactorial phenomenon”, “systemic and personal education”, etc., which determines the 
specialist’s ability to effectively organize and to carry out professional activity according to the 
relevant legal field. 

Based on the literature analysis, as well as relying on the regulations of formal logic , the 
concept of “legal competence of economic colleges teaching staff” was defined as the ability of 
a person to successfully carry out pedagogical activities according to demands of current 
legislation and administrative documents of higher education institutions heads, that is 
characterized by the legal knowledge, skills, abilities, ways of thinking, values and the 
appropriate level of legal awareness and is manifested in its lawful behavior in solving problems 
of professional activity and its readiness to ensure the education of students in the field of 
economic law-relations. 

Based on the analysis of the nature and content of legal competence of economic 
colleges teaching staff and researches on the structure of different specialists’ competence as 
well, we have identified such components of the studied phenomenon as innovative-cognitive, 
activity, motivational-value, personal-reflexive and emotional-volitional . 

Key words: competence approach, legal competence, competence components, 
teaching staff, economic college. 
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THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF FUTURE TEACHERS’ READINESS TO 

CREATE THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION IMAGE 
 

Education is an integral part of the life of society, on the development of which the 
intellectual and spiritual potential of the country depends. With penetration of market 
relations into the educational sphere, globalization of educational services, on the one hand, 
and the peculiarities of the demographic situation in our country, on the other, the role of 
marketing and PR technologies in shaping the image of higher education institutions is 
difficult to overestimate. Thus, the theoretical foundations of formation of the readiness of 
future teachers for creating the image of the education institution not only enhances the 
importance of an individual university, but also influences formation of the image of 
education as a whole. 

Key words: theoretical basis, formation, future teachers’ readiness, higher education 
institution, image. 

 

Introduction. Within the framework of globalization, the role of 

universities in society is changing, which are considered as centers of not only 

educational and scientific, but also innovative, economic and cultural activity. 

Their main task is to provide a contribution to the socio-economic development 

of the “knowledge society”. The reduction in state funding contributed to the 

commercialization of the work of universities, which resulted in an increase in 

the number of students, especially foreign ones, in the desire to earn additional 

funds through grants, additional paid educational services, etc.  

Globalization orients higher education towards implementation of the 

market activities and makes changes in the research focus of the formation of 

future teachers’ readiness to create the higher education institution image. 

Considering the image issue, one should not miss such a characteristic of 

the image as efficiency: the university goal, like any organization, is to form an 

effective, favorable image that forms harmonious relations with the public. An 

effective image increases competitiveness in the educational market. It attracts 

applicants and the teaching staff, the teaching level rises and, accordingly, the 

graduates’ level rises. This makes it easier for the organization to access various 

resources: financial, informational, human, material. The image should be 

targeted and consistent with the expectations of consumers of educational 

services. For well-known universities, the task of building an effective image may 

seem easy, since the previously acquired image helps to withstand the 

competition. However, changes in the external environment can dramatically 
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change the balance of power and affect the university image. To form a positive 

and effective university image, which serves as one of the competitiveness 

components in the educational services market, a system of events is needed: 

marketing, PR, advertising, etc. 

Consequently, there is a need for a comprehensive research analysis of 

the theoretical bases of formation of future teachers’ readiness to creation of 

the higher education institution image. 

Analysis of relevant research. The subjects of the higher education 

institution image formation are the institution itself and the image “creators”, 

usually represented by the interest groups. Image is usually created as a result 

of the interplay between two elements, as an integration of the information 

presented by the organization and the selected communication instruments 

(K. Boulding, J. E. Dutton, G. R. Dowling, P. Martineau). The important moment 

in this case is that a particular education institution is an integrated part of the 

higher education system, and its image is not absolute but related to the 

images of other higher education institutions (Druteikiene et al., 2007). 

Therefore, the entire higher education system could be considered as the 

image subject of a higher education institution. 

Special literature on imageology, marketing, public relations and 

advertising shows that the “image” concept is often mixed with other, 

semantically close, but not identical concepts of reputation, stereotype, 

appearance, brand, image, media image (P. Kotler, M. Bergami). 

Thus, the issues of the theoretical bases of formation of future teachers’ 

readiness to creation of the higher education institution image are becoming 

relevant nowadays. 

The aim of the article. To characterize the theoretical bases of formation of 

future teachers’ readiness to creation of the higher education institution image. 

Research methods: Solving the highlighted tasks, a set of methods of 

scientific research adequate to them were used, theoretical: a comparative 

analysis of the scientific definitions of the theoretical bases of formation of future 

teachers’ readiness to creation of the higher education institution image, a 

systematic analysis of traditional and innovative formation components of future 

teachers’ readiness to creation of the higher education institution image. 

Results. Image is a term that causes great debate among scientists all over 

the world. Each author using this term gives it his own meaning. In the United 

States of America, it was used various times as a synonym for the concepts of 

reputation, brand, corporate identity, perception, attitude, communication. 

J. Ballmer (Balmer, 1999) noted that the image has more in common with illusions 
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and half-tones than with reality. This outdated approach assumed that companies 

could create their image out of nothing and that their behavior and relationships 

with customers mattered little. Outside the USA, the attitude towards the image 

was somewhat different, more positive. In the writings of scientists from Greece 

(Helms, 1994) and India (Parameswaran, 1995) image was studied as an integral 

part of all relationships of the company with its target audiences. Also, the image 

appeared in publications on international relations in the aspect of the countries 

and regions image (Nagashima, 1970; Nagashima, 1977). The etymology of the 

term “image” is associated with the Latin word “imago”, it is a tracing paper from 

the English word “image”, which is translated as a look, an image. The term was 

introduced into scientific circulation in 1955 by the American E. Bernays in the 

book “Engineering of Consent” (Бернейс, 2013).  

In 1978, P. Browne (Browne, 1974) suggested that the first meaning of the 

term image was “copy, replica”. He also cited a historical background that had 

already appeared in the works of Aristotle, John Locke, David Hume and John 

Stuart Mill, the image stood out as the main thinking element. In 1995, F. Kotler 

and K. Fox defined the image as a set of ideas, beliefs and impressions that a 

person has about an object (Kotler, 1995). F. Kotler and K. L. Keller attributed the 

image to the subject of marketing, justifying this by the fact that companies are 

actively working to create a strong and favorable image in the minds of their 

potential customers. “Universities, museums, concert halls, non-profit 

organizations use marketing to create a positive image for themselves, as it is one 

of the main success components in the struggle for funds and audience”. (Csaszar, 

2015). 20th century public relations and marketers used the image concept as a 

complex concept of attitude, cognition, perception and belief (Belanger, 2014).  

Commonly, image is described as an attitude regarding a specific object 

created in the mind of an individual or a group, based on all visually and 

verbally received information (Baker, 2001). A broader explanation of image 

describes it as a “summation of ideas, feelings, comprehension and imagination 

of an organization from the perspective of an individual or a group, which is 

influenced by material and immaterial organizational elements, 

communication, personal and social values” (Druteikiene, 2007). 

Studying the differences between image and corporate identity, they 

came to the conclusion that image is how consumers perceive the organization, 

corporate identity is what means the organization uses to form a certain 

perception. It was widely believed that emergence of the concepts of corporate 

identity, image and reputation was a reaction to an increase in the general 

level of competition in the world and increased pressure on business. The 
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pressures were the acceleration of the product life cycle; weakening of 

government control and regulation; globalization; shortage of highly qualified 

staff; overestimated public expectations regarding corporate responsibility. 

Some authors have put forward the idea that the organization image is a short-

term phenomenon and refers to the specific organization perception at a given 

point in time (Bergami, 2000; Dutton, 1991). At the same time, many of them 

had not seen the difference between the image concept in the meaning of the 

message purposefully created by the company for its consumers, and the 

artistic and psychological concept (Kotler, 1995).  

From the point of social sciences view, one of the most developed 

theoretical approaches to formation of future teachers’ readiness to create the 

higher education institution image is impression management – the image is 

considered as the impression that an individual or organization makes on 

others. Many researchers define image as synonymous with reputation 

(Dowling, 1993), but within this study framework, the image will be considered 

as an independent concept (Dutton, 1994; Elsbach, 2003).  

It should be noted that the process of the formation of future teachers’ 

readiness to create the higher education institution image does not go beyond 

advertising and public relations, although this concept itself is much broader. 

Many factors in the image formation are not completely clear, others should be 

revised in the light of modern knowledge and experience.  

In the twentieth century, in the scientific research course in the field of 

business, the concept of corporate image was formulated. P. Martineau 

(Martineau, 2003) and K. Boulding (Boulding, 1956) had a significant impact on the 

growth of interest in the concept of image in a business context. K. Boulding 

suggested the existence of a connection between the organization image and the 

people’s attitude towards it. P. Martineau proved that a favorable image gave 

stores a competitive edge. His research showed that shoppers tended to associate 

themselves with certain stores. They felt more comfortable in those who 

coincided with their idea of their own social position. According to P. Martineau, 

non-price factors became the hallmarks of retail stores.  

The formation and management complexity of the corporate image 

P. Martineau associated with the need to interact with different target 

audiences, each form has own idea of the company. In this regard, he put 

forward the concept of a stereotypical image, the essence is that perception of 

a company may differ among individuals and groups, while the stereotype 

should be the same for all stakeholders. 
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It should be noted that formation of future teachers’ readiness to create 

the higher education institution image, is one of the PR activities tasks, therefore 

the main tools used to build an image or correct it are tools of public relations. To 

develop an effective program for optimizing the university image, it is necessary to 

clearly understand the target groups that will get key messages and views, 

opinions and assessments of which are important for the formation of future 

teachers’ readiness to create the higher education institution image. The public 

relations specialists of the university should build interaction with these groups. 

Thus, formation of future teachers’ readiness to create the higher 

education institution image is a process that develops under the influence of a 

number of factors and interdependent actions, the result of perception by 

various public groups of this organization. The image is interconnected with 

such social categories as a person, a group of people, organizations and results 

of their activities. In the public minds, the image idea as a value that influences 

the success of any activity is becoming stronger. To determine the process role 

of the formation of future teachers’ readiness to create the higher education 

institution image, a complex scheme was drawn up in the form of Figure 1, 

which shows how the five categories affect all stages of the described process. 

As can be seen from the presented figure, the primary political task is the 

formation of corporate identity (values and goals, corporate strategy, 

organizational culture and structure), on the basis of which primary and 

secondary communication related to the economic category is built. 

Through the ethical category of stakeholders, the corporate image 

formation and reputation takes place, which, under the influence of external 

factors, stimulate tertiary communication, allow, with the feedback help, to 

correct corporate identity and gain competitive advantages. A review of 

numerous works by scientists and practitioners exploring various aspects of 

image formation has shown that image is a multi-faceted category. This makes 

it possible to substantiate the possibility of considering the term “image” in 

relation to a higher education institution acting as a subject of the services 

market. Today the concept of “corporate image” is becoming more and more 

applicable to the educational environment and its subjects. The image of a 

higher education institution is an image specially designed for potential 

consumers of educational services and other groups of stakeholders’, which 

must meet their expectations and needs.  
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Figure 1. The role of image in the formation of the higher education 
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The main target groups, interaction with which are necessary to the 

formation of future teachers’ readiness to create the higher education institution 

image, include applicants and their parents, university graduates, partners, 

government bodies, the media, faculty and support staff, as well as students of 

the university. It should be noted that formation of future teachers’ readiness to 

create the higher education institution image, which forms the symbolic and 

public capital of an organization or person (PR-subject), is one of the tasks of PR 

activities, therefore, the main tools used to build an image or correct it are 

technologies and tools of public relations. Public relations specialists use a variety 

of technologies: media relations, event-marketing, sponsorship and charity, 

investor relations, intracorporate communications, network and electronic PR, as 

well as tools and techniques that facilitate their implementation. 

It should be noted that formation of future teachers’ readiness to 

creation of the higher education institution image, forming the symbolic capital 

of an organization or person, is one of the tasks of PR activities, therefore, the 

main tools for the formation of an image or its correction are public relations. 

Developing an effective optimization program for the university, it is necessary 

to clearly understand the target groups that will be addressed, key messages 

and views, opinions and assessments of which are important for the formation 

of future teachers’ readiness to creation of the higher education institution 

image. With these groups, the interaction of the university’s public relations 

specialists should be developed. They include:  

1. Applicants and their parents as one of the priority target groups in 

implementation of the university image strategy. The value of this group is due 

to the challenge facing universities to expand the market for educational 

services, increasing its volume by attracting the largest number of motivated 

talented applicants. In accordance with the preferences of applicants, they 

emphasize the high status of the university, the specialty prestige, the 

education quality, employment opportunities, students’ social security.  

2. University graduates are the target group, as they form the external 

university image among employers and themselves will become parents of 

potential applicants in the future.  

3. It is important for the university to interact with a partners group – 

employers, business representatives. The purpose of working with this 

audience is media sphere and media education: achieving loyalty to the 

university, to convince partners of the education quality. It is important to give 

rational arguments in favor of this university graduates, under point out the 

usefulness and education quality.  
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4. Government, government bodies are needed to lobbying the interests 

of higher education and the university itself, influencing efforts to resolve 

issues of financing and other related university activities.  

5. When building relationships with authorities, it is necessary to show 

how the university understands the importance of social responsibility of the 

organization, society, city, country: participation of teachers, students and 

tellers in public life, charity events, etc.  

6. The media is a target group that influences formation of future 

teachers’ readiness to creation of the higher education institution image 

through coverage of its activities and performance university evaluation.  

7. The faculty and support staff are target internal audiences that play an 

important role in the organization of the educational process and represents 

the university to external audiences. The faculty and other staff jould take part 

in the formation of the university mission and values and in managing it.  

8. Students and listeners – the target audience, the behavior and opinion 

of which influences the public perception of the university. In the case of an 

effective communication of the teaching staff with students they become 

devoted and grateful during the studying years. Thus, formation of future 

teachers’ readiness to creation of the higher education institution image is 

created by formation of external (image of educational services, consumers 

educational services, leader, teachers, students and listeners, visual, social and 

business image) and internal images. They are based on the unique 

characteristics of the university, lifestyle and social status of all students’ 

parents, status of students, applicants, graduates and partners, on the nature 

of the relationship between teachers, students, university leadership and 

government bodies, starters, employers. In today’s market, everyone needs an 

image and there is a need for the development and application of PR-

technologies for the formation of future teachers’ readiness to creation of the 

higher education- institution image and effective management of it. 

Conclusions. The relative novelty of image research, unclear concepts 

and sometimes different approach to it in scientific literature complicate the 

perception of a higher education institution’s image. Most publications see this 

category as a multilevel process with the versatile and deep analysis of the 

market, social culture, psychological features of the interest groups, their 

sympathies and repulsions. Despite the existing conflict, image is perceived as a 

fundamental attribute of an academic institution in creating favourable 

conditions for its performance and development. 
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Prospects of the further research. The further research prospects 

include the scientific grounding of the model of formation of future teachers’ 

readiness to creation of the higher education institution image in the master’s 

preparation process. 
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РЕЗЮМЕ 
Лохоня Николай. Теоретические основы формированиѐ готовности будущих 

преподавателей к создания имиджа учреждениѐ высшего образованиѐ. 
Образование ѐвлѐетсѐ неотъемлемой частья жизни общества, от развитиѐ 

которой зависит интеллектуальный и духовный потенциал страны. С 
проникновением в образовательнуя сферу рыночных отношений, глобализацией 
образовательных услуг, с одной стороны, и особенностѐми демографической 
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ситуации в нашей стране, с другой, роль маркетинговых и PR-технологий в 
формировании имиджа высших учебных заведений сложно переоценить. Таким 
образом, теоретические основи формированиѐ готовности будущих 
преподавателей к создания имиджа учреждениѐ высшего образованиѐ не только 
усиливает значимость отдельного университета, но и влиѐет на формирование 
имиджа образованиѐ в целом. Поэтому очень важно уделѐть формирования, 
поддержке и корректировке теоретических основ формированиѐ готовности 
будущих преподавателей к создания имиджа учреждениѐ высшего образованиѐ. 

Ключевые слова: теоретические основы, формирование, готовность будущих 
преподавателей, учреждение высшего образованиѐ, имидж. 

АНОТАЦІЯ 
Лохоня Микола. Теоретичні основи формуваннѐ готовності майбутніх 

викладачів до створеннѐ іміджу закладу вищої освіти.  
Освіта ю невід'юмноя частиноя життѐ суспільства, від розвитку ѐкої 

залежить інтелектуальний та духовний потенціал країни. Із проникненнѐм в 
освітня сферу ринкових відносин, глобалізаціюя освітніх послуг, з одного боку, та 
особливостѐми демографічної ситуації в нашій країні, з іншого, роль готовності 
майбутніх викладачів до створеннѐ іміджу закладу вищої освіти складно 
переоцінити. Таким чином, теоретичні основи формуваннѐ готовності майбутніх 
викладачів до створеннѐ іміджу закладу вищої освіти не тільки підсиляю значимість 
окремого університету, а й впливаю на формуваннѐ іміджу освіти в цілому. Тому 
дуже важливо приділѐти увагу формування, підтримці й коригування теоретичних 
основ формуваннѐ готовності майбутніх викладачів до створеннѐ іміджу закладу 
вищої освіти. У статті розкрито сучасні теоретичні підходи до формуваннѐ 
готовності майбутніх викладачів до створеннѐ іміджу закладу вищої освіти ѐк 
елемента його конкурентоспроможності.  

Конкуренціѐ ю одніюя з найбільш важливих ознак ринкової економіки та 
розуміютьсѐ ѐк суперництво між суб'юктами ринку. Всі дії цих суб'юктів зі створеннѐ 
та збуту товарів і послуг, управліннѐ виробництвом, формуваннѐ та реалізації 
стратегічних та тактичних завдань спрѐмовані на те, щоб визначити суперників, 
створити конкурентну перевагу. Конкуренціѐ сприѐю збагачення пропозиції, її 
пристосуваннѐ до мінливих потреб населеннѐ, постійному виведення на ринок 
нових, більш досконалих товарів і послуг. 

Зміцнити власні позиції в конкурентному середовищі можна різними 
способами, у тому числі й за допомогоя іміджу закладу вищої освіти. У статті 
описані PR-технології, що застосовуятьсѐ длѐ формуваннѐ готовності майбутніх 
викладачів до створеннѐ іміджу закладу вищої освіти: іміджу освітньої послуги, 
споживачів освітніх послуг, внутрішнього іміджу ЗВО, іміджу керівника, викладачів 
та студентів, візуального, соціального та бізнес-іміджу університету. 
Актуалізовані такі PR-технології, необхідні длѐ побудови і реалізації імідж-системи в 
університеті, ѐк media relations, event-marketing, спонсорство та благодійність, 
інвестор рілейшнз, технології тімбілдінга. 

Ключові слова: теоретичні основи, формуваннѐ, готовність майбутніх 
викладачів, заклад вищої освіти, імідж. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ 
 

На підставі вивченнѐ науково-методичної, спеціальної літератури, електронних 
ресурсів та зіставленнѐ різних поглѐдів щодо проблеми дослідженнѐ, авторами 
конкретизовано основні проблеми й визначено перспективи професійної підготовки 
майбутніх учителів-логопедів у закладах вищої освіти на сучасному етапі розвитку 
суспільства. Прогресивними напрѐмами оптимізації освітнього процесу авторами 
визначено: використаннѐ актуальних наукових досѐгнень; урахуваннѐ вітчизнѐних 
традицій та новітніх розробок провідних країн світу; оновленнѐ дидактичного 
забезпеченнѐ та створеннѐ ефективних умов длѐ професійного й особистісного 
саморозвитку майбутнього успішного фахівцѐ-логопеда. 

Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, 
майбутній учитель-логопед, студенти-логопеди, заклад вищої освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасний цивілізаційний розвиток нашої 

держави створяю нові вимоги щодо належного забезпеченнѐ всіх сфер 

життюдіѐльності населеннѐ, зумовляячи суттюві політичні, економічні, 

соціальні та освітні перетвореннѐ. Бурхливі перетвореннѐ сучасного 

суспільства спричинѐять постійне зростаннѐ запитів щодо підготовки 

компетентного фахівцѐ, зокрема в галузі спеціальної освіти. Трансформаціѐ 

вітчизнѐної освітньої системи, оріюнтаціѐ на новітні освітні тенденції і світові 

досѐгненнѐ викликаю зміну поглѐдів щодо професійної підготовки майбутніх 

учителів-логопедів. Наразі в суспільстві визначаютьсѐ висока соціальна 
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значимість професії логопеда, здатного вирішувати все більш складні фахові 

завданнѐ та приймати нові професійні виклики. Така ситуаціѐ зумовлена не 

лише постійним збільшеннѐм кількості дітей із порушеннѐм мовленнювого 

розвитку різного ґенезу та ускладненнѐм структури мовленнювих розладів, а 

й зміноя освітніх пріоритетів, упровадженнѐм нових державних освітніх 

концепцій і стандартів, переходом на новий зміст і структуру освіти дітей із 

порушеннѐм психофізичного розвитку, зокрема мовленнѐ. 

З оглѐду на це, в умовах сьогоденнѐ закладам вищої освіти належить  

здійснявати моніторинг та своючасно реагувати на зміни соціальних 

запитів, корегуячи стратегія підготовки фахівців відповідно до актуальних 

потреб та вимог (Дегтѐренко, 2015, с. 7). Зокрема, важливим завданнѐм 

сьогоденнѐ ю розробка прогресивних напрѐмів удосконаленнѐ професійної 

підготовки майбутніх учителів-логопедів. 

Аналіз актуальних досліджень. Різним питаннѐм професійної 

підготовки майбутніх учителів присвѐчені фундаментальні дослідженнѐ 

В. Андрущенка, І. Беха, І. Зѐзяна, В. Кременѐ, В. Сластьоніна, Т. Сорочан тощо. 

Проблеми професійної компетентності майбутніх учителів розглѐдались у 

роботах О. Абдуліної, С. Архангельського, В. Береки, З. Васильюва, 

В. Євдокимова, А. Кірсанова та ін. Проблеми професійної компетентності 

майбутніх учителів-логопедів визначались у дослідженнѐх О. Жукатинської 

Т. Корнійченко, О. Кузенко, О. Марченко, Ю. Пінчук, Ю. Ріяцун, 

Н. Сінопальникової та ін. Проблеми професійної підготовки майбутніх 

спеціальних педагогів, зокрема і вчителів-логопедів, розглѐдались у 

дослідженнѐх В. Бондарѐ, Т. Дегтѐренко, І. Дмітріювої, О. Марченко, 

С. Миронової, Н. Пахомової, В. Синьова, Л. Федорович, С. Федоренко, 

С. Цимбал-Слатвінської, В. Шевченка, М. Шеремет та ін. 

Означені дослідженнѐ розкриваять значущість проблеми, 

наголошуять на необхідності постійного критичного аналізу та пошуку шлѐхів 

оптимізації підготовки фахівців означеного профіля в закладах вищої освіти. 

Таким чином, мета статті полѐгаю у визначенні основних проблем та ок-

ресленні прогресивних напрѐмів професійної підготовки майбутніх учителів-

логопедів у закладах вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Методи дослідження: аналіз, систематизаціѐ й узагальненнѐ даних 

науково-методичної, спеціальної літератури та електронних ресурсів; 

аналіз виступів провідних науковців галузі спеціальної освіти, обговореннѐ 

актуальних питань та викликів на науково-практичних заходах різного 

рівнѐ і зіставленнѐ різних поглѐдів щодо проблеми дослідженнѐ. 
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Методологічними засадами дослідженнѐ стали положеннѐ щодо 

діалектичного підходу до пізнаннѐ ѐвищ оточуячої дійсності; юдності та 

взаюмообумовленості теорії і практики освіти; ролі діѐльності й активності в 

розвитку особистості. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні перед українськоя системоя 

вищої педагогічної освіти постаять нові виклики. Провідні науковці 

наголошуять, що підготовка кваліфікованих спеціалістів длѐ роботи в нових 

умовах спеціальної освітньої системи потребую модернізації (Синьов, 2015, 

с. 393). Існую необхідність критичного аналізу й переосмисленнѐ попе-

реднього досвіду підготовки фахівців та пошуку нових підходів до про-

фесійної підготовки студентів у закладах вищої освіти (Шеремет, 2020, с. 6). 

Наукові розвідки переконливо свідчать, що існуяча система 

професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів у сучасних умовах 

виправдовую себе лише частково. Наразі існую потреба підготовки нової 

генерації вчителів-логопедів – кваліфікованих фахівців, ѐкі не лише 

володіять необхідними знаннѐми, уміннѐми та навичками, але і здатних 

до особистісного розвитку, творчої самореалізації, постійного 

професійного самовдосконаленнѐ, відкритих до взаюмодії, тобто фахівців із 

активноя професійноя позиціюя, здатних ефективно здійснявати 

специфічну професійну діѐльність у сучасних умовах. 

З оглѐду на зазначене вище, професійну підготовку майбутніх учителів-

логопедів необхідно розглѐдати ѐк складний, динамічний, багато-

компонентний та багаторівневий процес. Цей цілеспрѐмований та керований 

процес повинен забезпечувати формуваннѐ професійної компетентності й 

особистісних ѐкостей майбутнього вчителѐ-логопеда длѐ ефективного 

здійсненнѐ ним фахової діѐльності (Сінопальникова, 2014, с. 179).  

Сучасна система професійної підготовки фахівців спеціальної освіти, 

зокрема майбутніх учителів-логопедів, перебуваю в стані реформуваннѐ та 

потребую розробленнѐ нових освітніх стратегій з урахуваннѐм сучасних 

світових тенденцій підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти (зокрема 

логопедії). Такі оріюнтири, на наше переконаннѐ, дадуть змогу підвищувати 

конкурентоздатність закладів освіти та готувати фахівців належного, 

відповідного світовим стандартам рівнѐ, здатних забезпечувати не лише 

потреби внутрішньодержавного ринку праці, а й скласти належну 

конкуренція випускникам провідних ювропейських вищих закладів освіти. У 

цьому контексті пріоритетним ю посиленнѐ співробітництва з провідними, 

передусім, ювропейськими закладами вищої освіти (зокрема слов’ѐнськими 

країнами, ураховуячи мовну та мовленнюву специфіку професійної діѐльності 
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логопеда; близькість Україні щодо історичного, економічного, культурного 

розвитку; країнами, ѐкі ю членами Європейського Соязу) в напрѐмі наукового, 

практичного, організаційного, управлінського тощо співробітництва. 

Збільшеннѐ участі провідних науковців у міжнародних проюктах, 

конференціѐх і семінарах з обміну досвідом, стажуваннѐ науково-

педагогічних працівників у провідних закладах ювропейських країн, участь 

студентів у міжнародних стажуваннѐх та різноманітних студентських заходах 

(форумах, симпозіумах, фестивалѐх, майстер-класах тощо). 

Як наголошую М. Шеремет (Шеремет, 2020, с. 7), посиленої уваги в 

цьому контексті потребую проблема активізації працевлаштуваннѐ 

випускників із України в ювропейському чи міжнародному просторі, ѐка 

повинна вирішуватись ѐк на загальнодержавному, так і місцевому, 

університетському рівнѐх. 

Принагідно зазначимо, що в усьому світі показник працевлаштуваннѐ 

випускників закладів вищої освіти визнаютьсѐ головним індикатором ѐкості та 

економічної ефективності національних освітніх систем. Незважаячи на 

реформуваннѐ національної системи вищої освіти, її інтеграція в освітній та 

науковий ювропейський простір, в Україні й досі відсутнѐ національна система 

регулѐрного моніторингу працевлаштуваннѐ випускників не лише за кордо-

ном, але й у межах нашої країни (Гринькевич, 2019, с. 129). Наразі актуаль-

ним викликом длѐ Україні ю необхідність створеннѐ державної електронної 

бази даних працевлаштуваннѐ випускників закладів вищої, зокрема 

спеціальної освіти, з використаннѐ прогресивного міжнародного досвіду. 

Разом із тим, важливим завданнѐм реформуваннѐ вищої спеціальної 

освіти України повинен залишатись оріюнтир на збереженнѐ культурних 

надбань національної освітньої системи, що передбачаю збереженнѐ 

традиційних і створеннѐ сучасних національних особливостей. На наш 

поглѐд, професійна підготовка сучасних учителів-логопедів повинна 

втілявати найкращі вітчизнѐні традиції й надбаннѐ, ураховувати існуячі 

особливості системи освіти дітей із порушеннѐм психофізичного розвитку, 

а також збагачувати її інноваційними закордонними розробками, грамотно 

та гармонійно впроваджувати новітні досѐгненнѐ, творчо адаптувати 

актуальний світовий досвід із урахуваннѐм об’юктивних реалій сьогоденнѐ.  

В Україні ю ким і чим пишатисѐ. Закордонними спеціалістами 

визнаятьсѐ й високо цінуятьсѐ методологічні та теоретичні напрацяваннѐ 

провідних вітчизнѐних науковців (Синьов, 2015, с. ). Так, далеко за межами 

України відомі наукові школи В. Бондарѐ, Т. Вісковатової, В. Засенка, Т. Сак, 

В. Синьова, М. Шеремет та ін. Теоретико-практичні напрацяваннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

171 

представників цих наукових шкіл складаять основу вітчизнѐної системи 

спеціальної та інклязивної освіти, довели своя ефективність та 

актуальність і викликаять значний інтерес у зарубіжних колег. 

Важливим чинником оптимізації професійної підготовки майбутніх 

учителів-логопедів у закладах вищої освіти ю використаннѐ актуальних 

досѐгнень у галузі педагогіки, психології, медицини та інших суміжних 

галузѐх науки. Існую необхідність постійного підвищеннѐ рівнѐ теоретичної 

та практичної підготовки, проведеннѐ досліджень із використаннѐм 

сучасного обладнаннѐ й технологій, опануваннѐ новітніми методами 

дослідженнѐ, набуттѐ досвіду проведеннѐ науково-дослідної роботи та 

впровадженнѐ її результатів у практичну діѐльність.  

Майбутні вчителі-логопеди потребуять ґрунтовної фундаментальної 

підготовки з медико-біологічних та психолого-педагогічних, спеціальних 

дидактичних дисциплін із метоя формуваннѐ належного рівнѐ діагностичної, 

консультативної, корекційно-розвиткової та навчально-виховної компетент-

ностей (Пахомова, 2017, с. 375). У першу чергу така підготовка повинна 

відбуватисѐ на засадах системності та інтеграції медико-психологічних і 

педагогічних складових (Пахомова, 2013) та практичної оріюнтованості на 

професійну діѐльність учителѐ-логопеда. Ефективність і результативність 

системності педагогічної, психологічної та медичної підготовки вчителів-

логопедів повинна оціняватисѐ з методологічних позицій, ѐкі маять бути 

покладені в основу подальшого теоретичного й експериментального 

дослідженнѐ ціюї проблеми в закладах вищої освіти (Пахомова, с. 192). 

Крім того, фундаментальна підготовка маю бути не лише актуальноя на 

момент навчаннѐ, але й випереджальноя. У бурхливому інформаційному 

суспільстві дуже швидко інформаціѐ стаю не актуальноя, застарілоя. А, отже, 

процес професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів потребую 

прогностичного підходу на основі моніторингу основних новітніх розробок у 

різних, суміжних галузѐх науки і практики та постійного оновленнѐ на цій 

основі освітньо-професійних програм із метоя підготовки актуального, на 

момент закінченнѐ закладу вищої освіти, фахівцѐ. 

Переоріюнтаціѐ вітчизнѐної системи на передові освітні досѐгненнѐ та 

стандарти освіти зумовляю зміну поглѐдів щодо підготовки майбутніх 

учителів-логопедів шлѐхом упровадженнѐ компетентнісного підходу ѐк 

сучасної парадигми розвитку освіти. Реалізаціѐ компетентністного підходу 

вимагаю від закладів вищої освіти такої організації освітнього процесу, ѐка 

б забезпечувала здобувача не лише знаннѐми, уміннѐми та навичками, а й 

розвивала професійно значущі особистісні ѐкості, формувала здатність 
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аналізувати та вирішувати проблемні ситуації, обирати оптимальні 

варіанти їх вирішеннѐ (Мороз, 2020, с. 206). 

Компетентністний підхід також виступаю ѐк шлѐх реальної співпраці 

закладів вищої освіти та роботодавців, за ѐкої останні виступаять не лише в 

ролі «споживачів», але й активних «замовників» освітніх послуг, 

висловляячи свої поглѐди щодо підготовки компетентного фахівцѐ. Така 

взаюмодіѐ спрѐмована на практико оріюнтовану підготовку сучасного фахівцѐ, 

покликана об’юднувати науково-теоретичну підготовку з практичноя 

діѐльністя, оріюнтувати освітній процес на професійні реалії сьогоденнѐ 

(Мороз, 2020, с. 206). 

Наразі суспільству потрібні не лише високоосвічені, добре 

теоретично й практично підготовлені, а й компетентні вчителі-логопеди, 

здатні швидко адаптуватисѐ до нових умов праці, брати на себе 

відповідальність за свої професійні рішеннѐ та дії, готові швидко 

переучуватисѐ, навчатисѐ та самовдосконаляватисѐ протѐгом усього 

життѐ. Такі виклики потребуять своючасного реагуваннѐ з боку закладів 

вищої освіти шлѐхом ініціяваннѐ постійного переглѐду та оновленнѐ 

стандартів вищої освіти за спеціальністя 016 Спеціальна освіта. 

На сучасному етапі розвитку вищої спеціальної освіти, зокрема 

логопедичної, визначаютьсѐ необхідність оновленнѐ змісту, форм та методів 

підготовки майбутніх учителів-логопедів, їх приведеннѐ у відповідність до 

вимог та потреб сучасності. Упровадженнѐ інноваційного, інтерактивного, 

технологічного дидактичного забезпеченнѐ у процес професійної підготовки 

повинно сприѐти підготовці висококваліфікованих, компетентних фахівців, 

здатних до соціальної адаптації й забезпеченнѐ подальших ѐкісних суспільних 

освітніх перетворень. Цей процес повинен відбуватись із дотриманнѐм 

балансу традиційних та інноваційних технологій підготовки. 

Прогресивним напрѐмом професійної підготовки майбутніх 

логопедів, на думку С. Цимбал-Слатвінської, ю забезпеченнѐ сприѐтливого 

інноваційного середовища длѐ освітньої діѐльності майбутніх фахівців, у 

ѐкому інтегровано традиційні методи й новітні інформаційні технології 

(Цимбал-Слатвінська, 2020, с. 14). 

На сьогодні важливим і нагальним напрѐмом оптимізації освітнього 

процесу в Україні ю академічна мобільність студентів-логопедів, ѐку 

необхідно розглѐдати ѐк право на отриманнѐ ними ѐкісної підготовки, 

набуттѐ нового актуального досвіту, розширеннѐ кругозору та подальшу 

професійну самореалізація. 
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Академічна мобільність майбутніх учителів-логопедів повинна 

реалізуватисѐ шлѐхом їх навчаннѐ, проходженнѐ навчальної і виробничої 

практик, проведеннѐ наукових досліджень у закладах-партнерах України 

(внутрішнѐ академічна мобільність) та закордонних ЗВО-партнерах (зовнішнѐ 

академічна мобільність). Це дасть можливість майбутнім учителѐм-

логопедам набути нових професійних навичок, краще зрозуміти специфіку 

професійної діѐльності, оріюнтуватись у новітніх досѐгненнѐх спеціальної 

освіти, зокрема логопедії, бути залученими до кращих світових практик. 

На основі вимог, ѐкі висуваю сьогодні суспільство до професійної 

підготовки вчителѐ-логопеда ѐк результату його навчаннѐ в закладі вищої 

освіти стаю зрозумілим, що сучасний фахівець повинен мати не лише 

високий рівень компетентності, а й володіти високим рівнем розвитку 

професійно необхідних особистісних ѐкостей, серед ѐких професійна та 

громадѐнська відповідальність відіграять провідну роль (Мартинчук, 2017, 

с. 157-158). До базових моральних ѐкостей учителів-логопедів необхідно 

віднести: позитивне емоційне ставленнѐ до дітей і професії; здатність до 

співпереживаннѐ, співчуттѐ до проблем дитини та її сім’ї; відповідальність 

за результати своюї діѐльності та їх роль у подальшій долі дитини тощо.  

Цілком зрозуміло, що особистісні ѐкості майбутнього вчителѐ-логопеда 

визначаятьсѐ специфікоя його професійної діѐльності, що передбачаю не 

лише навчально-виховну, діагностично-консультативну, профілактичну та 

корекційно-розвивальну роботу з дітьми з порушеннѐм мовленнѐ, але й (у 

першу чергу) прийнѐттѐ дитини з порушеннѐм, можливість і необхідність 

наданнѐ допомоги у становленні її ѐк особистості. Тож, перед сучасними 

закладами вищої освіти постаять завданнѐ створеннѐ ефективних умов длѐ 

професійного й особистісного саморозвитку майбутнього успішного фахівцѐ-

логопеда, розкриттѐ та розвитку загальнолядських та професійно значущих 

особистісних ѐкостей (Мартинчук, 2017, с. 157-158). 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, 

проведені розвідки даять можливість констатувати, що проблема 

професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів потребую постійної 

уваги та оптимізації відповідно до актуальних вимог розвитку суспільства, 

наукового й технічного прогресу і виступаю необхідноя умовоя 

ефективного здійсненнѐ ними специфічної професійної діѐльності. 

У ході дослідженнѐ визначено, що професійну підготовку майбутніх 

учителів-логопедів необхідно розглѐдати ѐк складний, динамічний, 

багатокомпонентний та багаторівневий процес, ѐкий повинен 

забезпечувати формуваннѐ професійної компетентності та особистісних 
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ѐкостей майбутнього вчителѐ-логопеда длѐ ефективного здійсненнѐ ним 

фахової діѐльності. 

Прогресивними напрѐмами оптимізації освітнього процесу визначені: 

розробленнѐ нових освітніх стратегій з урахуваннѐм сучасних світових 

тенденцій підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти, зокрема логопедії; 

використаннѐ актуальних досѐгнень у галузі педагогіки, психології медицини 

та інших суміжних галузѐх науки; урахуваннѐ вітчизнѐних традицій, сучасних 

особливостей системи освіти дітей із порушеннѐм психофізичного розвитку 

та новітніх розробок провідних країн світу; оновленнѐ змісту, форм та методів 

підготовки, їх приведеннѐ у відповідність до вимог та потреб сучасності; 

створеннѐ ефективних умов длѐ професійного й особистісного саморозвитку 

майбутнього успішного фахівцѐ. 

У подальшому більш ретельну увагу плануюмо приділити 

розроблення теоретичних та методичних засад оптимізації професійної 

підготовки майбутніх учителів-логопедів у закладах вищої освіти України. 
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Зелинская-Любченко Екатерина. Современные проблемы профессиональной 
підготовки будущих учителей-логопедов. 

В статье конкретизированы основные проблемы профессиональной подготовки 
будущих учителей-логопедов в высших образовательных учреждениѐх на современном 
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этапе развитиѐ общества. Авторы отмечаят, что профессиональнуя подготовку 
будущих учителей-логопедов необходимо рассматривать как сложный, динамичный, 
многокомпонентный и многоуровневый процесс, который должен осуществлѐтьсѐ с 
учетом современных мировых тенденций подготовки специалистов в области 
специального образованиѐ. Прогрессивными направлениѐми оптимизации образова-
тельного процесса авторами определены: использование актуальных научных дости-
жений; учет отечественных традиций и новейших разработок ведущих стран мира; 
обновление дидактического обеспечениѐ и создание эффективных условий длѐ профес-
сионального и личностного саморазвитиѐ будущего успешного специалиста-логопеда. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ поготовка, профессиональнаѐ 
компетентность, будущий учитель-логопед, студенты-логопеды, учреждение 
высшего образованиѐ. 

SUMMARY 
Moroz Liudmyla, Stakhova Larysa, Kravchenko Anatolii, Kravchenko Iryna, Zelinska-

Liubchenko Kateryna. Modern problems and prospects of professional training of future 
teachers-speech therapists.  

The article identifies the main problems and prospects for professional training of 
future teachers-speech therapists at higher education institutions at the present stage of 
society development.  

Research methods: analysis, systematization and generalization of data of scientific 
and methodological, special literature and electronic resources; analysis of speeches of 
leading scientists in the special education field, current issues discussion and challenges at 
scientific and practical events of different levels and comparison of different views on the 
research problem.  

It is determined in the article that the existing system of professional training of future 
teachers-speech therapists in modern conditions justifies itself only partially. Currently, there is a 
need to train a new generation of teachers-speech therapists – qualified professionals, who do 
not only have the necessary knowledge, skills and abilities, but also are capable of personal 
development, creative self-realization, continuous professional self-improvement, open to 
interaction, professionals with active professional position effectively carry out specific 
professional activities in modern conditions. Such guidelines will increase the education 
institutions competitiveness and train specialists at the appropriate level, in line with 
international standards, able to meet not only the needs of the domestic labor market, but also 
to compete with graduates of leading European higher educational institutions.  

The authors emphasize that professional training of future teachers-speech therapists 
should be considered as a complex, dynamic, multicomponent and multilevel process, which 
should take into account current global trends in the training of specialists in the special 
education field. Progressive areas of educational process optimization, the authors have 
identified: the use of current scientific advances; taking into account domestic traditions and 
the latest developments of the world’s leading countries; updating the didactic support and 
creating effective conditions for professional and personal self-development of the future 
successful speech therapist. 

Key words: professional training, professional competence, future teacher-speech 
therapist, students-speech therapists, institution of higher education. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК: АНАЛІЗ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

У статті розглѐнуто теоретичні питаннѐ побудови структурно-
функціональної моделі формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів інженерних військ у процесі іншомовної підготовки. Використано дані 
психолого-педагогічних джерел та проведених наукових досліджень щодо визначеної 
теми. Це дало можливість виокремити складники структурно-функціональної 
моделі: змістовно-цільовий; процесуальний; результативний.  

Експериментальна робота з перевірки діювості структурно-функцінальної 
моделі в освітній процес вищих військових закладів здійснявалась у три етапи і 
охопила такі дисципліни освітньої програми підготовки курсантів: «Військово-
спеціальна мовна підготовка» та «Іноземна мова за професійним спрѐмуваннѐм». 

Ключові слова: іншомовна підготовка, майбутні офіцери, модель, 
компоненти, організаційно-педагогічні умови, методи, метод проюктів, 
ситуативний метод. 

 

Постановка проблеми. Комунікативна компетентність ю одніюя із 

складових професійної підготовки майбутніх офіцерів. У нашому баченні 

одним із шлѐхів її розвитку ю процес іншомовної підготовки. Сучасний 

офіцер повинен широко і свідомо використовувати знаннѐ, набуті в закладі 

освіти, володіти професійноя іншомовноя підготовкоя, що дозволѐю 

швидко адаптуватисѐ до сучасних умов та бути здатним до самореалізації 

та самоосвіти у своїй професійній діѐльності. 

Щоб спрогнозувати будь-ѐкий процес, можна використовувати 

метод моделяваннѐ. Він ю популѐрний у всіх без винѐтку науках і на всіх 

етапах наукового дослідженнѐ. Це можна поѐснити тим, що вдаютьсѐ 

зробити будь-ѐке ѐвище дійсності доступним длѐ пізнаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні підходи до процесу 

моделяваннѐ ми знайшли у працѐх Ю. Бабанського, С. Гончаренка, 

Р. Горбатяка Т. Ільїної, Н. Новіка, О. Пюхоти, Л.Фрідмана, В. Штоффа та ін.  

Метод моделяваннѐ, базований на системному підході, обґрунтувала 

низка науковців М. Анісімов, Т. Гуменяк, О. Дахін, Н. Кушнаренко, Є. Лодатко, 

Є. Павлятенков, Р. Серветником, О. Шапран  та ін. 

Метою статті ю висвітленнѐ теоретичних питань побудови 

структурно-функціональної моделі формуваннѐ комунікативної 
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компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у процесі 

іншомовної підготовки. 

Методи дослідження. У проведеному дослідженні було використано 

дані психолого-педагогічних джерел та проведених наукових досліджень 

щодо формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх офіцерів 

інженерних військ у процесі іншомовної підготовки.  

Застосовано порівнѐльний метод аналізу. Це дало можливість 

виокремити складники структурно-функціональної моделі формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у 

процесі іншомовної підготовки.  

Виклад основного матеріалу. Розробка структурно-функціональної 

моделі формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх офіцерів 

інженерних військ у процесі іншомовної підготовки була одним із 

клячових завдань нашого дослідженнѐ. Під моделяваннѐм у науці 

розуміютьсѐ процес побудови, вивченнѐ й застосуваннѐ моделей, що тісно 

пов'ѐзано з такими категоріѐми, ѐк абстракціѐ, аналогіѐ, гіпотеза та інші. 

Процес моделяваннѐ вклячаю і побудову абстракцій, і умовиводи за 

аналогіюя, і конструяваннѐ наукових гіпотез.  

Моделяваннѐ розглѐдаюмо ѐк загальнонауковий метод дослідженнѐ, 

сутність ѐкого полѐгаю в побудові та дослідженні особливих об’юктів – 

моделей та інших об’юктів – оригіналів чи прототипів. У філософському 

словнику (Філософський енциклопедичний словник, 2002), зазначено, що 

моделяваннѐ доцільно розглѐдати ѐк метод дослідженнѐ об’юктів пізнаннѐ, 

що передбачаю побудову й вивченнѐ моделей предметів і ѐвищ. 

Модель у певному сенсі відображаю (відтворяю, моделяю, описую, 

імітую) деѐкі цікаві длѐ дослідника риси об'юкта. У перекладі з французької 

«модель» означаю «аналог», «схема», «структура» тощо. Модель у латинській 

мові – образ, зменшений варіант, тобто спрощений опис складного ѐвища 

або процесу. Виходѐчи з цього, модель – це штучно створений об'юкт у 

виглѐді схеми, конструкцій, знакових форм або формул, ѐкий, будучи 

подібний до досліджуваного об'юкта (або ѐвища), відображаю й відтворяю в 

простому і абстрактному виглѐді структуру досліджуваного процесу або 

ѐвища (Ягупов, 2003).  

На думку О. Єлькіна, «узагальненнѐ наѐвних у науковій літературі 

визначень понѐттѐ «модель» дозволѐю встановити, що їх автори називаять 

ознаки, властиві моделѐм: штучно створений зразок; структура, ѐка 

відтворяю частину дійсності в спрощеному виглѐді; наочна форма 
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відображеннѐ оригіналу, конкретний образ об'юкта, у ѐкому 

відображаятьсѐ реальні або передбачувані властивості» (Елькина, 2007).  

У нашому дослідженні експериментальна робота з формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у 

процесі іншомовної підготовки побудована таким чином, що модель 

висловляю зміст поѐснявальних ѐвищ у спрощених структурах об'юктів, за 

допомогоя ѐких модель з'ѐсовую зв'ѐзки і відносини об'юктів та ѐвищ. Таким 

чином, основноя функціюя педагогічної моделі ю відображеннѐ й відтво-

реннѐ в більш простому виглѐді структури багатофакторного ѐвища, безпо-

середню розглѐд ѐкої даю нові знаннѐ про об'юкт вивченнѐ (Панфілов, 2005).  

Так, за Ю. Кулаковим, А. Коганом та А. Пироговим (Кулаков та ін., 2011), 

моделяваннѐ – це процес створеннѐ іюрархій моделей, у ѐких деѐка реально 

існуяча система моделяютьсѐ в різних аспектах і різними засобами. 

Посилаячись на А. Москаленко, серед основних аспектів застосуваннѐ 

нашого моделяваннѐ виділѐюмо наступні (Москаленко, 2001):  

– гносеологічний аспект: модель граю роль проміжного об'юкта в 

процесі пізнаннѐ педагогічного ѐвища;  

– загальнопедагогічний аспект, ѐкий дозволѐю оцінявати зв'ѐзки й 

відносини між характеристиками стану різних елементів навчально-

виховного процесу на різних рівнѐх їх опису та вивченнѐ;  

– психологічний, ѐкий дозволѐю вести опис різних сторін навчальної 

та педагогічної діѐльності і виѐвлѐти на цій основі психолого-педагогічні 

закономірності.  

До розробки педагогічних моделей навчаннѐ науковці висуваять 

певні специфічні вимоги: 

– концептуальність: модель повинна спиратисѐ на наукову 

концепція, до складу ѐкої входѐть філософське, психологічне, дидактичне, 

соціально-педагогічне обґрунтуваннѐ досѐгненнѐ освітніх цілей; 

– системність: модель повинна мати всі ознаки системи: логіку 

процесу, взаюмозв’ѐзок усіх його складових, цілісність; 

– керованість: передбачаю можливість керуваннѐ, поетапної діагнос-

тики навчального процесу, зміну засобів і методів длѐ поліпшеннѐ 

результатів; 

– ефективність: модель повинна бути оптимальноя за параметрами 

«результат/витрати», гарантовано досѐгати прийнѐтих стандартів навчаннѐ 

та вихованнѐ; 

– відтворяваність: передбачаю можливість переносу моделі длѐ 

застосуваннѐ іншими закладами освіти (Елькина, 2007). 
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Модель – інструмент пізнаннѐ, за допомогоя ѐкого дослідник вивчаю 

те, що його цікавить. Таким чином, під моделля розуміять подумки 

представлений об’юкт (або опис об'юкта, системи), ѐкий у процесі 

дослідженнѐ за певних умов заміщаю об'юкт-оригінал (длѐ вивченнѐ оригіналу 

або відтвореннѐ його будь-ѐких властивостей) так, що його безпосередню 

вивченнѐ даю нові знаннѐ про об’юкт-оригінал (у результаті перенесеннѐ 

одніюї структури на іншу). Під час створеннѐ моделі формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у 

процесі іншомовної підготовки ми керувалисѐ такими вимогами:  

- по-перше, коректність моделі, що маю на увазі оптимальність 

співвідношеннѐ взаюмодіячих у моделі елементів, що відбиваять 

реальний модельований об'юкт;  

- по-друге, вона даю конкретний опис основ функціонуваннѐ системи 

й відповідаю реальним властивостѐм та взаюмозв'ѐзкам елементів 

модельованої системи;  

- по-третю, відповідність моделі рівня дослідженнѐ, що дозволѐю 

зробити висновки та узагальненнѐ, що перевірѐятьсѐ експериментальним 

шлѐхом (Ягупов, 2003).  

Моделяваннѐ – це процес створеннѐ іюрархії моделей, у ѐких освітній і 

виховний процес моделяютьсѐ в різних аспектах і різними засобами. 

Моделяваннѐ педагогічних систем ю одніюя з найважливіших задач сучасної 

освіти, оскільки зростаю значимість проюктуваннѐ й упровадженнѐ нових 

інноваційних технологій, що відповідаять передовим теоретичним ідеѐм 

вітчизнѐної науки. У педагогічній науці метод моделяваннѐ обґрунтований у 

працѐх (Давидов,2003; Дахін, 2003; Штофф, 1966). 

На основі аналізу наукових здобутків зазначених науковців можна 

виділити основні етапи педагогічного моделяваннѐ, що були застосовані 

під час побудови структурно-функціональної моделі формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у 

процесі іншомовної підготовки. 

Перший етап передбачаю вивченнѐ сутності модельованого педагогіч-

ного ѐвища чи об’юкта у військовому ЗВО, виѐвленнѐ закономірностей його 

функціонуваннѐ та розвитку, визначеннѐ життюво важливих складових. 

Другий етап педагогічного моделяваннѐ полѐгаю у визначенні 

завдань моделяваннѐ. Власне на основі конкретизації завдань 

здійсняютьсѐ вибір модельованих властивостей реального педагогічного 

ѐвища чи об’юкта. 
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На третьому етапі здійснявалосѐ безпосередню створеннѐ моделі 

формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх офіцерів 

інженерних військ у процесі іншомовної підготовки, упровадженнѐ ѐкої 

допоможе покращити навчально-професійну діѐльність курсантів та 

інтенсифікувати освітній процес військових ЗВО. 

Четвертий етап передбачаю перевірку валідності структурно-

функціональної моделі формуваннѐ комунікативної компетентності 

майбутніх офіцерів інженерних військ у процесі іншомовної підготовки в 

дослідно-експериментальній роботі (Маслій, 2020). 

Длѐ побудови власної структурно-функціональної моделі варто дати 

визначеннѐ понѐттѐ «модель». Моделяваннѐ – це обов’ѐзкова частина 

педагогічного дослідженнѐ, ѐка використовуютьсѐ длѐ опису й дослідженнѐ 

різноманітних процесів, у тому числі інформаційних, нововведень, 

властивостей, а також закономірностей розвитку системи освіти, 

навчальних середовищ тощо (Копнѐк, 2015). 

Структурна модель відображаю графічно всі структурні властивості 

певного об’юкта (Копнѐк, 2015). Під функціональноя моделля розуміютьсѐ 

така модель, ѐка надаю можливість вивчити функціональні особливості пев-

ного процесу, а також визначати її значеннѐ у взаюмозв'ѐзку з усіма внут-

рішніми та зовнішніми елементами. Узагальняячи дані тлумаченнѐ, дамо 

визначеннѐ структурно-функціональної моделі. Отже, під структурно-функціо-

нальноя моделля ми будемо розуміти модель, ѐка графічно відображаю 

функціональні особливості структурних елементів певного процесу. 

На основі проведеного аналізу й реально існуячої системи освітнього 

процесу в умовах проведеннѐ експерименту і, беручи до уваги ця 

класифікація, нами була розроблена структурно-функціональна модель, що 

розглѐдаютьсѐ ѐк цілісна система. Вона складаютьсѐ зі змістовно-цільового, 

процесуального, результативного блоків, пов'ѐзаних між собоя. Структурно-

функціональна модель розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність закономірних, функ-

ціонально пов'ѐзаних компонентів, складових певної цілісної системи. Компо-

ненти (блоки) даної моделі розкриваять внутрішня організація (структуру) 

процесу формуваннѐ соціокультурної компетенції курсантів, відповідаять за 

адекватне відтвореннѐ взаюмодії між елементами даного процесу й маять 

функціональне призначеннѐ: змістовно-цільовий компонент – функціѐ визна-

ченнѐ мети та конструктивно-змістовна; процесуальний компонент – проце-

суальна функціѐ; результативний компонент – функціѐ контроля й оцінки. 

Компоненти структурно-функціональної моделі реалізуятьсѐ з опороя 

на особистісний, діѐльнісний, ціннісний, творчий та інноваційний підходи до 
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освіти, ѐкі доводѐть загальні і значні педагогічні засоби формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у 

процесі іншомовної підготовки. Усі компоненти структурно-функціональної 

моделі розташовуятьсѐ послідовно, взаюмно доповняять і 

взаюмобумовляять один одного за рахунок функціонального призначеннѐ, 

складаячи при цьому цілісний процес формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у процесі іншомовної 

підготовки. Кожен із названих блоків отримав змістове наповненнѐ, виходѐчи 

з функцій і специфіки досліджуваного процесу. Змістовно-цільовий блок 

моделі передбачаю постановку цілей і визначеннѐ завдань формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ. 

Цільовий компонент моделі оріюнтую на досѐгненнѐ мети – формуваннѐ 

комунікативної компетеності курсантів – через вирішеннѐ завдань: 

формувати цілісну систему іншомовних професійних знань; розвивати 

практичні іншомовні професійні вміннѐ та навички; формувати іншомовну 

професійну мотивація; формувати іншомовний комунікативний досвід. 

Цільовий компонент моделі вклячаю педагогічні принципи: інтегративності, 

професійної мобільності, мотивації, самоорганізації, раціонального 

поюднаннѐ колективних та індивідуальних форм, практичної та прикладної 

спрѐмованості навчаннѐ та загальнодидактичні.  

У процесі вивченнѐ психолого-педагогічної літератури щодо 

формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх офіцерів визначено 

принципи, що визначаять мету дослідженнѐ: об’юктивність, конкретність, 

науковість, діалектичність, детермінізм.   

Принцип об’юктивності розглѐдаю формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів ѐк істинність, що ґрунтуютьсѐ на 

«розкритті тих методів, способів і прийомів, за допомогоя ѐких 

досѐгаютьсѐ об’юктивно істинне знаннѐ про навколишній світ».  

Принцип детермінізму проѐвлѐютьсѐ взаюмозв’ѐзком професійної 

підготовки майбутніх офіцерів із формуваннѐм у них комунікативної 

компетентності. 

Принцип діалектичної логіки ґрунтуютьсѐ на відображенні в 

мисленні майбутніх офіцерів визначальних шлѐхів об’юктивного 

професійного розвитку.  

Принцип істинності, ѐкий забезпечую адекватне відображеннѐ 

професійної діѐльності (Ахметзѐнова, 2015).   
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Принцип діѐльності ю формоя активності особистості, що 

передбачаю цілеспрѐмоване формуваннѐ  комунікативної компетентності 

майбутнього офіцера.  

Принцип конкретності в нашому випадку ґрунтуютьсѐ на 

використанні методів дедукції, індукції, інтеграції, синкретизації тощо.  

Принцип науковості сприѐю сформованості в курсантів 

систематизованого наукового світоглѐду, що проѐвлѐютьсѐ у знаннѐх 

основних наукових понѐть, теоретичних положень, власного професійного 

становленнѐ на основі інтеграції.   

А також доповнили специфічними принципами, ѐкі сприѐять 

процесу формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх офіцерів 

інженерних військ. Розглѐнемо їх детальніше. 

1. Принцип інтегративності, ѐкий забезпечуютьсѐ використаннѐм 

міжпредметних зв’ѐзків длѐ поповненнѐ змісту фундаментальних 

дисциплін прикладними задачами зі спеціальності в процесі навчаннѐ.  

2. Принцип професійної мобільності, ѐкий означаю таку побудову 

змісту іншомовної освіти, за ѐкоя фахівець  швидко переклячаютьсѐ з одного 

виду комунікації на іншу, і отримую не тільки традиційні знаннѐ, уміннѐ та 

навички, але й оволодіваю комплексом самоосвітніх компетентностей, 

застосовуячи сучасні методики пошуку науково-технічної інформації.  

3. Принцип мотивації, ѐкий передбачаю створеннѐ таких 

педагогічних умов, за ѐких курсант спроможний зайнѐти активну 

особистісну позиція і найбільш повноя міроя розкритисѐ не тільки ѐк 

об’юкт навчальної діѐльності, але і ѐк суб’юкт.  

4. Принцип самоорганізації, ѐкий означаю, що в теперішніх умовах 

суспільству потрібні ініціативні та самостійні фахівці, здатні постійно 

вдосконалявати себе, виѐвлѐти готовність до швидкого оновленнѐ знань, 

розширеннѐ навичок і вмінь, освоюннѐ нових технологій.  

5. Принцип раціонального поюднаннѐ колективних та 

індивідуальних форм і способів навчальної роботи передбачаю 

застосовуваннѐ різноманітних методів і форм навчальної діѐльності під час 

проведеннѐ занѐть.  

6. Принцип практичної та прикладної спрѐмованості навчаннѐ 

полѐгаю в розумінні зв’ѐзків і залежностей між пізнаннѐм дійсності, 

наслідком ѐкої ю теоріѐ та практика. Під час проведеннѐ лекцій курсанти 

маять здобувати знаннѐ, необхідні длѐ їх успішної професійної діѐльності, 

а на практичних занѐттѐх – навчитись ефективно діѐти в умовах, що 

пов’ѐзані з розв’ѐзуваннѐм прикладних задач спеціальності.  
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Процесуальний блок структурно-функціональної моделі формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі іншомовної 

підготовки функціонально відображаю:  

– логіку й етапи формуваннѐ комунікативної компетентності 

майбутніх офіцерів;  

– організаційні форми (фронтально-групова, індивідуальна; 

плярально-синергетична; практико зоріюнтовані та інтерактивні форми 

організації освітньої діѐльності тощо);  

– методи (метод проюктів, ситуативний метод («кейс-стаді»), 

вирішеннѐ практико-оріюнтованих соціокультурних завдань, ділові та 

рольові ігри). 

Під час реалізації моделі нами зроблений акцент на активних методах 

навчаннѐ і практико-оріюнтованих формах організації навчальної та 

позанавчальної роботи, на застосуваннѐ гуманітарних педагогічних 

технологій (модульно-рейтингова, «кейс-стаді», проюктна діѐльність, 

«портфоліо» тощо). В освітньому процесі військового закладу вищої освіти 

важливим ю розвиток суб’юктної позиції, рефлексивності ѐк відображеннѐ 

процесів самовираженнѐ й самопізнаннѐ курсанта. У процесуальний блок 

моделі вклячені педагогічні умови формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ: формуваннѐ 

позитивної мотивації до оволодіннѐ складниками комунікативної 

компетентності й ціннісних оріюнтирів у власній самореалізації; викорис-

таннѐ інноваційних методів, форм та інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі підготовки офіцерів інженерних військ до іншомовної 

комунікації; організаціѐ самостійної роботи майбутніх офіцерів інженерних 

військ із використаннѐм інформаційно-комунікаційних технологій.  

Результативний блок моделі містить компоненти (мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-лінгвістичний, інформаційно-комунікаційний, 

поведінково-діѐльнісний), критерії, відповідні їм показники та діагностичні 

засоби, що дозволѐять виѐвлѐти динаміку даного процесу. З урахуваннѐм 

комплексу виѐвлених критеріїв із метоя диференціації курсантів за 

ступенем сформованості комунікативної компетентності розроблена 

шкала, що містить високий, достатній, репродуктивний, початковий рівні.  

Особливістя структурно-функціональної моделі формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів ю те, що вона 

спрѐмована на фахову підготовку курсантів і ѐвлѐю собоя архітектоніку 

взаюмопов’ѐзаних блоків. 
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Таким чином, у розробленій структурно-функціональної моделі 

формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх офіцерів відображені 

всі складові цього процесу: мета і завданнѐ – принципи – технології – зміст – 

суб'юкти діѐльності – результат. Структурно-функціональна модель дозволѐю 

вирішити наѐвне протиріччѐ між необхідністя формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів і недостатньоя розробленістя 

теоретичного обґрунтуваннѐ даного процесу. Вклячені в модель блоки 

взаюмопов'ѐзані і націлені на досѐгненнѐ запланованого результату – 

підвищеннѐ рівнѐ сформованості формуваннѐ комунікативної компетентності 

майбутніх офіцерів у процесі іншомовної підготовки. 

Упровадженнѐ структурно-функціональної моделі здійснявалосѐ у 

три етапи й охопило такі дисципліни освітньої програми підготовки 

курсантів: «Військово-спеціальна мовна підготовка» та «Іноземна мова за 

професійним спрѐмуваннѐм». 

На формувальному етапі експерименту під час вивченнѐ дисциплін 

професійного спрѐмуваннѐ курсанти експериментальних груп займалисѐ за 

розробленоя нами методикоя навчаннѐ англійської мови та формуваннѐ 

необхідних умінь, а курсанти контрольних груп продовжували навчаннѐ з 

використаннѐм традиційних методів. 

Оскільки перед проведеннѐм завершального етапу експерименту нами 

було визначено основні показники сформованості комунікативної компе-

тентності майбутніх офіцерів інженерних військ та рівень сформованості 

їхнього словника фахової термінології, то наприкінці дослідженнѐ ми знову 

провели таке оціняваннѐ. Результати перевірки продемонстрували суттюве 

підвищеннѐ показників за виокремленими критеріѐми в курсантів 

експериментальних груп, ѐкі навчалисѐ з використаннѐм методів активного 

навчаннѐ. Водночас, зміни показників сформованості визначених компонент 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у 

контрольних групах були незначними.  

Таблицѐ 1 

Результати визначення показників сформованості комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ формувального 

експерименту 

Компоненти Групи 

Рівні 

Високий Достатній Середній Низький 

%  %  %  %  

Мотиваційно-
ціннісний 

КГ 7,50 
30,0 

20,00 
20,83 

67,50 
-45,83 

5,00 
-5 

ЕГ 37,50 40,83 21,67 0,00 
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Когнітивно-
лінгвістичний 

КГ 12,50 
27,5 

27,50 
9,17 

60,00 
-36,67 

0,00 
0 

ЕГ 40,00 36,67 23,33 0,00 

Інформаційно-
комунікаційний 

КГ 10,00 
25,83 

25,00 
22,5 

65,00 
-48,33 

0,00 
0 

ЕГ 35,83 47,50 16,67 0,00 

Поведінково-
діѐльнісний 

КГ 5,00 
30,56 

20,00 17,7
8 

62,50 
-35,83 

12,50 
-12,5 

ЕГ 35,56 37,78 26,67 0,00 
 

За результатами, поданими в таблиці, можна стверджувати, що 

збільшивсѐ відсоток курсантів, ѐкі досѐгли високого та достатнього рівнів 

за кожним компонентом, а загалом їх кількість збільшиласѐ на 46,39 %. На 

діювість розробленої структурної моделі вказую те, що зменшиласѐ кількість 

курсантів  на середньому й початковому рівнѐх. 

Висновки. Отже, розглѐнуте обґрунтуваннѐ структури і змісту 

структурно-функціональної моделі формуваннѐ комунікативної компетент-

ності майбутніх офіцерів інженерних військ дозволѐю стверджувати, що 

запропонована модель ю динамічноя системоя, спрѐмованоя на фахову 

підготовку курсантів, що ѐвлѐю собоя архітектоніку взаюмопов’ѐзаних блоків. 

Упровадженнѐ її в освітній процес підготовки майбутніх офіцерів інженерних 

військ показало позитивні результати дослідженнѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у 

вдосконаленні та розширенні методів та форм, що використовуятьсѐ в 

освітньому процесі длѐ формуваннѐ комунікативної компетентності 

майбутніх офіцерів у процесі іншомовної підготовки. 
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РЕЗЮМЕ 
Нанивская Лидия. Структурно-функциональнаѐ модель формированиѐ 

коммуникационной компетентности будущих офицеров инженерных войск: анализ 
результатов. 

В статье рассмотрены теоретические вопросы построениѐ структурно-
функциональной модели формированиѐ коммуникативной компетентности 
будущих офицеров инженерных войск в процессе иноѐзычной подготовки. 
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Использованы данные психолого-педагогических источников и проведенных научных 
исследований по определенной теме. Это дало возможность выделить 
составлѐящие структурно-функциональной модели: содержательно-целевой; 
процессуальный; результативный. Экспериментальнаѐ работа по проверке 
действенности структурно-функциональной модели в образовательном процессе 
высших военных заведений осуществлѐлась в три этапа и охватила дисциплины 
образовательной программы подготовки курсантов: «Военно-специальнаѐ ѐзыковаѐ 
подготовка» и «Иностранный ѐзык по профессиональному направления».  

Ключевые слова: иноѐзычнаѐ подготовка, будущие офицеры, модель, 
компоненты, организационно-педагогические условиѐ, методы, метод проектов, 
ситуативный метод. 

SUMMARY 
Nanivska Lidiia. Structural-functional model of communicative competence 

formation of future officers of engineering troops: results analysis. 
The article considers theoretical issues of building a structural and functional model of 

the formation of communicative competence of future officers of engineering troops in the 
process of foreign language training. The paper used data from psychological and 
pedagogical sources and conducted research on the formation of communicative 
competence of future officers of engineering troops in the process of foreign language 
training. A comparative method of analysis was used. This made it possible to distinguish the 
components of the structural-functional model of formation of communicative competence 
of future officers of engineering troops in the process of foreign language training: content-
target component – the function of goal setting and constructive-content; procedural 
component – procedural function; resultative component – the function of control and 
evaluation. The components of the structural-functional model are implemented based on 
personal, activity, value, creative and innovative approaches to education, which prove 
general and significant pedagogical means of the communicative competence formation of 
future officers of engineering troops in foreign language training. 

Experimental work to verify the effectiveness of the structural-functional model in the 
educational process of higher military institutions was carried out at three stages and 
covered the following disciplines of the educational program for cadets: “Special military 
language training” and “Foreign language for professional purposes”. 

At the molding stage of the experiment, while studying the disciplines of professional 
orientation, the cadets of the experimental groups studied according to the designed 
methodology of English teaching and necessary skills developing, and the cadets of the 
control groups continued their studies using traditional methods. 

Since before the final stage of the experiment it was determined the main indicators 
of the formation of communicative competence of future officers of engineering troops and 
the formation level of their professional training vocabulary, then at the end of the study it 
was conducted such an assessment too. The results of the test showed a significant increase 
in the selected indicators in the cadets of the experimental groups who studied using the 
methods of active learning. At the same time, changes in the indicators of formation of 
certain components of communicative competence of future officers of engineering troops in 
the control groups were insignificant. 

Key words: foreign language training, future officers, model, components, 
organizational-pedagogical conditions, methods, project method, situational method.  
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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТІВ 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ 
 

У статті висвітлено модель підготовки майбутніх учителів предметів 
суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної ідентичності учнів ліцеїв. Длѐ 
досѐгненнѐ мети дослідженнѐ було використано теоретичні методи аналізу й 
узагальненнѐ положень зарубіжної та вітчизнѐної філософської, психологічної, 
педагогічної літератури та моделяваннѐ. Розробка моделі системи підготовки 
майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної 
ідентичності учнів ліцеїв вклячала концептуальний, змістовий блок, практичний та 
результативний блоки. Структурно-функціональна модель передбачала упровадженнѐ 
педагогічних умов. Результати дослідженнѐ можуть бути використані у процесі 
підготовки майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі.  

Ключові слова: заклади вищої освіти, підготовка майбутніх учителів, 
предмети суспільствознавчої галузі, формуваннѐ національної ідентичності, 
структурно-функціональна модель, педагогічні умови. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах тривалого збройного 

конфлікту на сході України, політичних кризових ѐвищ зростаять вимоги до 

вчителѐ і рівнѐ його професійної підготовленості у формуванні 

національної ідентичності молоді, ѐкій доведетьсѐ брати активну участь у 

громадському житті країни, керуватисѐ правовими нормами, відстоявати 

громадѐнські й національні цінності. 

Це відображено в Конституції України, Законах України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Указах президента України «Про стратегія національно-

патріотичного вихованнѐ дітей та молоді на 2016-2021 роки», «Про 

пріоритетні заходи щодо сприѐннѐ зміцнення національної юдності та 

консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадѐнськості у 

цій сфері», «Про стратегія розвитку державної молодіжної політики на 

період до 2020 року», «Про національну програму правової освіти 

населеннѐ», Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 

роки, Концепції вихованнѐ особистості в умовах розвитку української 

державності, Концепції українського патріотичного вихованнѐ дітей та 

учнівської молоді в умовах сучасних модернізаційних змін; Концептуальних 

засадах реформуваннѐ середньої школи «Нова українська школа», Програмі 

«Нова українська школа» у поступі до цінностей. 

https://orcid.org/0000-0002-6135-6196
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Аналіз актуальних досліджень. Оскільки питаннѐ моделяваннѐ 

підготовки майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до 

підготовки формуваннѐ національної ідентичності учнів ліцеїв ю надзвичайно 

важливим, різні  його аспекти досліджувалисѐ науковцѐми різних галузей. 

Філософське осмисленнѐ викликів, ѐкі стоѐть перед сучасними 

педагогами, знаходимо у працѐх В. Андрущенка, В. Кременѐ, акмеологічні 

засади підготовки майбутніх учителів знаходимо у працѐх О. Дубасеняк, 

І. Зѐзяна, В. Рибалка, суб’юкт-субюктної взаюмодії – І. Беха, С. Гончаренка, 

підготовки педагога до формуваннѐ національно-культурної ідентичності – 

Г. Назаренко, І. Шкільної. 

Метою статті ю висвітленнѐ моделі підготовки майбутніх учителів 

предметів суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної 

ідентичності учнів ліцеїв. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз і узагальненнѐ положень 

зарубіжної та вітчизнѐної філософської, психологічної, педагогічної 

літератури з проблеми, моделяваннѐ.  

Виклад основного матеріалу. Ефективність підготовки майбутніх 

учителів предметів суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної 

ідентичності учнів ліцеїв залежить від педагогічних умов, ѐкі би могли 

забезпечити високий рівень сформованості національної ідентичності в 

усіх суб’юктів освітнього процесу. Формувальний етап експерименту 

проводивсѐ на базі Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Умови, у ѐких знаходилисѐ експериментальні і 

контрольні групи, суттюво не відрізнѐлисѐ. 

Ми поділѐюмо поглѐди О. Дурманенко, ѐка визначаю педагогічні 

умови ѐк «особливості організації навчальновиховного процесу в закладі 

вищої освіти, що детермінуять результати вихованнѐ, освіти та розвитку 

особистості студента, об’юктивно забезпечуять можливість їх досѐгненнѐ» 

(Дурманенко, 2012, с. 135). 

Професійну підготовку майбутніх учителів предметів 

суспільствознавчої галузі можна охарактеризувати ѐк цілеспрѐмовану 

інтегративну навчально-виховну діѐльність, що здійсняютьсѐ на основі 

суб’юкт-суб’юктної взаюмодії студентів і викладачів, спрѐмовану на 

формуваннѐ національної ідентичності в учнів ліцеїв. 

Формувальний етап експерименту передбачав створеннѐ таких 

педагогічних умов: 

- створеннѐ акмеологічного середовища в закладі вищої освіти; 

- використаннѐ виховного потенціалу навчальних дисциплін; 
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- організаціѐ позааудиторної роботи в закладах вищої освіти, 

спрѐмованої на формуваннѐ національної ідентичності молоді; 

- розробка методичних рекомендацій длѐ викладачiв та кураторів 

академічних студентських груп щодо підготовки майбутніх учителів 

предметів суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної ідентичності 

учнів ліцеїв. 

Таким чином, визначені педагогічні умови охопляять провідні 

напрѐми освітньої діѐльності закладів вищої освіти, що забезпечуять 

вирішеннѐ поставлених дослідницьких завдань через використаннѐ 

доцільного змістово-методичного забезпеченнѐ. 

Організаціѐ і проведеннѐ формувального етапу дослідно-експери-

ментальної роботи передбачала обґрунтуваннѐ структурно-функціональної 

моделі підготовки майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до 

формуваннѐ національної ідентичності учнів ліцеїв. 

У розумінні сутності і змістового наповненнѐ моделі ми виходили з 

того, що модель (від лат. modelus – зразок, міра, норма) ѐвлѐю собоя певний 

образ, схему, спрощений опис скрадного ѐвища (Бусел, 2001), що 

відображаю весь комплекс взаюмозв’ѐзків, властивостей, елементів. 

Найбільш поширеними ю поглѐди на модель ѐк засіб наукового 

пізнаннѐ та специфічну, ѐкісно-своюрідну форму (Штофф, 1972, с. 87); засіб 

модернізації педагогіки (Дахин, 2002; Дахин, 2012); певну систему з 

відповідноя структуроя і функціюя, що відображаю особливості оригіналу 

(Амосов, 1965, с. 7); педагогічна ідеѐ в її розвиткої та реалізації (Ващик, 2005). 

Моделяваннѐ спрощую і схематизую педагогічне ѐвище, що дозволѐю 

наочно представити досить складні наукові положеннѐ чи ідеї, підкреслити 

основне, суттюве (Краевский та Бережнова, 2006, с. 98).  

З точки зору О. Слободѐняк модель допомагаю презентувати процес 

підготовки майбутніх учителів «не ѐк дискретне педагогічне ѐвище, 

спрѐмоване на локальні зміни  окремих аспектів освітнього процесу, а ѐк 

цілісну сутність – від постановки мети до отриманнѐ кінцевого результату» 

(Слободѐняк, 2015, с. 146). За В. Штоффом, моделі притаманні такі ознаки: 

визначений об’юкт дослідженнѐ, наѐвність інформації про об’юкт, система, 

представлена духовно чи матеріально (Штофф, 1966, с. 7). 

Результативність педагогічних моделей залежить від використаннѐ 

сучасних технологій їх проюктуваннѐ. Німецькі учені С. Гласер, С. Заманоу, 

А. Хaкер виділѐять декілька етапів такого проюктуваннѐ: 

- евристичний пошук моделі на основі чуттѐ та інтуїції дослідника; 

- перевірка моделі через понѐтійний апарат; 
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- прагматична перевірка моделі; 

- упровадженнѐ та застосуваннѐ моделі (Glaser et al., 1987). 

Як слушно зазначаю В. Пікельна, модель даю змогу інтерпретувати 

складні теоретичні положеннѐ і відповідно до дослідницьких завдань маю 

бути не лише джерелом інформації, а й розкривати параметри всіюї системи. 

Дослідницѐ звертаю увагу на найсуттювіші ознаки моделі, ѐкими ю: об’юктивна 

аналогіѐ і відтвореннѐ оригіналу (Пикельнаѐ, 1993, с. 191). 

Узагальненнѐ положень про модель даю підстави розглѐдати її ѐк 

систему, призначену длѐ дослідженнѐ педагогічного ѐвища, що відтворяю 

сутність та найважливіші характеристики оригіналу, закономірності та зв’ѐзки. 

Модель маю поюднувати мету, завданнѐ, різні види діѐльності, критерії, 

форми, що забезпечуять функціонуваннѐ окремих підсистем і системи в 

цілому (Ничкало,  2004, с. 285). 

Так, В. Краювський та О. Бережнова звертаять увагу на те, що в 

підготовці майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі 

зберігаютьсѐ тенденціѐ до вузькопредметної підготовки, з формуваннѐм 

вузькопредметних компетентностей та відсутністя світоглѐдних оріюнтирів. 

Також зміст і методи викладаннѐ в закладах вищої освіти, хоч і формуять 

певні уѐвленнѐ та понѐттѐ в майбутніх учителів, однак не зачіпаять їхня 

емоційно-творчу сферу, ставленнѐ. І, насамкінець, зберігаютьсѐ 

необхідність осмисленнѐ і об’юктивного оціняваннѐ педагогом власного 

педагогічного досвіду (Краевский та Бережнова, 2006, с. 100).  

Розробка моделі системи підготовки майбутніх учителів предметів 

суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної ідентичності учнів 

ліцеїв вклячала концептуальний блок (мета, наукові підходи, принципи, 

базові цінності, психологічні механізми, ціннісно-смислове поле 

національної ідентичності), змістовий блок (структурні компоненти, 

критерії, показники, рівні), практичний (педагогічні умови, форми, методи) 

та результативний (результати експериментальної роботи, динаміка рівнів 

підготовленості майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до 

формуваннѐ національної ідентичності учнів ліцеїв). 

Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів 

предметів суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної 

ідентичності учнів ліцеїв відображаю цілісність, системність, 

конструктивність, практичну спрѐмованість, динамічність, що знайшло свою 

відображеннѐ на рис. 3.1. 
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Мета: підготовка майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до 
формування національної ідентичності учнів ліцеїв 

Принципи: моделяваннѐ професійної діѐльності в освітньому процесі закладу вищої освіти, 
інтегративності, юдності соціалізації і професіоналізації, професійної мобільності, гуманізму, 
природовідповідності, ментальності, суб’юкт-суб’юктної взаюмодії 

Зміст 

Когнітивний 
компонент 

Емоційно-ціннісний 
компонент 

Діяльнісно-практичний 
компонент 

Наукові підходи: особистісно оріюнтований, аксіологічний, акмеологічний, компетентнісний 
 

Базові моральні цінності: національна гідність, патріотизм, національна солідарність, толерантність . Психологічні 
механізми: національна свідомість і самосвідомість, національне самопізнаннѐ, національне самоствердженнѐ. 
Ціннісно-смислове поле національної ідентичності 

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі 
до формування національної ідентичності учнів ліцеїв 

Організаціѐ позааудиторної 
роботи у закладах вищої освіти, 
спрѐмованої на формуваннѐ 
національної ідентичності 
молоді 

Створеннѐ акмеологічного 
середовища у закладах 
вищої освіти  

Навчальні дисципліни 
«Громадѐнська освіта», 
«Основи демократії», 

«Теоріѐ і методика навчаннѐ 
суспільно-політичних 

дисциплін», 
«Біосоціогенез», 

«Інформаційні технології в 
суспільствознавстві» 
Педагогічна практика 

Форми роботи: 
кураторські години, 
спецкурс «Україна у 
ювропейських студіѐх», 
проблемна група 
«Проблеми змісту шкільного 
суспільствознавства»», 
тренінг «Я - громадѐнин 
України», участь у 
студентському 
самоврѐдуванні 

Результат: підготовленість майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі     до 
формуваннѐ національної ідентичності учнів ліцеїв 

Методи виховання: 
активні («мозковий штурм», 
«банк ідей», «криголам»); 
вербальні (індивідуальні, 
етичні, сократівські бесіди, 
поѐсненнѐ, розповідь);  
дискусійні (дебати, дискусії, 
міні-дискусії, обговореннѐ, 
«круглі столи»,ток-шоу, 
правовий ринг, педагогічний 
турнір, брейн-ринг, етичний 
діалог); 
 діагностичні (анкетуваннѐ, 
тестуваннѐ, інтерв’я, 
опитуваннѐ, метод 
незакінченого реченнѐ);  
проюктивні (метод проюктів, 
педагогічне моделяваннѐ);  
імітаційні (метод проблемних 
ситуацій, моральні дилеми, 
вправи, сяжетні і ділові ігри) 

розробка методичних 
рекомендацій длѐ 
викладачiв та кураторів 
академічних студентських  
груп 

Критерії, показники і рівні підготовленості майбутніх учителів 

Використаннѐ виховного 
потенціалу навчальних 

дисциплін 
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Ми вважаюмо, що процес підготовки майбутніх учителів предметів 

суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної ідентичності учнів 

ліцеїв ю мобільним, динамічним процесом, втіленим у структурно-

функціональній моделі через: 

- особистісну і професійну реалізація всіх суб’юктів освітнього процесу; 

- урахуваннѐ вікових та індивідуальних особливостей у підготовці 

майбутніх учителів та учнів ліцеїв; 

- алгоритм, поетапність та інтегрованість освітнього процесу; 

- дискретність освітніх впливів на  учасників експериментальної 

роботи на різних етапах; 

- гнучкість і практичну спрѐмованість та валідність. 

Концептуальний блок структурно-функціональної моделі поюдную 

мету, наукові підходи, принципи, базові моральні цінності, психологічні 

механізми, ціннісно-смислове поле національної ідентичності. Виходѐчи з 

логіки нашого дослідженнѐ, метоя ю підготовка майбутніх учителів 

суспільствознавчої галузі до формуваннѐ національної ідентичності учнів 

ліцеїв. Реалізаціѐ мети потребую цілеспрѐмованої і систематичної освітньої 

діѐльності, створеннѐ ефективних умов длѐ підготовки майбутніх учителів 

суспільствознавчої галузі. 

Змістовий блок представлено структурними компонентами, 

пов’ѐзаними з критеріѐми, показниками та рівнѐми вихованості. 

Представлені у практичному блоці структурно-фунціональної моделі 

педагогічні умови відображаять основні напрѐми роботи, ѐкі охопляять 

усіх суб’юктів освітнього процесу та передбачаять застосуваннѐ 

різноманітних форм і методів роботи в навчальній і позааудиторній 

діѐльності, педагогічній практиці, що забезпечували високий рівень 

результативності та позитивну динаміку. 

Результати проведеного дослідженнѐ і його динаміку відображено в 

результативному блоці. 

Розроблена нами структурно-функціональна модель відображаю 

логіку й послідовність освітнього процесу на всіх визначених нами етапах 

роботи, а його складові забезпечуять позитивну динаміку. 

Проведена дослідно-експериментальна робота передбачала 

формуваннѐ професійної культури майбутніх учителів предметів 

суспільствознавчої галузі у процесі підготовки, що вклячала такі чинники:  

- мотиваційний (бажаннѐ, особистісні і професійні інтереси, мотиви), 

що визначаю зацікавленнѐ майбутніх фахівців суспільствознавчої галузі до 

проблеми формуваннѐ національної ідентичності в учнів ліцеїв;  
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- зворотного зв’ѐзку, оріюнтаціѐ на отриманнѐ зворотної інформації 

про перебіг експериментальної роботи та порівнѐннѐ результатів діѐльності з 

виконаннѐ завдань у межах професійної культури майбутніх учителів 

предметів суспільствознавчої галузі; 

- технологічний, що поюдную систему професійних (педагогічних) 

знань, концепцій, теорій, закономірностей та засобів навчаннѐ і вихованнѐ; 

- професійний, що відіграю важливу роль у розумінні майбутнім 

учителем предметів суспільствознавчої галузі мети професійної діѐльності, 

організації, плануваннѐ і прогнозуваннѐ педагогічного процесу, особистісного 

і професійного зростаннѐ та вдосконаленнѐ;  

- вольової спонуки, ѐк проѐв волі, уваги, докладаннѐ зусиль із 

освоюннѐ національних і загальнолядських цінностей.  

Ефективному формування професійної культури майбутнього вчителѐ 

предметів суспільствознавчої галузі сприѐли інтегрованість навчальних 

дисциплін суспільствознавчої галузі; зв’ѐзок між ними, що маять вплив на 

формуваннѐ національної ідентичності майбутніх учителів; створеннѐ в 

освітній системі закладу вищої освіти акмеологічного середовища, засвоюннѐ 

передового педагогічного досвіду; формуваннѐ та розвиток національної 

свідомості й самосвідомості, що базуютьсѐ на усвідомленні національних 

цінностей. Формуваннѐ особистості майбутнього педагога, розвиток його 

світоглѐду, особистих і професійних ѐкостей, педагогічної етичної поведінки ю 

умовоя його професійної успішності.  

Усе це обумовляю організація освітнього процесу закладу вищої 

освіти на засадах акмеології таким чином, щоб стимулявати майбутніх 

фахівців до професійної діѐльності на засадах педагогічної етики та 

професійного самовдосконаленнѐ і навчаннѐ протѐгом життѐ.  

Формуваннѐ професійної культури майбутнього вчителѐ забезпечую 

усвідомлене позитивне ставленнѐ до обраної професії студентами 

суспільствознавчих дисциплін, що реалізуютьсѐ через систему освітньо-

виховних впливів, доцільно підібраних  форм та методів. Виходѐчи з цього, 

освіта, оріюнтована на особистість студента, дозволѐю створити умови длѐ 

проѐву таких ѐкостей, ѐк гідність (особистісна і національна), патріотизм, 

національна консолідаціѐ, толерантність, здатність приймати усвідомлені 

рішеннѐ, обґрунтовувати власні дії, працявати над собоя. Ефективна 

підготовка майбутнього вчителѐ предметів суспільствознавчої галузі в 

сучасних умовах потребу глибокого розуміннѐ суспільних процесів, ѐвищ 

сучасної системи вищої педагогічної освіти, виѐвленнѐ виховного 

потенціалу длѐ посиленнѐ підготовки до формуваннѐ національної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

196 

ідентичності в учнів ліцеїв. Формуваннѐ професійної культури майбутніх 

учителів суспільствознавчої галузі вимагаю розвитку не лише відповідних 

знань, а й уваги до моральної та соціальної сфери майбутніх фахівців ѐк 

основи їхньої майбутньої педагогічної діѐльності.  

Ефективність формуваннѐ професійної культури майбутніх учителів 

предметів суспільствознавчої галузі в освітньому процесі закладу вищої осві-

ти також залежала від змісту вищої професійної освіти, ґрунтовного вивченнѐ 

національної культури, засвоюннѐ національних цінностей, що сприѐло 

професійному й особистісному становлення майбутніх фахівців, формування 

відповідних професійних компетентностей в обраній сфері діѐльності.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, розроблена нами модель оріюнтована на професійне становленнѐ і 

особистісний розвиток майбутніх учителів предметів суспільствознавчої 

галузі та відображаю процес їхньої підготовки до формуваннѐ національної 

ідентичності учнів ліцеїв у взаюмозв’ѐзках та динаміці. Структурно-

функціональна модель  може бути ефективноя за умови її реалізації з 

урахуваннѐм сучасних викликів та обставин.  

Подальші дослідженнѐ в цьому напрѐмі вимагаять упровадженнѐ мо-

делі та педагогічних умов підготовки майбутніх учителів предметів сус-

пільствознавчої галузі до формуваннѐ національної ідентичності учнів ліцеїв. 
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РЕЗЮМЕ 
Онищенко Неля. Модель подготовки будущих учителей предметов общество-

ведческой области к формирования национальной идентичности учащихсѐ лицеев. 
В статье освещаетсѐ модель подготовки будущих учителей предметов 

обществоведческой области к формирования национальной идентичности 
учащихсѐ лицеев. Длѐ достижениѐ цели исследованиѐ были использованы 
теоретические методы анализа и обобщениѐ положений зарубежной и 
отечественной философской, психологической, педагогической литературы и 
моделированиѐ. Разработка модели системы подготовки будущих учителей 
предметов обществоведческой области к формирования национальной 
идентичности учащихсѐ лицеев вклячала концептуальный, содержательный, 
практический и результативный блоки. Структурно-функциональнаѐ модель 
предусматривала внедрение педагогических условий. Результаты исследованиѐ 
могут быть использованы в процессе подготовки будущих учителей предметов 
обществоведческой отрасли. 
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Ключевые слова: высшие учебные заведениѐ, подготовка будущих учителей, 
предметы обществоведческой отрасли, формирование национальной 
идентичности, структурно-функциональнаѐ модель, педагогические условиѐ. 

SUMMARY 
Onishchenko Nelya. Model of preparation of future teachers of social sciences for 

the formation of national identity of lyceum students. 
The article highlights the model of training future teachers of social sciences to form 

the national identity of lyceum students. To achieve the goal of the study, theoretical 
methods of analysis and generalization of the provisions of foreign and domestic 
philosophical, psychological, pedagogical literature and modeling were used. The proposed 
structural and functional model allows us to interpret complex theoretical positions in 
accordance with research objectives. Development of a model of the system of preparation 
of future teachers of social sciences for the formation of national identity of lyceum students 
included a conceptual block (purpose, scientific approaches, principles, basic values, 
psychological mechanisms, value-semantic field of national identity), content block 
(structural components, criteria, indicators, levels), practical (pedagogical conditions, forms, 
methods) and effective (results of experimental work, dynamics of levels of preparation of 
future teachers of subjects of social sciences branch for the formation of national identity of 
students of lyceums. The structural and functional model provided for the introduction of the 
following pedagogical conditions: creation of an acmeological environment in a higher 
education institution; use of educational potential of academic disciplines; organization of 
extracurricular work in higher education institutions aimed at forming the national identity of 
youth; development of methodological recommendations for teachers and tutors of 
academic student groups on the preparation of future teachers of subjects of social sciences 
branch for the formation of national identity of students of lyceums. The practical 
significance of the article is to substantiate and develop a structural and functional model of 
training future teachers of social sciences to form the national identity of high school 
students. The results of the study can be used in the process of training future teachers of 
social sciences, in the development of educational programs, curricula and educational 
manuals, guidelines, expanding the content of classroom and extracurricular activities. The 
proposed model focuses on the professional and personal development of future teachers of 
social sciences and reflects the process of their preparation for the formation of the national 
identity of high school students in the relationships and dynamics. The proposed model can 
be effective if it is implemented taking into account current challenges and circumstances. 
Further research in this direction requires implementation of the model and pedagogical 
conditions for the preparation of future teachers of social sciences to form the national 
identity of students in the educational practice of lyceums. 

Key words: institutions of higher education, training of future teachers, subjects of 
social sciences branch, formation of national identity, structural-functional model, 
pedagogical conditions. 
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КОМПОНЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ 
 

У статті розглѐнуто теоретичні засади адаптації майбутніх учителів 
фізичної культури до професійної діѐльності. Проаналізовано проблему 
реформуваннѐ вищої освіти в контексті проблематики адаптації майбутніх 
учителів фізичної культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної 
практики, ѐк запоруки готовності майбутніх фахівців до такого виду діѐльності та 
майбутньої успішної професійної діѐльності. З’ѐсовано, що в сучасних умовах  
реалізації освітньої парадигми актуальним стаю дослідженнѐ педагогічних умов та 
виѐвленнѐ компонентів і критеріїв адаптації майбутніх учителів фізичної культури 
до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. Обґрунтовано й виѐвлено 
компоненти та критерії адаптації майбутніх учителів фізичної культури до 
професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. 

Ключові слова: педагогічна освіта, фізична культура, компоненти, критерії, 
адаптаціѐ до професійної діѐльності, професійна підготовка майбутніх учителів 
фізкультури. 

 

Постановка проблеми. Концептуальні засади реформуваннѐ вищої 

освіти зумовляять забезпеченнѐ підготовки конкурентоспроможних 

кваліфікованих кадрів, здатних до фахової діѐльності та самореалізації, 

компетентнісного розвитку і безперервного самовдосконаленнѐ, 

упровадженнѐ наукових та цифрових технологій, творчих пошуків 

упродовж професійної діѐльності, адаптації до нових умов праці у процесі 

педагогічної практики. Сучасному суспільству потрібний кваліфікований 

фахівець, ѐкий не тільки сформований ѐк особистість, функціонально 

готовий ѐк фахівець, але й готовий до професійної діѐльності. У контексті 

зазначеного значна увага приділѐютьсѐ проблематиці адаптації майбутніх 

учителів фізичної культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної 

практики ѐк запоруки готовності майбутніх фахівців до такого виду 

діѐльності та майбутньої успішної професійної діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні й методичні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в закладах 

вищої освіти розкриваятьсѐ у філософських і психолого-педагогічних 

джерелах науковців – Н. Абашкіна, Г. Васѐнович, П. Воловик, О. Дубасеняк, 
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І. Зѐзян, Я. Камінецький, О. Коваленко, Т. Нейлор, Л. Пуховська, 

Л. Романишина, В. Сидоренко, М. Сметанський, Т. Сущенко, І. Хейстер, 

П. Яковишин, Т. Яценко та ін.; концептуальні засади підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури висвітлено в працѐх таких науковців – 

О. Демінський, Т. Круцевич, Л. Сущенко, Б. Шиѐн, Ю. Шкребтій та ін.; питаннѐ 

підготовки до професійної діѐльності та розвитку особистості – В. Бодрова, 

К Гуревича, Є. Єрмолаювої, Б. Ломова та ін. концептуальні основи формуваннѐ 

до професійної діѐльності майбутніх учителів фізичної культури – 

Л. Арефьюва, О. Атамась, Е. Вільчковський, О. Войтовська, Л. Гальченко, 

Л. Демінська, А. Ємець, Л. Коновальська, В. Корецький, Б. Максимчук, 

В. Наумчук, О. Омельчук, В. Омельѐненко, Н. Самсутіна, Б. Шиѐн та ін.; форму-

ваннѐ готовності до професійної діѐльності майбутніх учителів фізичної куль-

тури – Г. Акушев, Г. Драндров, Р. Карпяк, В. Наумчук, В. Філанковський та ін. 

В умовах глобалізації та діджиталізації суспільства, удосконаленнѐ 

вищої освіти в Україні відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 рр, актуальноя ю проблема збереженнѐ та зміцненнѐ 

здоров’ѐ здобувачів освіти, що виділѐю фізичну культуру й підвищую 

значущість підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної 

діѐльності. Це зумовляю необхідність удосконаленнѐ професійної підготовки 

майбутніх фахівців оріюнтованих на пріоритетну підготовку у процесі 

педагогічної практики, здатних компетентнісно приймати рішеннѐ, 

кваліфіковано відповідати вимогам часу. В умовах реалізації компетентнісної 

парадигми освіти актуальним стаю дослідженнѐ педагогічних умов та 

виѐвленнѐ компонентів і критеріїв адаптації майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. 

Мета статті полѐгаю у виѐвленні компонентів, критеріїв адаптації 

майбутніх учителів фізичної культури до професійної діѐльності у процесі 

педагогічної практики. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ й реалізації 

поставлених завдань було використано комплекс взаюмопов’ѐзаних методів 

дослідженнѐ: теоретичні – індукціѐ, дедукціѐ, аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 

узагальненнѐ, систематизаціѐ психолого-педагогічної та навчально-

методичної літератури, навчальних планів і робочих програм – длѐ 

визначеннѐ сучасного стану досліджуваної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. В умовах трансформації технічного 

прогресу, реформуваннѐ галузі освіти, особлива увага зосереджуютьсѐ на 

інтелектуальному, моральному, особистісному, культурному та фаховому 

становленні майбутніх учителів їх адаптації до майбутньої професійної 
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діѐльності. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про 

актуальність такої проблематики та важливості її розв’ѐзаннѐ відповідно до 

освітньої програми здобувачів освіти.  

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної 

діѐльності передбачаю комплексне вдосконаленнѐ змісту навчальних 

дисциплін, підходів, методів, використаннѐ інноваційних та цифрових 

технологій, шлѐхів організації освітнього процесу, безперервного 

моніторингу ѐкості навчаннѐ, всебічного аналізу методологічних і 

психолого-педагогічних аспектів адаптації майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. Із 

урахуваннѐм процесу модернізації професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури осмислення підлѐгаю система формуваннѐ 

педагогічної майстерності, професійного потенціалу із урахуваннѐм 

специфіки та актуальних вимог до сучасних педагога, обґрунтуваннѐ й 

визначеннѐ педагогічних умов адаптації майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики.  

Процес адаптації майбутніх учителів фізичної культури до 

професійної діѐльності у процесі педагогічної практики характеризуютьсѐ: 

– наповненістя підготовленості до фахової діѐльності (володіннѐ 

системоя фахових знань і вмінь, методикоя фізкультурно-спортивних 

занѐть, технікоя фізичних вправ, уміннѐми планувати і проводити основні 

види фізкультурних занѐть, знаннѐми раціонального застосуваннѐ 

навчального та лабораторного обладнаннѐ, тренажерних пристроїв і 

спеціальної апаратури у процесі різних видів занѐть);  

– напрацяваннѐм умінь і навичок організації навчально-виховного 

процесу (уміннѐ планувати та організовувати освітній процес, 

цілеспрѐмоване опануваннѐ досвідом упровадженнѐ вмінь і навичок в 

освітній процес у напрѐмі фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масових 

робіт, проюктуваннѐ індивідуальних освітніх траюкторій школѐрів із позицій 

здоров’ѐзбереженнѐ); 

– становленнѐм професійно-значущих ѐкостей (формуваннѐ 

педагогічних здібностей, надбаннѐ позитивних вражень та бажань до 

фахової діѐльності, формуваннѐ ціннісних оріюнтацій і первинного 

педагогічного досвіду, набуттѐ фахових практичних навичок); 

– набуттѐм ціннісного первинного досвіду діѐльності, що забезпечить 

готовність до майбутньої трудової функції (набуттѐ передового 

педагогічного та методичного досвіду, підвищеннѐ рівнѐ власної 
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професійної кваліфікації та педагогічної майстерності, надбаннѐ творчого 

впровадженнѐ активних методів та технології); 

– спрѐмованістя на постійне самовдосконаленнѐ й підвищеннѐ 

загальнофахового рівнѐ (цілеспрѐмоване надбаннѐ сукупності 

компетентностей, підвищеннѐ фахової майстерності організовувати власну 

педагогічну діѐльність, надбаннѐ професійної спрѐмованості, підвищеннѐ 

рівнѐ фахової культури та творчості). 

Зважаячи на актуальність та необхідність вивченнѐ даної проблеми, 

науково-методичні напрацяваннѐ педагогів-науковців щодо вдосконаленнѐ 

змісту, форм і методів підвищеннѐ ѐкості підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до професійної діѐльності, у межах дослідженнѐ особлива 

увага зосереджуваласѐ на виѐвленні компонентів адаптації майбутніх 

учителів фізичної культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної 

практики. Оскільки цілеспрѐмований розвиток майбутнього педагога, фахова 

приналежність до соціального та науково-педагогічного досвіду, 

спрѐмованого на впровадженнѐ в навчально-виховну діѐльність зі 

здобувачами освіти, характеризуютьсѐ адаптаціюя майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. Тому 

перед закладами вищої освіти постаю комплекс завдань, спрѐмованих на 

професійне зростаннѐ, цілеспрѐмований розвиток, особистісних властивостей 

майбутнього вчителѐ, становленнѐ ѐк фахівцѐ та формуваннѐ адаптації до 

професійної діѐльності, оволодіннѐ методологіюя та технологіѐми 

передового педагогічного наукового досвіду й фахової майстерності. 

Особливої актуалізації потребую поглибленнѐ вивченнѐ психолого-

педагогічних і наукових основ адаптації майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. 

На думку Т. Колгуріна, практика ринкової економіки сприѐю 

вирішення завдань формуваннѐ спеціалістів нового типу, ставлѐчи їх в 

умови природного соціального відбору, ѐкі потребуять 

конкурентоспроможних фахівців, що прагнуть безперервного підвищеннѐ 

професійної майстерності та маять високу адаптаційну та професійну 

мобільність (Колгурина, 2002, с. 91).  

Науковці Ю. Железнѐк, В. Кашкаров, І. Крацкевич також вважаять, що 

сама успішність роботи вчителѐ фізичної культури залежить від рівнѐ 

професіоналізму, ѐкий, на їх думку, визначаютьсѐ тим, ѐкі мотиви спонукаять 

лядину, ѐкий сенс маю в його житті конкретна професійна діѐльність, ѐку мету 

він ставить, а також ѐкі технології, засоби педагог використовую длѐ 

досѐгненнѐ ціюї мети. Автори зауважуять, що навчаннѐ в закладі вищої освіти 
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забезпечую визначений рівень професійної готовності випускника, а чим 

вищий цей рівень, тим більше шансів, що становленнѐ професіоналізму в 

майбутньому буде більш вдалим, тому що професіоналом лядина стаю тільки 

у процесі професійної діѐльності (Колгурина, 2002, с. 93).  

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить про те, що на сьогодні 

проблематика адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної 

діѐльності у процесі педагогічної практики ю недостатньо розробленоя. 

Так, досліджуячи прoфеcійну гoтoвніcть майбутніх фахівців фізичної 

культури до професійної діѐльності О. Притула виокремляю: 

– мoтиваційнo-цінніcний (прийнѐттѐ цілей і завдань щoдo викoриc-

таннѐ націoнальних заcoбів фізичнoгo вихoваннѐ у прoфеcійній діѐльнocті); 

– кoгнітивнo-технoлoгічний (cпрѐмoваніcть на використаннѐ 

націoнальних заcoбів фізичнoгo вихoваннѐ в навчальнo-вихoвнoму прoцеcі); 

– кoмунікативнo-діѐльніcний (cамooцінка влаcних кoмунікативних і 

oрганізатoрcьких умінь); 

– рефлекcивнo-твoрчий (здатніcть до cамoрoзвитку, cамoocвіти) 

компоненти (Притула, 2015, с. 255).  

Дослідницѐ Л. Іванова, на основі наукових пошуків щодо оптимізації 

професійної підготовки фахівцѐ в системі фізкультурно-педагогічної освіти, 

виокремляю сукупність компонентів: 

– мотиваційного (мотиваційний компонент, на думку дослідниці, поюд-

ную суб’юктні детермінанти діѐльності: мотиви, установки, ціннісні оріюнтації); 

– інформаційного (інформаційний компонент відображаю всі види і 

форми знань у зв’ѐзку з професійноя діѐльністя: від відчуттів, сприйнѐттѐ, 

уѐвлень до понѐть, учень, теорій); 

– операційного (операційний компонент характеризуютьсѐ способами 

професійної діѐльності, ѐка здійсняютьсѐ на основі вмінь і навичок). 

Концепціѐ компонентної структури професійної готовності, на думку автора, 

маю на меті не ізольованість, локалізація компонентів один від одного, а 

стійкі й закономірні відносини між ними (Іванова, 2007, с. 120). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, наукові дослідженнѐ 

показали, що у структурі підготовки майбутніх учителів фізичної культури в 

закладах вищої освіти та адаптації до професійної діѐльності у процесі 

педагогічної практики виѐвлено такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-пізнавальний, практично-діѐльнісний, особистісно-

результативний (рис. 1). 
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Рис. 1. Компоненти сформованості адаптації майбутніх учителів 

фізичної культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики 
 

Зміст мотиваційно-ціннісного компонента передбачаю формуваннѐ 

системи цінностей, ідеалів, моральних норм, позитивного ставленнѐ до 

педагогічної професії, стійких намірів фахової діѐльності, інтересу до 

роботи педагога, професійних установок щодо адаптації до професійної 

діѐльності, внутрішніх спонукань досѐгти успіху в педагогічній діѐльності, 

бажань на успіх та свідомого прагненнѐ бути вчителем фізичної культури, 

позитивного ставленнѐ до самореалізації й саморозвитку, інтересів до 

здійсненнѐ безперервної самоосвіти.  

Так, на думку Є. Захаріної, формуваннѐ мотивації майбутнього 

вчителѐ фізичної культури вимагаю: по-перше, набуттѐ знань, умінь, 

навичок длѐ виконаннѐ своїх професійних завдань, по-друге, 

стимуляваннѐ з боку викладачів творчої організації навчальної роботи, 

заохоченнѐ до виконаннѐ самостійної роботи (Захаріна, 2012, с. 102).  

Мотиваційно-ціннісний компонент ю визначальним у структурі 

формуваннѐ адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної 

діѐльності у процесі педагогічної практики. Він виступаю передумовоя до 

самовдосконаленнѐ, професіоналізму та фахової майстерності. Критеріюм 

обрано усвідомленнѐ потреб, прагнень і цілей адаптації майбутніх учителів 

фізичної культури до професійної діѐльності. 

Когнітивно-пізнавальний компонент передбачаю формуваннѐ в 

майбутніх учителів фізичної культури фахових знань та вмінь, сукупності 

уѐвлень про майбутня педагогічну діѐльність, умінь застосовувати фахові 
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компетентності в педагогічній діѐльності, здібностей до систематизації та 

узагальненнѐ професійних умінь і навичок, здатності до самопізнаннѐ та 

вмінь керувати власними професійними знаннѐми та особистісноя 

траюкторіюя їх здобуттѐ, компетентнісних здібностей на саморозвиток 

через оволодіннѐ педагогічним досвідом у процесі педагогічної практики.  

До змісту когнітивно-пізнавального компоненту віднесено: 

пізнавальний потенціал протѐгом усіюї педагогічної діѐльності, уміннѐ 

керувати особистісноя траюкторіюя длѐ самоосвіти та самовдосконаленнѐ, 

цілеспрѐмованість до творчого виконаннѐ професійних обов’ѐзків із 

утіленнѐм справжнього професіоналізму та майстерності. Критеріюм 

обрано надбаннѐ адаптації майбутніх учителів фізичної культури до 

професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. 

Практично-діѐльнісний компонент передбачаю набуттѐ майбутніми 

вчителѐми фізичної культури практичних умінь і навичок самостійно 

організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі занѐттѐ й заходи, 

формуваннѐ фахових практичних умінь і навичок за предметним 

спрѐмуваннѐм, набуттѐ й подальше застосуваннѐ професійних базових і 

педагогічних компетентностей відповідно до цілей і змісту професійної 

діѐльності майбутнього вчителѐ фізичної культури, оволодіннѐ новими 

методами, прийомами та засобами в їх творчому поюднанні в професійній 

діѐльності, формуваннѐ компетентностей застосовувати на занѐттѐх цифрові 

технології і контролявати ѐкість освітнього процесу школѐрів, набуттѐ 

майбутніми вчителѐми фізичної культури професійної підготовленості й умінь 

здійснявати самоаналіз власної педагогічної діѐльності, оволодіннѐ 

фаховими компетентностѐми длѐ впровадженнѐ інноваційних методів та 

засобів у педагогічну діѐльність, ефективне застосуваннѐ накопиченого 

педагогічного досвіду в нових умовах, набуттѐ навичок упровадженнѐ 

нестандартних підходів до вирішеннѐ освітніх завдань, формуваннѐ фахових 

умінь наданнѐ професійної та консультативної допомоги, здобуттѐ 

професійних навичок володіннѐ фундаментальноя та науково-практичноя 

адаптаціюя до професійної діѐльності. Критеріюм обрано наѐвність адаптації 

майбутніх учителів фізичної культури до виконаннѐ різних видів професійної 

діѐльності у процесі педагогічної практики. 

Особистісно-результативний компонент вклячаю особистісну 

траюкторія формуваннѐ індивідуальної професійної траюкторії становленнѐ 

майбутнього вчителѐ фізичної культури, професійної спрѐмованості, 

особистісних ѐкостей набуттѐ знань та вмінь, організаторських умінь, 

комунікативності, умінь аналізувати й організовувати професійне зростаннѐ, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

206 

навичок імпровізації та модернізації відомого відповідно до нових завдань, 

умінь аналізувати та коректувати своя професійну діѐльність, навичок 

контролявати й оцінявати власну поведінку, самооцінки своюї 

результативності та професійної підготовленості відповідно до вирішеннѐ 

професійних завдань, індивідуального стиля розумової діѐльності 

майбутнього вчителѐ фізичної культури, здатності до самореалізації та 

творчого самовираженнѐ, постійного вдосконаленнѐ практичних навичок до 

професійної самореалізації, навчальної та методичної діѐльності в різних 

ланках системи підвищеннѐ кваліфікації, навичок проводити наукові 

дослідженнѐ у професійній сфері, стратегії усебічного розвитку фізичних та 

професійних здібностей, значущих особистісних ѐкостей длѐ досѐгненнѐ 

майстерності й вирішеннѐ фахових завдань. Критеріюм обрано розвиненість 

провідних значущих ѐкостей майбутніх учителів фізичної культури до 

здійсненнѐ професійної діѐльності. 

Потреби освітньої практики зумовляять розробленнѐ нових підходів 

до організації освіти щодо адаптації майбутніх учителів фізичної культури 

до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики, формуваннѐ 

здатності самостійно проѐвлѐти компетентнісні вміннѐ та навички в 

нестандартних умовах, виѐвленнѐ вмінь на відтвореннѐ компетентнісних 

ѐкостей особистості, удосконаленнѐ здатності майбутніх учителів до 

постійного самовдосконаленнѐ й саморозвитку. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Реформуваннѐ національної системи освіти в Україні спонукаять до 

вдосконаленнѐ професійної підготовки майбутніх учителів фізичного 

вихованнѐ, забезпеченнѐ її конкурентоспроможності на ювропейському ринку 

праці, формуваннѐ компетентних фахівців, готових до творчого пошуку, 

науково-практичної адаптації до професійної діѐльності, фахового 

самовдосконаленнѐ та професіоналізму. У дослідженні виѐвлено й описано 

компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний, практично-

діѐльнісний, особистісно-результативний) та критерії (усвідомленнѐ потреб, 

прагнень і цілей адаптації майбутніх учителів фізичної культури до 

професійної діѐльності; надбаннѐ адаптації майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики; наѐвність 

адаптації майбутніх учителів фізичної культури до виконаннѐ різних видів 

професійної діѐльності у процесі педагогічної практики; розвиненість 

провідних значущих ѐкостей майбутніх учителів фізичної культури до 

здійсненнѐ професійної діѐльності) адаптації майбутніх учителів фізичної 

культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. 
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Зважаячи на той факт, що дана статтѐ не вичерпую всіх аспектів 

досліджуваної проблеми, перспективи подальших наукових розвідок 

убачаюмо у визначенні стану сформованості адаптації майбутніх учителів 

фізичної культури до професійної діѐльності у процесі педагогічної практики. 
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РЕЗЮМЕ 
Павлишинец Екатерина. Компоненты и критерии адаптации будущих учителей 

физической культуры к профессиональной деѐтельности в процессе педагогической 
практики. 

В статье рассмотрены теоретические основы адаптации будущих учителей 
физической культуры к профессиональной деѐтельности. Проанализирована 
проблема реформированиѐ высшего образованиѐ в контексте проблематики 
адаптации будущих учителей физической культуры к профессиональной 
деѐтельности в процессе педагогической практики как залога готовности будущих 
специалистов к такому виду деѐтельности и будущей успешной профессиональной 
деѐтельности. Установлено, что в современных условиѐх реализации 
компетентностной парадигмы образованиѐ актуальным становитсѐ исследование 
педагогических условий и выѐвлениѐ компонентов и критериев адаптации будущих 
учителей физической культуры к профессиональной деѐтельности в процессе 
педагогической практики. Обосновано и обнаружены компоненты и критерии 
адаптации будущих учителей физической культуры к профессиональной 
деѐтельности в процессе педагогической практики. 

Ключевые слова: педагогическое образование, физическаѐ культура, 
компоненты, критерии, адаптациѐ к профессиональной деѐтельности, 
профессиональнаѐ подготовка будущих учителей физкультуры. 

 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

208 

SUMMARY 
Pavlyshynets Kateryna. Components and criteria of adaptation of future physical 

education teachers to professional activity in the process of pedagogical practice. 
The article considers the theoretical foundations of adaptation of future physical 

education teachers to professional activity. The problem of reforming higher education in the 
context of the problems of adaptation of future physical education teachers to professional 
activity in the process of pedagogical practice is analyzed, as a guarantee of readiness of 
future specialists for this type of activity and future successful professional activity. It is found 
out that in modern conditions of realization of the competence paradigm of education 
research of pedagogical conditions and revealing of components and criteria of adaptation of 
future teachers of physical culture to professional activity in the course of pedagogical 
practice becomes actual. The components and criteria of adaptation of future physical 
education teachers to professional activity in the process of pedagogical practice are 
substantiated and revealed. It was found that the content of the motivational-value 
component involves formation of a system of desires for success and a conscious desire to be 
a teacher of physical culture, a positive attitude to self-realization and self-development, 
interests in continuous self-education. The criterion is the awareness of the needs, 
aspirations and goals of adaptation of future physical education teachers to professional 
activity. The content of the cognitive component includes cognitive potential throughout the 
pedagogical activity, the ability to manage a personal trajectory for self-education and self-
improvement, focus on creative performance of professional duties with the embodiment of 
true professionalism and proficiency. The criterion is acquisition of the future physical 
education teachers to professional activity in the process of pedagogical practice. It was 
found that the practical-activity component involves formation of professional practical skills 
and abilities in the subject area, mastering new methods and techniques and tools in their 
creative combination in professional activities. The criterion is presence of adaptation of 
future physical education teachers to perform various types of professional activities in the 
process of pedagogical practice. It is revealed that the personal-effective component includes 
the improvement of practical skills for professional self-realization, educational and 
methodological activities in various parts of the system of advanced training, skills to conduct 
research in the professional sphere. The criterion is development of the leading significant 
qualities of future physical education teachers to carry out professional activities. 

Key words: pedagogical education, physical culture, components, criteria, adaptation 
to professional activity, professional training of future physical education teachers. 
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ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 

Викладено дані теоретичного аналізу проблеми професійно-педагогічного 
самовдосконаленнѐ майбутніх учителів, необхідність формуваннѐ ѐкого обумовлена 
інтенсивноя модернізаціюя системи освіти. Проведено аналіз наукових джерел із 
означеної проблеми. Представлено розуміннѐ потреби професійно-педагогічного 
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самовдосконаленнѐ майбутнього вчителѐ ѐк сукупності спонукань і умов, ѐкі 
детермінуять, спрѐмовуять і регуляять процес професійного самовдосконаленнѐ 
здобувача освіти, що дозволѐю підвищити його конкурентоспроможність. 
Охарактеризовано процес формуваннѐ потреби професійного самовдосконаленнѐ 
майбутніх учителів. 

Ключові слова: потреба, професійно-педагогічне самовдосконаленнѐ, 
майбутній учитель. 

 

Постановка проблеми. Сучасний динамічний світ потребую 

особистість, ѐка готова до постійного оновленнѐ й доповненнѐ наѐвних 

знань та вмінь, що ю необхідними, длѐ безперервного науково-технічного і 

соціального розвитку суспільства. Постійний рух суспільства багато в чому 

залежить від інтелектуального потенціалу, у підвищенні ѐкого особливе 

місце належить системі освіти. Центральноя фігуроя ціюї системи ю 

вчитель. Практичний досвід професійної підготовки педагогів констатую 

унеможливленнѐ охопити освітньо-професійноя програмоя весь спектр 

завдань, що постаять у професійній діѐльності перед учителѐми у зв’ѐзку з 

постійними змінами та зростаннѐм вимог. Ефективне вирішеннѐ означених 

завдань можливе за умови виѐвленнѐ в психолого-педагогічній науці 

закономірностей формуваннѐ особистості, її мотивів, реалізації її потреб, 

зусиль та актуалізації потенціалу майбутніх педагогів. Керуячись метоя 

високоефективної професійної підготовки, засвоюннѐ системи відповідних 

компетентностей, необхідно мотивувати здобувачів освіти, озброїти 

відповідним досвідом, уміннѐми оцінявати власні досѐгненнѐ.  

Збільшеннѐ об’юктивно-актуальних вимог щодо професійної 

підготовки майбутніх учителів, ураховуячи сучасні інноваційні процеси у 

вищій освіті та збільшеннѐ наукових відомостей про розвиток особистості, 

створяять реальну потребу в аналізі та формуванні професійного 

самовдосконаленнѐ майбутніх учителів. Розглѐдаячи професійно-

педагогічне самовдосконаленнѐ ѐк окремий вид фахової діѐльності 

майбутніх педагогів, актуалізуютьсѐ його формуваннѐ вже на етапі 

підготовки здобувачів освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. Загальні питаннѐ професійної 

підготовки майбутніх учителів відображені в багатьох психолого-

педагогічних працѐх вітчизнѐних та зарубіжних науковців. Однак, 

формуваннѐ потреби в професійно-педагогічному самовдосконаленні в 

майбутніх учителів, ѐк одне з питань професійної підготовки, вимагаю 

ґрунтовного вивченнѐ й аналізу.  

Загальнотеоретичні основи формуваннѐ в майбутніх учителів 

потреби професійно-педагогічного самовдосконаленнѐ відображено у 
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працѐх педагогів і психологів О. Абдулліної, В. Андрююва, А. Асмолова, 

Ю. Бабанського, О. Городиської, А. Донцової, В. Загвѐзінского, І. Зимньої, 

А. Ковальова, Н. Кузьміної, І. Небитової, Г. Мешко, В. Мѐсищева, 

Л. Рубінштейна, І. Харламової, Н. Чистѐкової, А. Щербакова та інших. 

Метою статті ю розкриттѐ сутності та значеннѐ професійно-

педагогічного самовдосконаленнѐ майбутніх учителів. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети та 

вирішеннѐ визначених завдань було використано комплекс теоретичних 

методів: аналіз, синтез, узагальненнѐ, порівнѐннѐ, зіставленнѐ різних 

поглѐдів на проблему дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне реформуваннѐ сфери освіти 

ставить перед нея низку нових завдань, реалізаціѐ ѐких цілковито 

залежить від професійного та особистісного рівнѐ розвитку вчителѐ. 

Проблема забезпеченнѐ ефективного кадрового супроводу освітнього 

процесу на сьогоднішній день стоїть досить гостро. Сьогодні умови 

конкурентоспроможності освітніх кадрів вимагаять емоційно-стійкого, 

висококваліфікованого, творчого, умотивованого, амбітного фахівцѐ, ѐкий 

прагне постійного самовдосконаленнѐ, професійного зростаннѐ. Лише 

такий педагог може забезпечити оптимальний розвиток дитини в школі. 

Оріюнтованість освіти на посиленнѐ особистісного аспекту в професійній 

підготовці майбутніх учителів вимагаю оновленнѐ положень, програм, що ю 

основоя професійної підготовки майбутнього педагога, обумовляю 

необхідність створеннѐ умов длѐ актуалізації його потенційних ресурсів, 

особистісного та професійно-педагогічного самовдосконаленнѐ. 

Якщо розглѐдати професійно-педагогічне самовдосконаленнѐ ѐк 

свідомий, цілеспрѐмований процес підвищеннѐ рівнѐ професійної 

компетентності та розвитку професійно важливих ѐкостей відповідно до 

зовнішніх соціальних вимог, умов професійної діѐльності та особистісної 

програми розвитку, то можна стверджувати, що це процес, ѐкий побудовано 

відповідно до вимог суспільства та фаху до особистості майбутнього вчителѐ. 

До того ж, означені вимоги маять бути дещо вищими за можливості 

окремого конкретного здобувача освіти. В іншому випадку відсутні 

передумови длѐ виникненнѐ самовдосконаленнѐ у виглѐді внутрішніх 

суперечностей у процесі його провідної діѐльності, вирішеннѐ ѐких зумовляю 

цілеспрѐмований розвиток особистості (Саѐпин, 2015). 

Отже, усвідомлена взаюмодіѐ здобувача освіти з освітнім 

середовищем надаю можливість, стимуляю й окресляю можливі 

перспективи не лише отриманнѐ та вдосконаленнѐ професійних 
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компетентностей, практичного досвіду студента, а й особистісного 

розвитку, уміннѐ об’юктивного оцінявати власні можливості, плануваннѐ 

особистого професійного розвитку та вдосконаленнѐ. 

Безперервний процес професійно-педагогічного самовдосконаленнѐ 

особистості вчителѐ – це не лише вимога часу чи суспільства, запорука 

кар’юрного зростаннѐ, це, скоріше, обов’ѐзок педагога перед своїми 

учнѐми. У педагогіці існую принципово важлива аксіома, у ѐкій йдетьсѐ про 

те, що інтелект загостряютьсѐ інтелектом, характер виховуютьсѐ 

характером, особистість формуютьсѐ особистістя. Отже, від рівнѐ розвитку 

вчителѐ залежить і рівень його учнів та підростаячого поколіннѐ в цілому.  

Здобувачі освіти маять чітко усвідомлявати, що ЗВО надаю лише 

можливість отриманнѐ професійної освіти. Комплексна теоретична та 

практична професійна підготовка майбутніх учителів спрѐмована на 

формуваннѐ майбутнього педагога, ѐкий здатний організовувати 

ефективний навчально-виховний процес та залежить від потреб, мотивів, 

ціннісних установок, особистісних ѐкостей. Процес професійно-

педагогічного самовдосконаленнѐ не лише доповняю професійну 

підготовку, а й значно розширяю можливості майбутнього вчителѐ, бо цей 

процес свідомий, цілеспрѐмований та вмотивований. Отже, можна 

стверджувати, що рівень професіоналізму вчителѐ залежить від його 

готовності до оновленнѐ, поповненнѐ знань, умінь та навичок, успішних 

змін особистості та самовдосконаленнѐ в цілому. 

Дослідженнѐ проблеми самовдосконаленнѐ в цілому та професійно-

педагогічного самовдосконаленнѐ зокрема вченими характеризуятьсѐ 

численними підходами і напрѐмами. Відомий психолог А. Маслоу розглѐдаю 

самовдосконаленнѐ ѐк особистісний феномен, ѐкий виступаю основноя 

ознакоя психічного здоров’ѐ та найвищої потребоя існуваннѐ лядини. 

Дослідник підкресляю, що самовдосконаленнѐ забезпечую максимально 

повне особистісне становленнѐ і самореалізація (Маслоу, 2012). 

Дослідницѐ Т. Шестакова професійно-педагогічне 

самовдосконаленнѐ визначаю «ѐк процес і результат творчого, 

цілеспрѐмованого, самостійного, самодетермінованого руху вчителѐ-

вихователѐ до вершин особистісного і професійного розвитку, що 

досѐгаютьсѐ завдѐки самоосвіті, самовиховання, самоактуалізації й 

самоменеджменту педагога та забезпечую його творчу самореалізація в 

професії» (Шестакова, 2006). 

На думку Т. Сапожникова професійно-педагогічне 

самовдосконаленнѐ здобувачів освіти характеризуютьсѐ тісним 
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взаюмозв’ѐзком самовихованнѐ і самоосвіти, ѐкі взаюмно доповняять 

один одного і взаюмо впливаять на характер зусиль та роботи над собоя 

майбутнього педагога (Сапожникова, 2003). 

Аналіз наѐвних досліджень з означеної проблеми дозволѐю сформуля-

вати мету саморозвитку майбутніх педагогів. Метоя професійно-педаго-

гічного саморозвитку майбутніх педагогів можна вважати освоюннѐ ѐкісно но-

вого рівнѐ професійної компетентності, педагогічної майстерності, що забез-

печую можливість удосконалявати своя педагогічну реальність, власне зрос-

таннѐ, становленнѐ, інтеграція і реалізація в педагогічній праці професійно 

значущих особистісних ѐкостей та здібностей, професійних знань і вмінь. 

Учені виокремляять сутнісні ознаки самовдосконаленнѐ: 

моральність, ціннісно-гуманістичний характер, позитивна модальність, 

творчий характер, інтегративність, спрѐмованість, самодетермінованість, 

відкритість, безкінечність, безперервність. Психологи та педагоги 

звертаять увагу на зміст самовдосконаленнѐ, мотиви цього феномену, 

методи роботи особистості над собоя в процесі професійної діѐльності. 

Дослідники наголошуять, що процес самовдосконаленнѐ пов'ѐзаний із 

усвідомленнѐм особистісного ідеалу й відповідним формуваннѐм 

«ідеального Я». Тобто, самопізнаннѐ, самосвідомість, мотиви активізуять 

особистість та спонукаять до самозмін (Хатунцева, 2016; Шестакова, 2006).  

Також у педагогічний науці виокремляять сутнісні складові самовдос-

коналеннѐ: самоосвіта, самовихованнѐ й самоактуалізаціѐ. Безкінечність та 

безперервність функціонуваннѐ методів пізнаннѐ і самопізнаннѐ, твореннѐ і 

самотвореннѐ на всіх етапах роботи вчителѐ над власним зростаннѐм 

(діагностуваннѐ, цілепокладаннѐ, плануваннѐ, виконаннѐ, контроль і 

корекціѐ), забезпечуютьсѐ самоорганізаціюя фахівцѐ (Шестакова, 2006). 

Учений О. Дубасеняк визначаю такі етапи професійного становленнѐ 

вчителѐ ѐк фахівцѐ і вихователѐ:  

 початковий етап, пов’ѐзаний із мотивами обраннѐ педагогічної 

професії, здобуваннѐм педагогічної освіти;  

 основний етап, пов’ѐзаний із етапом самостійної педагогічної 

діѐльності, набуттѐм певного досвіду роботи;  

 етап зрілості, пов’ѐзаний із оволодіннѐм професійної майстерності 

і процесом саморозвитку, самовдосконаленнѐ (Павлова, 2019).  

Автор відносить самовдосконаленнѐ до завершального етапу 

професійного становленнѐ вчителѐ, ѐк цілеспрѐмований і систематичний 

процес розвитку професійно-особистісних ѐкостей, підвищеннѐ рівнѐ 

професіоналізму та педагогічної майстерності відповідно до соціальних 
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вимог, умов професійно-педагогічної діѐльності та власної програми 

розвитку. 

Аналіз наукової літератури даю змогу констатувати неодностайність у 

тлумаченні понѐттѐ «професійно-педагогічне самовдосконаленнѐ», однак 

більшість науковців розуміять його ѐк процес руху особистості, ѐка 

керуютьсѐ внутрішніми прагненнѐми досѐгненнѐ вищих ступенів власного 

розвитку, ѐкий ґрунтуютьсѐ на цінностѐх, ідеалах, цілеспрѐмованості, 

потребі в успіху, мотивах та тощо. Проте, визначальним компонентом 

саморозвитку ю внутрішнѐ потреба особистості. «Потреба в реалізації 

власного внутрішнього потенціалу ю рушійноя силоя особистісно-

професійного розвитку, самовдосконаленнѐ та креативного підходу до 

практичної діѐльності» (Павлова, 2019). 

А. Реан акцентую увагу на тому, що нагальна потреба особистості в 

саморозвиткові, прагненні до самовдосконаленнѐ та самореалізації ю 

величезноя цінністя. Така потреба ю показником особистісної зрілості й 

одночасно умовоя її досѐгненнѐ (Реан, 2000). 

Подібну точку зору маю А. Бодалюва, ѐка наголошую на тому, що зрілу 

особистість відрізнѐю висока відповідальність, турбота про інших лядей, 

соціальна активність, гуманістична спрѐмованість, високі професійні 

досѐгненнѐ, при цьому потреба в саморозвитку, прагненнѐ до самовдоско-

наленнѐ та самореалізації – її фундаментальні потреби (Колосова, 2020). 

«Важливо, щоб необхідність у професійному самовдосконаленні сту-

дент сприймав ѐк особисту потребу, що вимагаю задоволеннѐ шлѐхом квазі-

професійної діѐльності (на етапі освоюннѐ професії) та оновленнѐ й попов-

неннѐ знань, умінь і навичок (під час безпосередньої професійної діѐльності). 

За таких умов діѐльності студента його мотиваціѐ, набуваячи необхідних 

ознак, трансформуютьсѐ в особисту спрѐмованість. Як результат – навчально-

практична діѐльність майбутніх учителів набуваю глибокого особистого 

характеру, бо за змістом і умовами виконаннѐ схожа на професійну, а набуті 

особистісно-професійні ѐкості професіоналізуятьсѐ. Також важливо 

спонукати студента до самоконтроля власної навчально-практичної 

діѐльності шлѐхом залученнѐ його до самостійної роботи» (Павлова, 2019). 

Викладене вище дозволѐю визначити потребу професійно-

педагогічного самовдосконаленнѐ майбутнього вчителѐ ѐк сукупність усіх 

спонукань і умов, ѐкі детермінуять, спрѐмовуять і регуляять процес 

професійного самовдосконаленнѐ здобувача освіти. Така потреба, ѐк 

специфічний вид психічної регулѐції діѐльності особистості, за своїм 

розвитком представлѐю складну функціональну систему інтегрованих 
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змістовних і динамічних процесів, у ѐких відображаятьсѐ основні її функції: 

спонуканнѐ, спрѐмованості, регулѐції і контроля виконаннѐ. Наведені функції 

логічно взаюмопов’ѐзані з основними етапами розвитку потреби професійно-

педагогічного самовдосконаленнѐ: у самопізнанні, плануванні 

самовдосконаленнѐ шлѐхом визначеннѐ програми його протіканнѐ, у 

реалізації програми самовдосконаленнѐ і сформульованих у ній завдань, у 

самоконтролі й корекції проведеної роботи над собоя. Взаюмозв'ѐзок 

позначених самостійних етапів, послідовне і повне виконаннѐ задач на 

кожному з них дозволить отримати шуканий результат у професійному 

розвиткові майбутніх учителів (Саѐпин, 2015). 

Формуваннѐ потреби професійного самовдосконаленнѐ майбутніх 

учителів забезпечуютьсѐ в органічній юдності з формуваннѐм у них базових 

професійних потреб у таких видах підготовки, ѐк особистісна, 

загальнокультурна, психологічна, комунікативна, методологічна, 

технологічна, управлінська тощо. Учителі самі часто виділѐть ѐк основну 

таку потребу, ѐк удосконаленнѐ педагогічної майстерності ѐк підстава 

досѐгненнѐ цілей (Саѐпин, 2015). 

Задлѐ успіху процесу професійно-педагогічного самовдосконаленнѐ 

необхідно результати здобувача освіти порівнявати не з досѐгненнѐми в 

цьому напрѐмі інших студентів, а з його колишніми, оцінявати особистість 

майбутнього вчителѐ за його індивідуальним внеском у вирішеннѐ 

навчально-професійних завдань у період професійної підготовки. 

При цьому важливо враховувати виділені й детально розкриті 

К. Абульхановоя-Славськоя основні напрѐми ефективного впливу на 

процес розвитку мотивації професійного самовдосконаленнѐ:  

 формуваннѐ позитивних установок на професійне 

самовдосконаленнѐ; 

 формуваннѐ міцних знань, умінь і навичок у роботі з професійного 

самовдосконаленнѐ; 

 актуалізаціѐ потреб професійного самовдосконаленнѐ у фахівців у 

процесі провідної діѐльності (Абульханова-Славскаѐ, 1991). 

Аналіз означеної проблеми засвідчую, що ѐвище самовдосконаленнѐ 

досить багатопланове. Більшість учених розділѐять думку про те, що це 

найважливіша потреба зрілої особистості, процес усвідомленого, 

цілеспрѐмованого саморозвитку, прагненнѐ до ідеалу, ѐкий охопляю всі 

сфери життѐ: моральну, фізичну, професійну та інші (Колосова. 2020). 

Професійно-педагогічне самовдосконаленнѐ вчителів, на думку сучас-

них учених, – це специфічний вид професійної діѐльності, невід’юмна скла-
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дова професійної підготовки. Воно ю результатом свідомої взаюмодії фахівцѐ з 

конкретним соціальним середовищем, у процесі ѐкої фахівець реалізую 

власні потреби щодо розвитку особистісних ѐкостей, що забезпечую успіш-

ність професійної діѐльності та життюдіѐльності в цілому (Колосова, 2020). 

Важливоя умовоя длѐ професійно-педагогічного самовдосконаленнѐ 

в закладі вищої освіти ю освітню середовище. Освітню середовище вищої 

школи складаютьсѐ із взаюмодії нових освітніх комплексів – систем, 

інноваційних та традиційних моделей, складних систем стандартів освіти, 

складного інтегруячого змісту навчальних програм і планів, 

високотехнологічних освітніх засобів і освітнього матеріалу, і головне, нової 

ѐкості взаюмин, діалогічного спілкуваннѐ між суб’юктами освіти. 

Освітню середовище закладу вищої освіти ефективно впливаю на 

підготовку здобувача освіти до професійного самовдосконаленнѐ 

майбутніх учителів шлѐхом реалізації низки умов розкриттѐ та реалізації: 

- освітнього потенціалу, тобто врахуваннѐ ціннісних оріюнтацій та 

формуваннѐ професійно важливих цінностей, фахових компетентностей, 

психолого-педагогічної грамотності у здобувачів освіти, розширеннѐ їх 

уѐвленнѐ про педагогічну професія, інтелектуальний розвиток, здатність 

до самоосвіти та саморозвитку; 

- творчого потенціалу: формуваннѐ та розвиток ініціативності, 

креативності, соціальної активності, наполегливості, організаторських 

ѐкостей здобувачів освіти; 

- комунікативного потенціалу, тобто актуалізаціѐ таких рис особистості, 

ѐк відкритість, емпатіѐ, делікатність, доброта, толерантність, почуттѐ такту, 

співчуттѐ, інтуїціѐ, здатністя до співчуттѐ, порѐдність, готовність до співпраці; 

- морального потенціалу, ѐкий полѐгаю в розвиткові таких чеснот, ѐк 

відповідальність, уміннѐ контролявати власну поведінки, розумінні своїх 

можливостей, духовної та загальної культури, патріотизму; 

- психофізіологічного потенціалу: самостійності, мобільності, 

гнучкості, дисциплінованості, наполегливості, самоповаги; 

- кваліфікаційного потенціалу: упевненості в собі, конкуренто-

спроможності, інтелектуальної зрілості (розвинені пізнавальні інтереси, умін-

нѐ знайти конструктивне рішеннѐ проблеми, критичність мисленнѐ тощо). 

Отже, зазначимо, що кожна з умов, надаю можливість майбутньому 

вчителеві длѐ постійної самоактуалізації, саморозвитку, самореалізації, а 

також професійно-педагогічного самовдосконаляватисѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підсумовуячи, хочемо зазначити, що формуваннѐ потреби професійно-
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педагогічного самовдосконаленнѐ майбутніх учителів відповідно до 

результатів аналізу психолого-педагогічної наукової літератури – це процес, у 

ѐкому однорівнева система спонукань трансформуютьсѐ в автономну потребу 

самовдосконаленнѐ, а окремі спроби саморозвитку та самовдосконаленнѐ 

перетворяятьсѐ в безперервний, постійно діячий процес.  

Формуваннѐ потреби професійно-педагогічного самовдосконаленнѐ 

майбутніх учителів ѐк пріоритетної в системі потреб майбутнього вчителѐ 

необхідно починати вже в закладі вищої освіти на початковому етапі 

становленнѐ фахівцѐ, що мотивую його на навчаннѐ, допоможе спроюктувати 

майбутній професійний шлѐх, дозволить розширити межі його працевлаш-

туваннѐ, бути успішнішим на початковому етапі професійної діѐльності. 

Сформована потреба професійно-педагогічного самовдосконаленнѐ 

майбутніх учителів під час навчаннѐ в закладі вищої освіти дозволить на 

ѐкісно новому рівні вирішувати позначені ними самими або іншими 

суб'юктами освітнього процесу професійні завданнѐ, забезпечить більшу 

свободу вибору і дій у їх вирішенні і стане певним гарантом ефективності їх 

подальшої професійної діѐльності. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в розробці та 

впровадженні в практику шлѐхів формуваннѐ потреби професійно-

педагогічного самовдосконаленнѐ майбутніх учителів. 
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РЕЗЮМЕ 
Павлова Елена. Формирование потребности профессионально-педагогического 

самосовершенствование будущих учителей. 
В статье изложены данные теоретического анализа проблемы 

профессионально-педагогического самосовершенствованиѐ будущих учителей, 
необходимость формированиѐ которого обусловлена интенсивной модернизацией 
системы образованиѐ. Проведен анализ научных источников по данной проблеме. 
Представлено понимание необходимости профессионально-педагогического 
самосовершенствованиѐ будущего учителѐ как совокупность побуждений и условий, 
детерминируящих, направлѐящих и регулируящих процесс профессионального 
самосовершенствованиѐ соискателѐ образованиѐ, позволѐет повысить 
конкурентоспособность. Охарактеризован процесс формированиѐ потребности 
профессионального самосовершенствованиѐ будущих учителей. 

Ключевые слова: потребность, профессионально-педагогическое 
самосовершенствование, будущий учитель. 

SUMMARY 
Pavlova Olena. Formation of the need for professional and pedagogical self-

improvement of future teachers. 
The article presents the data of theoretical analysis of the problem of professional 

and pedagogical self-improvement of future teachers, the need for the formation of which is 
due to the intensive modernization of the education system. The analysis of scientific sources 
on the specified problem is carried out. The process of forming the need for professional self-
improvement of future teachers is described. 
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The purpose of the article is to reveal the essence and significance of professional and 
pedagogical self-improvement of future teachers. 

To achieve this goal and solve certain problems, a set of theoretical methods was 
used: analysis, synthesis, generalization, comparison, comparison of different views on the 
research problem. 

Formation of the need for professional and pedagogical self-improvement of future 
teachers according to the results of analysis of psychological and pedagogical scientific 
literature is a process in which a one-level system of motivations is transformed into an 
autonomous need for self-improvement, and individual attempts at self-development and 
self-improvement become a continuous process. 

The formation of the need for professional and pedagogical self-improvement of 
future teachers as a priority in the system of needs of future teachers should begin in higher 
education institution at the beginning of becoming a specialist that motivates him to study, 
help design future careers, expand the boundaries of his employment, be more successful at 
the initial stage of professional activity. 

The current need for professional and pedagogical self-improvement of future 
teachers while studying in higher education institution will allow at a qualitatively new level 
to solve their professional or other subjects of the educational process, provide greater 
freedom of choice and action in solving them and will be a guarantee of their effectiveness 
professional activity. 

We see the prospects for further scientific research in the development and 
implementation in practice of ways to form the need for professional and pedagogical self-
improvement of future teachers. 

Key words: need, professional and pedagogical self-improvement, future teacher. 
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ПАТРІОТИЧНІ ІДЕАЛИ СТУДЕНТІВ 

АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ» 
 

У статті розкрито сутність понѐттѐ «патріотичні ідеали студентів 
аграрних закладів фахової передвищої освіти», указуютьсѐ, що ідеал – це уѐвленнѐ 
про зразок лядської поведінки, що випливаю із розуміннѐ мети життѐ й залежить від 
ціннісно-смислової сфери особистості. Зауважуютьсѐ, що патріотичні ідеали 
студентів ю інтегративним психологічним утвореннѐм, що охопляю різні сфери 
особистості і складаятьсѐ з когнітивного, мотиваційного, емоційно-ціннісного і 
діѐльнісно-поведінкового компонентів. Звертаютьсѐ увага на те, що студенти 
аграрних закладів фахової передвищої освіти ю специфічноя соціально-професійноя 
групоя, від діѐльності ѐкої залежить стан навколишнього природнього середовища.  

Ключові слова: студенти аграрних закладів фахової передвищої освіти, 
патріотичні ідеали, біоетика, компонентна модель особистості студента 
аграрних закладів фахової передвищої освіти, пантеон національних героїв, успішні 
господарники і аграрії України.  
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Постановка проблеми. З давніх-давен  лядство шукаю ідеал, до ѐкого 

слід прагнути, виховуячи молоде поколіннѐ. У сучасних умовах під час втрати 

української територіальної цілісності формуваннѐ патріотичних ідеалів 

викликано необхідністя забезпеченнѐ соборності України, об’юднаннѐ всіх 

регіонів задлѐ розбудови юдиної, демократичної, правової економічно 

потужної держави. Саме спільні патріотичні ідеали маять стати тим 

дороговказом, що об’юднаять українську молодь та суспільство загалом. 

Проблема визначеннѐ сутності патріотичних ідеалів у вихованні сучасної 

молоді ю клячовоя, адже від пріоритетів у сучасній системі фахової 

передвищої освіти залежить майбутню української держави. Без відповідного 

патріотичного ідеалу не можна сформувати свідомого громадѐнина, 

трудівника, дбайливого господарѐ, громадського діѐча.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми формуваннѐ патріотичних 

ідеалів особистості розроблѐлисѐ зарубіжними ученими та педагогами 

(Й. Песталоцці, А. Дістерверг, Г. Кершенштайнер, В. Гумбольт та ін.). Про 

патріотичне вихованнѐ особистості йдетьсѐ в працѐх українських педагогів 

класиків К. Ушинського С. Русової, О. Духновича, А. Макаренка, В. Сухом-

линського. Значна увага проблемі виховного ідеалу особистості приділѐютьсѐ 

Г. Ващенком у праці «Виховний ідеал», де представлено класифікація типів 

виховних ідеалів: христиѐнський, більшовицький, ювропейський та 

український національний виховний ідеали. Дана проблема розкривалась у 

працѐх сучасних педагогів-дослідників І. Беха (Бех, 2008), В. Борисова 

(Борисов, 2006), О. Вишневського (Вишневський, 2003), І. Підласого 

(Підласий, 2000), Г. Філіпчука (Філіпчук, 2014), М. Фіцули (Фіцула, 2007, с. 30). 

Мета статті – розкрити сутність та структуру понѐттѐ «патріотичні 

ідеали студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти». 

Методи дослідження – нами було використано такі методи, ѐк аналіз, 

синтез, порівнѐннѐ й зіставленнѐ різних поглѐдів, синтез та узагальненнѐ 

матеріалу, що дозволили обґрунтувати сутність та структуру понѐттѐ 

«патріотичні ідеали студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти». 

Виклад основного матеріалу. Визначеннѐ сутності понѐттѐ 

«патріотичні ідеали студентів аграрних закладів фахової передвищої 

освіти» розпочнемо з обґрунтуваннѐ змісту науково-категорійного апарату. 

Основними понѐттѐми тут ю «ідеал», «виховний ідеал», «патріотизм», 

«патріотичний ідеал». Філософський енциклопедичний словник визначаю 

понѐттѐ «ідеал» ѐк уѐвленнѐ про найвищу досконалість лядини з 

формуваннѐ її світоглѐду та життюдіѐльності (Шинкарук, 2002, с. 231). 

Словник української мови визначаю понѐттѐ «ідеал» ѐк мету, до ѐкої прагне 
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лядина і ѐка керую її діѐльністя (Білодід, 1970-1980, с. 10). У словнику 

іншомовних слів «ідеал» ѐк термін, що визначаю високу міру досконалості, 

довершеності, першообразу (Мельничук, 1974, c. 318). 

Особливе уѐвленнѐ про те, ѐкоя повинна бути лядина, втілене в 

українській народній пісні, прислів’ѐх, приказках, літературі легендах, у 

звичаѐх, традиціѐх  та в постатѐх українських історичних героїв. 

«Ідеальних» лядей народна педагогіка наділѐла найкращими ѐкостѐми, 

адже вони були втіленнѐм зразка лядської поведінки.  

Цікавоя длѐ нашого дослідженнѐ ю система козацько-лицарського 

вихованнѐ розроблена Ю. Руденком та втілена у практику В. Каяковим 

(Каяков, 1997). Козацька педагогіка стала уособленнѐм народної мудрості, 

витримала випробуваннѐ часом, застосовуваласѐ протѐгом багатьох 

століть та ввібрала в себе кращі науково-педагогічні ідеї. Засобами 

козацької педагогіки молоде поколіннѐ виховуютьсѐ в дусі патріотизму, 

служіннѐ Батьківщині, відданої боротьби за її світле майбутню. Відвага, 

честь, гідність, демократизм та волелябність ю основними цінностѐми 

козацького вихованнѐ. На традиціѐх козацтва формувались Українські 

січові стрільці, воѐки Української повстанської армії, ѐкі на початку ХХ 

століттѐ виборявали незалежність України, жертвуячи життѐм заради 

омріѐної самостійності. Козацька педагогіка плекаю в серці і душі молоді 

високий ідеал козака – історично обумовленого типу українцѐ, ѐкий не 

тільки свѐто береже та охоронѐю волелябні заповіді пращурів, а й боретьсѐ 

за самостійну Україну і в наш час працяячи длѐ її блага та докладаячи всіх 

зусиль длѐ її розвитку та процвітаннѐ (Руденко, 2012). 

Розглѐдаячи понѐттѐ ідеалу, слід звернути увагу на концепція 

Г. Ващенка, ѐкий у своїй праці «Виховний ідеал» теоретично обґрунтував та 

розвинув сутність українського виховного ідеалу, ѐкий побудований на 

двох головних принципах: христиѐнської моралі та української духовності, і 

спрѐмований на службу Богові та Україні. Длѐ створеннѐ українського 

виховного ідеалу, на думку Г. Ващенка, треба відтворити історичне минуле 

свого народу з його культурними скарбами, а також зачерпнути зі 

скарбниць інших народів те, що найкраще і що відповідаю нашій 

духовності. Педагог зазначав, що слід звернутисѐ то того виховного ідеалу, 

ѐкий витримав іспит історії, увібрав у себе психіку народу, відповідаю нашій 

українській традиції, втілений у творах кращих письменників, що стали 

провідниками народних мас (Ващенко, 1994).  

Обґрунтовуячи сутність понѐттѐ «патріотичні ідеали студентів аграрних 

закладів фахової передвищої освіти», слід звернути увагу на дефініція 

http://sum.in.ua/p/4/10/1
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понѐттѐ «патріотизм». Енциклопедіѐ освіти під редакціюя В. Кременѐ 

розглѐдаю «патріотизм» (грец. patriots – землѐк, співвічизник) ѐк суспільний 

моральний принцип діѐльного ставленнѐ до свого народу, що віддзеркаляю 

національну гордість і лябов до Вітчизни, громадѐнську відповідальність за її 

доля, а також емоційне підпорѐдкуваннѐ особистістя свого життѐ спільним 

національним інтересам і виѐвлѐютьсѐ в готовності служити Батьківщині та 

захищати її від ворогів. Через пізнаннѐ української пісні, літератури та 

героїчного минулого у вихованцѐ формуютьсѐ готовність до служіннѐ 

Батьківщині. З історії здобувач освіти маю винести відчуттѐ впевненості, що в 

минулому криятьсѐ неоціненні джерела мудрості та сили народу. Історіѐ ю 

вчителькоя життѐ, вона вчить не допускати минулих історичних помилок і 

виховую синівську відданість та вірність. Найважливішим компонентом 

патріотичного вихованнѐ маж бути ставленнѐ до праці, відчуттѐ творчої сили 

праці, необхідності її пошануваннѐ ѐк джерела розвитку, здоров’ѐ та 

зростаннѐ. Молоде поколіннѐ маю сприймати територія України ѐк спільний 

дім длѐ всіх громадѐн та ѐк сферу своюї життюдіѐльності, поле, де можна 

розвивати свої професійні знаннѐ та навички задлѐ блага та процвітаннѐ 

Батьківщини (Ткаченко, 2008, с. 634). 

О. Вишневський зазначаю, що патріот не обмежуютьсѐ пасивноя 

лябов’я до своюї Батьківщини, він щиро працяю длѐ її блага, длѐ 

добробуту народу та його процвітаннѐ. Він розбудовую господарство, 

культуру, економіку, захищаю честь своюї держави та примножую її 

багатства. Педагог виділѐю три види патріотизму. Етнічний патріотизм 

будуютьсѐ на почутті власної причетності до народу, його культури, мови, 

історії. Такий патріотизм найкраще формуютьсѐ у вихованців, ѐкі ростуть у 

національно-свідомих сім’ѐх, коли дитина спілкуютьсѐ українськоя мовоя 

та знаю історія свого народу. Територіальний патріотизм ґрунтуютьсѐ на 

лябові до того місцѐ, ландшафту, клімату, де народиласѐ лядина. Важливе 

значеннѐ тут маять ранні дитѐчі спогади, враженнѐ, переживаннѐ, 

захопленнѐ. Вони закарбовуятьсѐ на все життѐ, ю найріднішими та 

найціннішими. Державницький патріотизм ґрунтуютьсѐ на сформованому 

державницькому світоглѐді, державний ідеології і пов’ѐзуютьсѐ з почуттѐм 

громадѐнськості. Державницький патріотизм маю об’юднувальну силу, бо 

може юднати лядей різних етносів та майнових станів. У нашій історії ю 

величезна кількість випадків, коли представники інших національностей 

стали активними борцѐми за воля України (Вишневський, 2003). 

Система вихованнѐ кожного народу стверджую свій ідеал лядини-

патріота, ѐкий виплеканий часом, увібрав краще з історії та народної 
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педагогіки, наділений особливостѐми національного характеру. Стійкий 

український патріотизм формуютьсѐ на прикладі козацьких гетьманів, 

ватажків, діѐчів науки, культури, релігії та державотвореннѐ Т. Шевченка, 

І. Франка, Лесі Українки, Ліни Костенко, М. Грушевського, Є. Петрушевича, 

В. Вернадського, С. Петляри, П. Болбочана, М. Міхновського, А. Шеп-

тицького, Є. Коновалецѐ, А. Мельника, С. Бандери, Р. Шухевича, Л. Лук’ѐ-

ненка, І. Дзяби, А. Горської, В. Стуса, В. Чорновола, Л. Гузара, Б. Патона та 

багатьох інших. Якості цих особистостей, узагальнені чи взѐті з когось, 

окремого маять стати прикладом длѐ наслідуваннѐ длѐ сучасної молоді.  

Патріотичні ідеали студентів аграрних закладів фахової передвищої 

освіти – це особливі ідеали, адже вони пов’ѐзані не тільки з прикладом 

історичних героїв, але й відомих господарників, дбайливих трудівників та 

простих працьовитих українців, ѐкі щоденноя самовідданоя працея 

розбудовували та розбудовуять державу, сприѐячи її добробуту та 

процвітання. Яскравий приклад братів Яхненків, ѐкі об’юднались із чоловіком 

своюї сестри Федором Симиренком, заснували фірму «Брати Яхненки і 

Симиренко» та зайнѐлись цукровим виробництвом. Завдѐки власній праці, 

природньому хисту до підприюмництва та вдалим обставинам, прості селѐн 

розбагатіли. Вони будували заводи, на ѐких працявали тисѐчі робітників, 

підтримували українську культуру та займалисѐ благодійництвом. Схожий 

приклад Артема Терещенка, ѐкий разом із синами  заснував «Товариство 

цукробурѐкових та рафінадних заводів братів Терещенків». На початку 

ХХ століттѐ родина Терещенків мала у своюму розпорѐдженні 11 цукрових 

заводів, ѐкі вироблѐли близько 10 % всього загальноросійського цукру. 

Величезну частину свого прибутку родина анонімно, без зайвого афішуваннѐ 

віддавала на благодійність. Однак, із приходом радѐнської влади їх 

підприюмства були націоналізовані, а товариство розпалосѐ. Також чудовим 

зразком длѐ студентів коледжів фахової передвищої освіти ю Є. Храпливий – 

засновник кооперативного руху на західноукраїнських землѐх, економіст, 

дослідник, агроном, дійсний член НТШ, громадський діѐч. Народивсѐ у 

с. Лисівці, що на Тернопільщині, його ім’ѐ носить Заліщицький коледж. 

Є. Храпливий був головоя хліборобського товариства «Сільський господар», 

сприѐв розвитку українського села та прагнув перебудувати його на зразок 

ювропейських сіл, він був прекрасним організатором, спрѐв розбудові 

української сільськогосподарської освіти, створив «Хліборобський вишкіл 

молоді» та «Товариство українських агрономів». Своюя працея прагнув 

теоретично та практично підготувати українських селѐн до більш 

продуктивної праці в сільському господарстві (Злупко, 1999). 
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Маюмо і сучасні приклади успішних аграріїв, господарників. Серед них 

Д. Моторний (Герой України, керівник успішного приватного-орендного 

кооперативу «Зорѐ» що на Херсонщині); С. Антонець (Герой України, керівник 

приватного підприюмства «Агроекологіѐ», що славитьсѐ органічним 

землеробством, тут відмовилисѐ від гербіцидів та мінеральних добрив, 

компенсуютьсѐ пожива ґрунту внесеннѐм органіки, не використовуять плуга 

та оброблѐять земля без обертаннѐ скиби, у господарстві проводѐть 

масштабні наукові дослідженнѐ, створена школа органічного землеробства); 

О. Боровик (відомий діѐч аграрної галузі, успішний керівник селѐнського 

господарства «Авангард», заслужений працівник сільського господарства, 

Почесний член Української Академії аграрних наук, Почесний президент 

Аграрного соязу «Україна», Почесний професор Національного університету 

біоресурсів і природокористуваннѐ України); В. Скоцик (випускник НУБіП 

України, економіст, топ-менеджер транснаціональної агрокомпанії «АМАКО» 

в Україні, працявав топ-менеджером аграрних корпорацій у Великобританії, 

був визнаний найкращим іноземним топ-менеджером країни, кандидат 

сільськогосподарських, доктор економічних наук) (Сопівник, 2014). Такі 

приклади працелябів, успішних аграріїв, дбайливих господарів, керівників, 

трудівників маять стати ідеалом длѐ студентів аграрних закладів фахової 

передвищої освіти.   

Формуваннѐ ідеалу особистості залежить від умов життѐ, віку, 

індивідуальних особливостей, особистого досвіду та діѐльності. М. Фіцула 

розрізнѐю ідеали за змістом, будовоя та діювістя. Під змістом розуміютьсѐ 

те, ѐких лядей, історичних чи літературних героїв, господарників, 

трудівників, ѐкі їх ѐкості особистість вважаю ідеальними. Під будовоя 

розглѐдаютьсѐ міра узагальненості ідеалу, тобто чи ю ідеалом ѐкась 

конкретна лядина чи сукупність особистих ѐкостей, рис взѐтих у різних 

лядей і узагальнено в один зразок. Під діювістя ідеалу педагог розумію те, 

ѐк цей ідеал впливаю на поведінку особистості (Фіцула, 1997, с. 30). 

Таким чином, сутність понѐттѐ «патріотичні ідеали студентів аграрних 

закладів фахової передвищої освіти» – це інтегративне особистісне 

утвореннѐ, що вклячаю уѐвленнѐ про зразок лядської поведінки та залежить 

від: знань про минуле українського народу, національно-визвольну боротьбу 

героїв, а також знань екологобезпечних технологій у галузі АПК; ціннісне 

ставленнѐ до героїчних та трудових прикладів захисту Вітчизни та розбудови 

економічної могутності України; актуалізовану потребу наслідуваннѐ 

патріотичного ідеалу та патріотичну поведінку спрѐмовану на розбудову 

держави та сталий розвиток українського суспільства.  
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Відповідно до компонентної моделі особистості академіка І. Беха, нами 

розкрито сутність понѐттѐ «патріотичні ідеали студентів аграрних закладів 

фахової передвищої освіти» та виділено його наступні складові: 

1) мотиваційний компонент (потреба в наслідуванні прикладу героїчних та 

трудових прикладів боротьби за незалежність, розбудови та зміцненнѐ 

української економіки, забезпеченнѐ економічного добробуту); 

2) когнітивний компонент (знаннѐ з історії України, про борців за 

самостійність, економічні знаннѐ, знаннѐ про екологобезпечне господарство 

та сталий розвиток); 3) емоційно-ціннісний компонент (емоційно-позитивне 

ставленнѐ до громадѐнських обов’ѐзків, демократичних цінностей, прикладів 

розбудови держави, героїчних подвигів захисників територіальної цілісності, 

ціннісне ставленнѐ до еколого-безпечних та раціональних способів 

господаряваннѐ); 4) діѐльнісно-поведінковий компонент (готовність бути 

свідомим громадѐнином, наслідувати приклад борців за українську 

державність, відомих господарників, аграріїв, дотримуватись норм 

національного законодавства). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

сутність понѐттѐ «патріотичні ідеали студентів аграрних закладів фахової 

передвищої освіти» – це інтегративне особистісне утвореннѐ, що вклячаю 

уѐвленнѐ про зразок лядської поведінки й залежить від: знань про 

героїчне минуле українського народу та органічні технологій в галузі АПК; 

ціннісне ставленнѐ до героїчних та трудових прикладів захисту 

Батьківщини та розбудови економічної могутності України; актуалізовану 

потребу наслідуваннѐ патріотичного ідеалу та патріотичну поведінку 

спрѐмовану на розбудову держави та сталий розвиток українського 

суспільства. Складовими «патріотичних ідеалів студентів аграрних закладів 

фахової передвищої освіти» виділено: мотиваційний, когнітивний, 

емоційно-ціннісний та діѐльнісно-поведінковий компоненти.   

ЛІТЕРАТУРА 
Бех, І. Д. (2008). Вихованнѐ особистості: підручник. Київ: Либідь (Bekh, I. D. (2008). 

Education of personality: textbook. Kyiv: Lybid). 
Борисов, В. В. Теоретико-методологічні засади формуваннѐ національної 

самосвідомості учнівської та студентської молоді. Тернопіль (Borysov, V. V. 
Theoretical and methodological foundations of forming the national self-
consciousness of pupils and students. Ternopil). 

Ващенко, Г. Г. (1994). Виховний ідеал. Полтава: Полтавський вісник (Vashchenko, H. H. 
(1994). Educational ideal. Poltava: Poltava Herald). 

Вихованнѐ і самовихованнѐ на засадах національно-патріотичних цінностей: 
методичний посібник длѐ студентів і науково-педагогічних працівників 
аграрних і природоохоронних ВНЗ (2014) / укл. Р.В. Сопівник, Г. В. Петрів. К.: «ЦП 
«Компринт» (Education and self-education on the basis of national-patriotic values: a 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

225 

manual for students and research and teaching staff of agricultural and 
environmental universities (2014) / R. V. Sopivnyk, H. V. Petrіv. K.: CP “Comprint”). 

Вишневський, О. І. (2003). Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник 
длѐ студентів вищих навчальних закладів. Дрогобич: Коло (Vishnevsky, O. I. 
(2003). Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy. Handbook for 
students of higher educational institutions. Drohobych: Kolo). 

Злупко, С. М. (1999). На чатах рідної землі: Євген Храпливий – учений, організатор, 
патріот. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка (Zlupko, S. M. (1999). In the chats of his 
native land: Yevhen Khraplyvyi - scientist, organizer, patriot. Lviv: LNU named after 
Ivan Franko). 

Каяков, В. І. (1997). Лицарське вихованнѐ у школі: Навчально–методичний посібник 
длѐ вчителів. Кіровоград (Kayukov, V. I. (1997). Knight education at school: A 
textbook for teachers. Kirovograd). 

Підласий І. (1999; 2000). Ідеали українського вихованнѐ. Рідна школа, 12, 3-7; 2, 3-7; 4, 
6-13 (Podlasyi, I. (1999; 2000). Ideals of Ukrainian education. Native school, 12, 3-7; 
2, 3-7; 4, 6-13). 

Руденко, Ю. Д. (2012). Основи козацько-лицаського вихованнѐ. К.: Гетьман (Rudenko, 
Yu. D. (2012). Fundamentals of Cossack-knight education. K.: Hetman). 

Словник іншомовних слів (1974). Київ (Dictionary of foreign words (1974). Kyiv). 
Словник української мови (1980). Київ: Наук. думка (Dictionary of the Ukrainian language 

(1980.). Kyiv: Scientific thought).  
Ткаченко, В. М. (2008). Патріотизм. У В. Г. Кремінь, Енциклопедіѐ освіти. К.: Юрінком 

Інтер (Tkachenko, V. M. (2008). Patriotism. In V. H. Kremin, Encyclopedia of 
Education. K.: Jurinkom Inter). 

Філіпчук, Г. Г. (2014). Націютворчість освіти. Чернівці: Зелена Буковина (Filipchuk, H. H. 
(2014). Nation-building of education. Chernivtsi: Zelena Bukovyna). 

Філософський енциклопедичний словник: енциклопедиѐ (2002). Київ: Абрис 
(Philosophical encyclopedic dictionary: encyclopedia (2002). Kyiv: Abris). 

Фіцула, М. М. (2007). Педагогіка. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан (Fitsula, M. M. 
(2007). Pedagogy. Ternopil: Textbook – Bogdan). 

РЕЗЮМЕ 
Петрив Андрей. Сущность и структура понѐтиѐ «патриотические идеалы студентов 

аграрных учебных заведений профессионального предвысшего образованиѐ». 
В статье раскрыта сущность понѐтиѐ «патриотические идеалы студентов 

аграрных учебных заведений профессионального предвысшего образованиѐ», 
указываетсѐ, что идеал – это представление об образце человеческого поведениѐ, 
которое следует из пониманиѐ цели жизни и зависит от ценностно-смысловой 
сферы личности. Отмечаетсѐ, что патриотические идеалы студентов ѐвлѐетсѐ 
интегративным психологическим образованием, которое охватывает различные 
сферы личности и состоѐт из когнитивного, мотивационного, эмоционально-
ценностного и деѐтельно-поведенческого компонентов. Обращаетсѐ внимание на 
то, что студенты аграрных учебных заведений профессионального предвысшего 
образованиѐ – это специфическаѐ социально-профессиональнаѐ группа, от 
деѐтельности которой зависит состоѐние окружаящей природной среды. 

Ключевые слова: студенты аграрных учебных заведений профессионального 
предвысшего образованиѐ, патриотические идеалы, биоэтика, компонентнаѐ 
модель личности студента аграрных заведений профессиональной передвысшего 
образованиѐ, пантеон национальных героев, успешные хозѐйственники и аграрии 
Украины. 
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SUMMARY 
Petriv Andriy. The essence and structure of the concept “patriotic ideals of students 

of agricultural institutions of professional higher education”. 
The article reveals the essence of the concept of “patriotic ideals of students of 

agricultural institutions of professional higher education”, indicates that the ideal is the idea of a 
pattern of human behavior that follows from understanding of the purpose of life and depends 
on the value-semantic sphere of the personality. It is noted that the patriotic ideals of students 
are determined by knowledge of the past reality of the Ukrainian people, the heroic deeds and 
victory and titanic work of heroes of national history, the national liberation struggle, the 
longevity of Ukrainian statehood and state-building processes in Ukraine. It is emphasized that 
the system of education of each nation affirms its ideal of a man-patriot, who was nurtured by 
time, absorbed the best of history and folk pedagogy, endowed with the peculiarities of the 
national character. Stable Ukrainian patriotism is formed on the example of Cossack hetmans, 
figures of science, culture, religion and statehood, as well as famous businessmen, caring workers 
and ordinary hard-working Ukrainians, who daily and selflessly worked to build the state, 
promoting its prosperity. It is noted that patriotic ideals of students are an integrative 
psychological formation that covers various areas of personality and consist of cognitive, 
motivational, emotional-value and activity-behavioral components. Emphasis is placed on the 
fact that patriotic knowledge, values, needs and motives determine the patriotic behavior of 
students. Attention is drawn to the fact that students of agricultural institutions of professional 
higher education are a specific socio-professional group on whose activities the state of the 
environment depends. It is emphasized that the patriotic ideals of students of agricultural 
institutions of professional higher education are complemented by ideas for environmentally 
friendly management, philosophy of sustainable development, values of land, wildlife, humane 
treatment of animals.  

Key words: students of agrarian institutions of professional higher education, 
patriotic ideals, bioethics, component model of personality of a student of agrarian 
institutions of professional higher education, pantheon of national heroes, successful 
businessmen and agrarians of Ukraine. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
 

Мета статті – схарактеризувати сучасні методи навчаннѐ іноземної мови 
курсантів у вищих військових навчальних закладах України. Длѐ досѐгненнѐ мети 
дослідженнѐ використовувалисѐ такі методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, 
узагальненнѐ, компаративний та прогностичний. Значну увагу було приділено 
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розкриття таких методів навчаннѐ іноземної мови, ѐк інтерактивні лекції, 
обговореннѐ, дискусії, кейс-метод, метод проюктів, інтерв’я, «акваріум», 
диспути/дебати, рольові та ділові ігри, внутрішні/зовнішні кола та інші. У статті 
обґрунтовано те, що перспективним на сучасному етапі ю також упровадженнѐ 
комп’ятерних технологій, що сприѐтиме підвищення ефективності іншомовної 
професійної підготовки майбутніх офіцерів.   

Ключові слова: майбутні офіцери, методи навчаннѐ, іноземна мова, вищі 
військові навчальні заклади. 

 

Постановка проблеми. Інтеграціѐ України до освітнього простору 

Європейського Соязу знаходить свою відображеннѐ в підвищених вимогах до 

іншомовної професійної підготовки сучасних спеціалістів, зокрема й фахівців 

військової галузі. В умовах гібридної війни Російської Федерації проти України 

постаю необхідність внесеннѐ коректив до освітньо-професійних програм 

підготовки офіцерів з оглѐду на важливість покращаннѐ ѐкості засвоюннѐ 

ними знань, формуваннѐ професійних компетентностей та програмних 

результатів навчаннѐ. Слід зазначити, що зі значним розширеннѐм 

міжнародного військового співробітництва, співпраці з міжнародними 

організаціѐми, необхідністя вирішеннѐм завдань із реалізації міжнародних 

договорів і програм актуалізуютьсѐ потреба у формуванні офіцерів здатності 

до іншомовного професійного спілкуваннѐ, що безпосередньо впливаю на 

ѐкість виконаннѐ службових завдань. З оглѐду на зазначене вище, необхідно 

розглѐнути сучасні методи навчаннѐ іноземної мови майбутніх офіцерів, 

зокрема їх використаннѐ в українських військових освітніх реаліѐх.  

Аналіз актуальних досліджень. Розширеннѐ та поглибленнѐ 

іншомовної складової в сучасному світі викликаю потребую вивченнѐ та 

впровадженнѐ передових досѐгнень зарубіжних країн у галузі викладаннѐ 

англійської мови. Питаннѐ вивченнѐ англійської мови студентами 

гуманітарних спеціальностей вивчали (І. Мельничук, Л. Ребуха, Т. Завгороднѐ, 

І. Блощинський, 2018; І. Мельничук, Н. Калиняк, Н. Гуменна, І. Рогальський, 

С. Ястремська, І. Стражнікова, І. Блощинський, 2018). Особливості професійної 

підготовки фахівців правоохоронних відомств за кордоном, а саме у США 

розкриваю у своїх роботах (Блощинський, 2015; 2017).  

Наукові дослідженнѐ з питань використаннѐ електронних навчально-

методичних комплексів длѐ вдосконаленнѐ підготовки бакалаврів філології 

та навчаннѐ іноземної мови за професійним спрѐмуваннѐм майбутніх 

офіцерів-прикордонників розкрито у працѐх таких науковців ѐк 

І. Блощинський, О. Галус, І. Почекалін, Д. Таушан (2018). Зарубіжний 

педагогічний досвід щодо використаннѐ методів навчаннѐ в дистанційній 

освіті, ѐкий відображений в роботах (Daniel, 2007; Keegan, 1993; Peters, 

2010, Perry, 1976; Wedemeyer, 1981) потребую ретельного вивченнѐ та 
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узагальненнѐ в українській системі військової освіти. Професійна 

іншомовна підготовка майбутніх перекладачів у зарубіжній вищій школі 

стала предметом досліджень українських науковців (Скиби, 2018; 

Мартиняк, 2010; Бельмаз, 2011; Сюргюювої, 2011 та ін.). 

Мета статті. Охарактеризувати сучасні методи навчаннѐ іноземної 

мови курсантів вищих військових навчальних закладах України. 

Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ використовувалисѐ такі методи 

дослідженнѐ: аналіз, синтез, узагальненнѐ – длѐ вивченнѐ освітніх програм 

і навчальних планів підготовки  курсантів ВВНЗ; компаративний – длѐ 

виѐвленнѐ подібних і відмінних підходів до іншомовної професійної 

підготовки майбутніх офіцерів; прогностичний – длѐ обґрунтуваннѐ шлѐхів 

використаннѐ прогресивних ідей в умовах онлайн навчаннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до мети та організації 

навчальної діѐльності майбутніх офіцерів вищих військових навчальних 

закладах України широке застосуваннѐ знайшли такі технології та методи: 

інтерактивні технології кооперативного навчаннѐ; технології колективного 

групового навчаннѐ; технології ситуативного моделяваннѐ, ігрові технології; 

аналіз ситуації та ін. Ефективність усіх форм організації навчальної діѐльності 

визначаютьсѐ багатогранністя методів педагогічної взаюмодії. 

Проаналізувавши дослідженнѐ вчених щодо інтерактивних методів навчаннѐ 

англійської мови, можна класифікувати їх так: методи індивідуалізованого 

викладаннѐ і навчаннѐ (інтеракціѐ одного курсанта з одним викладачем чи 

одного суб’юкта навчаннѐ з іншим суб’юктом); методи навчаннѐ за допомогоя 

взаюмодії суб’юктів навчаннѐ (самонавчаннѐ) з освітніми ресурсами; методи, 

ѐкі характеризуятьсѐ активноя взаюмодіюя між усіма учасниками освітнього 

процесу; методи, в основі ѐких лежить представленнѐ курсантові 

навчального матеріалу викладачем чи експертом, за ѐкого суб’юкти навчаннѐ 

не відіграять активної ролі в комунікації тощо. 

Найбільш ефективними, на нашу думку, ю активні й інтерактивні методи 

навчаннѐ курсантів вищих військових навчальних закладах України, ѐкі 

передбачаять взаюмодія і співробітництво всіх учасників освітнього процесу 

під час вирішеннѐ навчальних і практичних завдань. Серед активних методів 

слід виділити дискусійні та ігрові методи, тренінги, проблемні методи. 

На думку В. Вихрущ, можна використовувати такі способи і прийоми 

створеннѐ проблемних ситуацій: студент ознайомляютьсѐ із різними 

трактуваннѐми певного ѐвища, факту тощо; студент стикаютьсѐ з новими 

практичними аспектами використаннѐ засвоюних знань; загостряютьсѐ 

суперечність між теоретично можливим способом розв’ѐзаннѐ проблеми і 
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практично досѐгнутим результатом виконаннѐ завданнѐ (без його  

теоретичного обґрунтуваннѐ) (Вихрущ, 2011). 

У своя чергу, дискусія можна розглѐдати ѐк активне вираженнѐ 

курсантами своїх думок. Обговореннѐ під час дискусії може бути 

організоване в різний спосіб. Розглѐдаячи метод «Шумні групи», 

необхідно зауважити, що проблемна ситуаціѐ обговоряютьсѐ в маленьких 

групах упродовж декількох хвилин, післѐ чого курсанти представлѐять 

шлѐхи вирішеннѐ проблеми та різні точки зору вирішеннѐ проблеми.  

Особливістя методу «Акваріум» ю те, що всі учасники дискусії сидѐть 

у великому колі, посередині ѐкого розміщуять п’ѐть стільців. Трою 

учасників починаять обговореннѐ. До них приюднуятьсѐ інші двою 

курсантів. Курсанти із зовнішнього кола можуть замінѐти своїх 

одногрупників із внутрішнього кола. За методом «Цибулина» аудиторіѐ 

ділитьсѐ на дві однакові групи. Курсанти встаять у два кола, обличчѐм 

один до одного. Післѐ декількох хвилин обговореннѐ курсанти з 

зовнішнього кола переходѐть до іншого співрозмовника й розпочинаять 

нову дискусія. Використовуячи метод «Зірка», курсантів розподілѐятьсѐ 

на групи від чотирьох до шести курсантів, щоб обговорити проблему та 

прийти до спільного рішеннѐ. Кожна група вибираю представника, ѐкий 

презентую позиція всіюї групи щодо проблеми дискусії. Метод «Ринок» 

передбачаю, що всі курсанти підходѐть один до одного під час дискусії, 

кожен маю обговорити подане питаннѐ з декількома іншими курсантами. 

Загалом усі ці методи, ѐк зазначаю В. Вихрущ, можна об’юднати 

одніюя назвоя – інтерактивне навчаннѐ. На думку дослідниці, 

інтерактивне навчаннѐ ю специфічноя формоя організації навчально-

пізнавальної діѐльності. Його сутність полѐгаю в тому, що навчальний 

процес відбуваютьсѐ за умови постійної, активної взаюмодії всіх його 

учасників. Це співнавчаннѐ, взаюмонавчаннѐ (колективне, групове, 

навчаннѐ у співпраці), де всі ю суб’юкти рівноправними. Інтерактивна 

модель навчаннѐ передбачаю формуваннѐ здатності до взаюмодії та 

діалогу. Під час інтерактивного навчаннѐ всі навчаятьсѐ спілкуватисѐ з 

іншими, критично мислити, приймати продумані рішеннѐ (Вихрущ, 2011). 

На думку О. Пометун, інтерактивне навчаннѐ передбачаю організація 

викладачем за допомогоя певної системи способів, прийомів, методів 

освітнього процесу, заснованого на суб’юкт-суб’юктних стосунках педагога та 

студента (паритетності), багатосторонній комунікації, конструяванні знань, 

використанні самооцінки та зворотного зв’ѐзку, постійній активності студента 

(Пометун, 2007). 
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Одним із важливих інтерактивних методів ю бесіда. Бесіда – це метод 

словесного обговореннѐ матеріалу, ѐкий маю певні пошукові властивості. 

Бесіда здійсняютьсѐ у формі цілеспрѐмованої й підготовленої розмови 

педагога з курсантами. Сутність бесіди полѐгаю в тому, щоб, по-перше, за 

допомогоя цілеспрѐмованих і вміло поставлених запитань актуалізувати у 

курсантів відомі їм знаннѐ, по-друге, допомогти їм засвоїти нові знаннѐ 

шлѐхом самостійних обмірковувань, узагальнень та інших розумових 

операцій. Саме тому бесіда передбачаю використаннѐ попереднього 

досвіду курсантів і на основі цього – залученнѐ їх за допомогоя діалогу до 

усвідомленнѐ нових ѐвищ і понѐть. Метод «Порівнѐннѐ» базуютьсѐ на 

контрастах і містить у собі різноманітні дискусії (на занѐттѐх обговоряятьсѐ 

традиції, звичаї країни, мова ѐкої вивчаютьсѐ тощо). 

Окрім вищезазначених, ю інші методи навчаннѐ англійської мови 

курсантів вищих військових навчальних закладах України, ѐкі ю не менш 

важливими й ефективними в іншомовній підготовці майбутніх офіцерів: 

використаннѐ аутентичного матеріалу (оголошеннѐ, реклама, публікації), 

прослуховуваннѐ й відтвореннѐ аутентичних іншомовних пісень, 

спілкуваннѐ з носіѐми мови в умовах реалістичної ситуації, практичні 

тренінги, де більша кількість часу відводитьсѐ рольовим іграм.  

Слід також зазначити метод проюктів, ѐкий ю комплексним методом 

навчаннѐ й передбачаю сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних 

методів – творчих за своїм змістом. Використаннѐ цього методу дозволѐю 

будувати освітній процес із урахуваннѐм інтересів майбутніх офіцерів, надаю 

їм змогу проѐвити самостійність у навчальній діѐльності. У процесі спільної 

діѐльності в майбутніх офіцерів може виникнути необхідність прийнѐттѐ 

колективного рішеннѐ або генеруваннѐ нової ідеї. У такому випадку 

ефективним методом ю мозковий штурм. Учасники кожної групи генеруять 

свої ідеї. По завершенні мозкового штурму учасники груп обговоряять 

висунуті ідеї, відбираячи найбільш раціональні з точки зору більшості 

учасників. На основі відібраних та обґрунтованих ідей групи під час 

подальших обговорень учасники різних груп приймаять спільне рішеннѐ. 

Перевагами мозкового штурму ю забезпеченнѐ однакової можливості брати 

участь кожному члену групи в обговоренні проблеми й висуненні ідей, висока 

продуктивність на всіх етапах процесу прийнѐттѐ рішеннѐ. До недоліків 

відносѐть можливість домінуваннѐ у процесі прийнѐттѐ рішень найбільш 

активних учасників групи, вірогідність зосередженнѐ на однотипних ідеѐх, 

обмеженість часу на проведеннѐ.  
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Наші дослідженнѐ показали, що ефективним інтерактивним методом 

навчаннѐ іноземної мови курсантів вищих військових навчальних закладів 

України, ѐкий також приносить відчутний результат, ю комунікативний метод.  

Надзвичайно ефективним, особливо під час організації самостійної 

роботи курсантів, ю кейс-метод, ѐкий даю змогу наблизити процес навчаннѐ 

до реальної практичної діѐльності офіцерів. Він сприѐю розвиткові 

винахідливості, уміння вирішувати проблеми, розвиваю здібності 

проводити аналіз проблем, спілкуватисѐ іноземноя мовоя. Перевагоя 

кейсів ю можливість оптимально поюднувати теорія і практику, що ю 

надзвичайно важливим у процесі навчаннѐ іноземної мови майбутніх 

офіцерів вищих військових навчальних закладах України.  

Кейс-метод допомагаю курсантам глибше зрозуміти тему, розвивати 

уѐву, отримати додаткову інформація, застосувати аналітичне і стратегічне 

мисленнѐ, вирішувати проблеми та робити раціональні висновки, 

розвивати комунікаційні навички. Аудиторним елементом кейс-методу ю 

докладне обговореннѐ змісту, при цьому роль викладача зводитьсѐ до 

спостереженнѐ і управліннѐ дискусіюя суб’юктів навчаннѐ. Під час 

розв’ѐзаннѐ кейса майбутні офіцери вищих військових навчальних закладів 

України не лише використовуять набуті знаннѐ, але й виѐвлѐять свої 

особисті ѐкості, зокрема вміннѐ працявати в групі.  

Базисноя суб’юктноя передумовоя ефективності методу тренінгу ю, 

на нашу думку, мотиваціѐ учасників до засвоюннѐ нових знань та вмінь, ѐк 

можливий результат проходженнѐ тренінгової процедури. У процесі 

служби багато випускників вищих військових навчальних закладів 

усвідомляю факт труднощів у спілкуванні, ситуацій, ѐкі їх турбуять та часом 

призводѐть до розпачу, вони повністя готові щось робити, «працявати над 

собоя», але зовсім не розуміять, у чому конкретно їх проблема, над чим 

вони повинні працявати, у ѐких конкретних ситуаціѐх придивитисѐ до 

себе. Спостерігаютьсѐ тенденціѐ до підвищеннѐ лідерських ѐкостей, 

самостійності та впевненості в собі, розвитку індивідуально-психологічних 

особливостей партнерів по спілкування. 

Практика показую, що в більшості випадків тренінги дійсно виѐвилисѐ 

більш ефективними, ніж традиційні форми навчаннѐ – лекції, семінари та 

практичні занѐттѐ. Інтенсивна робота під час тренінгу допомагаю курсантам 

вищих військових навчальних закладах України досѐгнути високих 

результатів за короткий термін, а подальша система післѐтренінгового 

супроводу забезпечую надійне закріпленнѐ матеріалу. Тренінг також ѐвлѐю 

собоя навчальну програму, мета ѐкої ю ознайомленнѐ курсантів вищих 
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військових навчальних закладів із основними нормами, цінностѐми і 

правилами поведінки в чужій культурі. Длѐ цього використовуять посібники, 

у ѐких описуятьсѐ зразки поведінки в ситуаціѐх, що часто траплѐятьсѐ. 

Ефективність тренінгу забезпечуютьсѐ такими  вимогами: наближеннѐ 

тематики тренінгу до реалій службової діѐльності майбутніх офіцерів, 

забезпеченнѐ розвивального характеру тренінгу, урахуваннѐ рівнѐ знань і 

вмінь його учасників, чітко продуманий алгоритм проведеннѐ тренінгу.  

За умов необхідності переведеннѐ навчаннѐ в режим онлайн, що 

пов’ѐзано з поширеннѐм вірусу COVID-19, надзвичайну актуальність у 

вищих військових навчальних закладах правоохоронних та силових 

відомств України отримали сучасні інформаційні та телекомунікаційні 

технології: онлайн-платформи та бази даних (MOODLE, Wiki, та інші); 

комп’ятерні програми й мобільні додатки; різноманітні мультимедійні 

інтернет-ресурси. У зв’ѐзку з цим, особливо цікавим ю досвід створеннѐ 

центрального репозиторія ресурсів системи дистанційного навчаннѐ у 

Збройних Силах України, ѐкий використовуять навчальні заклади сектору 

безпеки та оборони, а також органи військового управліннѐ та окремі 

військові частини. Найбільш використовуваним ресурсом у період 

вимушеного переходу вищих військових навчальних закладах України на 

online навчаннѐ стали платформи та програми широкого використаннѐ 

Zoom, Skype, Google Classroom (Forms), Google Meet та інші. Перспективним 

також ю використаннѐ програмного продукту BigBlueButton длѐ 

проведеннѐ відеоконференцій із носіѐми іноземної мови. 

Сучасним напрѐмом розвитку системи підготовки курсантів у вищих 

військових навчальних закладах України ю навчаннѐ методом зануреннѐ із 

використаннѐм технології віртуальної реальності. Нині занѐттѐ з 

використаннѐм технологій віртуальної реальності викликаять значний 

інтерес. Так, зокрема, використовуячи можливості, ѐкі надаю програма VR 

“Second life” учасники спілкуятьсѐ іноземноя мовоя і взаюмодіять у 

штучно створеному віртуальному середовищі.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підсумовуячи особливості використаннѐ інтерактивних методів навчаннѐ 

іноземної мови майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах 

України, слід зазначити, що найбільш ефективними методами ю такі: 

інтерактивні лекції, обговореннѐ, дискусії, кейс-стаді, метод проюктів, 

інтерв’я, «акваріум», диспути/дебати, рольові та ділові ігри, 

внутрішні/зовнішні кола та інші. Ураховуячи зазначене вище, перспективним 

на сучасному етапі ю також упровадженнѐ комп’ятерних технологій, що 
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сприѐтиме підвищення ефективності та продуктивності іншомовної профе-

сійної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах України.  

Перспективи подальших розвідок. Вивченнѐ зарубіжного досвіду 

використаннѐ сучасних інтерактивних методів у навчанні іноземної мови 

майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах.  
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РЕЗЮМЕ 
Романишина Людмила, Блощинский Игорь, Казакова Наталья. Современные 

методы обучениѐ английскому ѐзыку курсантов высших военных учебных заведений 
Украины. 

Целья статьи – охарактеризовать современные методы обучениѐ 
иностранному ѐзыку курсантов в высших военных учебных заведениѐх Украины. Длѐ 
достижениѐ цели исследованиѐ использовались следуящие методы исследованиѐ: 
анализ, синтез, обобщение, компаративный и прогностический. Значительное 
внимание было уделено раскрытия таких методов обучениѐ иностранному ѐзыку, 
как интерактивные лекции, обсуждениѐ, дискуссии, кейс-метод, метод проектов, 
интервья, «аквариум», диспуты/дебаты, ролевые и деловые игры, 
внутренние/внешние круги и другие. В статье обосновано, что перспективным на 
современном этапе ѐвлѐетсѐ также внедрение компьятерных технологий, что 
будет способствовать повышения эффективности иноѐзычной профессиональной 
подготовки будущих офицеров.  

Ключевые слова: будущие офицеры, методы обучениѐ, иностранный ѐзык, 
высшие военные учебные заведениѐ. 

SUMMARY 
Romanyshyna Liudmyla, Bloshchynskyi Ihor, Kazakova Nataliia. Modern methods of 

teaching English to cadets of higher military education institutions of Ukraine. 
Due to the significant enlargement of international military cooperation, partnership 

with international organizations, necessity of solving the tasks on the implementation of 
international treaties and programs, the need for training officers in foreign language 
professional communication is relevant, which directly affects the quality of service. Foreign 
language training of cadets of higher military education institutions of Ukraine is an 
important component of their effective performance of official duties. Therefore, it is 
necessary to consider modern methods of teaching foreign languages to future officers, in 
particular these methods’ usage in the Ukrainian military educational realities.  

The purpose of the article is to characterize modern methods of teaching a foreign 
language to future officers in higher military education institutions of Ukraine. To achieve the 
goal of the study, the following research methods were used: analysis, synthesis, 
generalization – to study educational programs and curricula of cadets’ training; 
comparative – to identify similar and different approaches to foreign language training of 
future officers; prognostic – to substantiate ways of progressive ideas usage in online 
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learning. Considerable attention was paid to the disclosure of the following methods of 
teaching a foreign language: interactive lectures, discussions, case studies, project method, 
interviews, “aquarium”, debates, role and business games, internal/external circles and 
others. The classification of these methods is given: methods of individualized teaching and 
learning (interaction of one cadet with one teacher or one subject of study with another 
subject); teaching methods through the interaction of subjects of study (self-study) with 
educational resources; methods that are characterized by active interaction between all 
participants in the educational process, etc.  

The article substantiates that introduction of computer technologies is also 
perspective at the present stage, which will increase the efficiency of foreign language 
training of future officers. Under the conditions of the COVID-19 spread, modern information 
and telecommunications technologies have become extremely relevant, namely: online 
platforms and databases (MOODLE, Wiki, and other), computer programs and mobile 
applications, various multimedia Internet resources. The most used resources in the period of 
forced transition of higher military education institutions of Ukraine to online training were 
such platforms and programs as Zoom, Skype, Google Classroom (Forms), Google Meet, 
BigBlueButton – software product for video conferencing with native speakers, etc. 

Key words: future officers, teaching methods, foreign language, higher military 
education institutions. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Потреба в русі – біологічна потреба організму лядини, що відіграю важливу роль 
у її життюдіѐльності та знаходитьсѐ в нерозривному зв’ѐзку з активноя м’ѐзовоя 
діѐльністя, що сприѐю адаптації до навколишнього середовища. У даному дослідженні 
велика увага присвѐчена мотиваційним пріоритетам щодо занѐть фізичними вправами 
протѐгом робочого днѐ, ѐк одного з чинників поліпшеннѐ показників рухової активності 
студенток. Визначеннѐ оптимального підходу до організації рухової активності, 
добових енерговитрат та мотиваційних потреб у руховій активності здобувачів вищої 
освіти, ѐкий дозволить підвищити активність і зацікавленість у досѐгненні високого 
рівнѐ власного фізичного здоров’ѐ студенток ЗВО.  

Ключові слова: рухова активність, рівні рухової активності, мотиваціѐ, 
фізичне вихованнѐ, студентки. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі постійно підвищуятьсѐ 

вимоги суспільства до ѐкості підготовки та конкурентоспроможності 

майбутнього фахівцѐ. Адаптаціѐ молодих спеціалістів до нових умов роботи 

вимагаю від них професійної компетентності, мобільності, стійкої 

працездатності, доброго здоров’ѐ, що у своїй юдності сприѐять високій 

продуктивності праці.  

Заклад вищої освіти повинен організувати длѐ здобувачів таку форму 

фізичної активності, ѐка ґрунтуваласѐ б на науковій основі, усвідомленні й 

особистісному ставленні студентів до збереженнѐ власного здоров’ѐ, 

формувала систему цінностей і відповідної поведінки в напрѐмі 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності.  

Достатній рівень рухової активності студенток ю основоя належного 

розвитку й формуваннѐ організму (Лазоренко, 2013). 

Аналіз літературних даних свідчить про те, що за останні роки обсѐг 

навчального навантаженнѐ студентів у закладах вищої освіти зріс. Це 

зумовило викликані цим малорухомість, обмеженнѐ м’ѐзових зусиль і 

спричинѐю захворяваннѐ різних систем організму (Гакман, Балацька, 

Григоришина, Ніколайчук, 2018; Рибалко, Самохвалова, 2020).  

Виникаю проблема визначеннѐ оптимального підходу до організації 

рухової активності здобувачів вищої освіти, ѐкий дозволить підвищити 

активність і зацікавленість у досѐгненні високого рівнѐ власного фізичного 

здоров’ѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Рухова активність – це частина 

поведінки лядини, ѐка забезпечую нормальне функціонуваннѐ систем 

організму та збереженнѐ здоров’ѐ (Рибалко, Самохвалова, 2020; Ядвіга, 

Коробейников, Петров, Коваль, Дудник, 2009). 

Механізм взаюмозв’ѐзку рухової активності й функціональних 

спроможностей організму розкриваятьсѐ в дослідженнѐх багатьох авторів 

При цьому Ю. П. Ядвіга, Г. В. Коробейников, Г. С. Петров зазначаять, що 

чим інтенсивніша рухова активність у межах допустимого оптимуму, тим 

більше виражені основні фактори, що збільшуять енергетичні ресурси, 

функціональні спроможності, продуктивність інтелектуальної діѐльності та 

тривалість життѐ (Ядвіга, Коробейников, Петров, Коваль, Дудник, 2009). 

О. С. Калашник зауважую, що рухова активність визначаютьсѐ 

вираженоя мотиваційноя спрѐмованістя; високим рівнем вимог до 

досконалості рухових навичок під час виконаннѐ діѐльності; високим 

рівнем вимог до особистісних ѐкостей і психічних станів, адекватним 

умовам, у ѐких дію індивід (Калашник, 2011). 
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На думку В. Д. Винника, вивченнѐ мотивів, ѐкі активізуять прагненнѐ 

студента до систематичних занѐть фізичними вправами, ю одніюя з важливих 

педагогічних проблем у фізичному вихованні, оскільки мотиви маять вирі-

шальне значеннѐ в поведінці та стимулѐції активної діѐльності (Винник, 2010). 

Формуваннѐ повноцінної мотивації до занѐть А. В. Гакман, 

Л. В. Балацька, Т. Б. Григоришина, О. П. Ніколайчук вважаять одним з 

шлѐхів збільшеннѐ ефективності системи фізкультурної освіти, 

фізкультурно-оздоровчої діѐльності студентів (Гакман, Балацька, 

Григоришина, Ніколайчук, 2018; Рибалко, Самохвалова, 2020). 

Мета дослідження: визначити добові енерговитрати, рівень рухової 

активності та мотиваційні потреби в руховій активності студенток.  

Завдання дослідження: 

1. Визначити рівень рухової активності студенток ЗВО. 

2. Провести порівнѐльний аналіз показників рухової активності 

студенток. 

3. Проаналізувати мотиваційні потреби в руховій активності 

студенток длѐ оптимальної організації системи фізичного вихованнѐ. 

Длѐ вирішеннѐ визначених дослідницьких завдань застосовувавсѐ 

комплекс таких методів: аналіз науково-методичної літератури з проблеми 

дослідженнѐ, педагогічне спостереженнѐ, анкетуваннѐ, методи математичної 

статистики. 

Результати досліджень та їх обговорення. Дослідженнѐ 

проводилисѐ в Сумському національному аграрному університеті (СНАУ) та 

Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка 

(СумДПУ). Було опитано й обстежено 150 студенток. Оцінка рухової 

активності проводиласѐ за методикоя Фремінгемського дослідженнѐ 

(Круцевич, Воробьюв, Безверхнѐ, 202–203) з визначеннѐм індексу фізичної 

активності й використаннѐм хронометражу добової рухової активності.  

Фремiнгемська методика дозволѐю кількісно та ѐкісно визначати 

добову рухову активність на основі хронометражу добової діѐльності різного 

характеру з реюстраціюя інтенсивності кожного виду фізичних зусиль. 

Величина цих вимірів подаютьсѐ у виглѐді цифрового значеннѐ 

індексу фізичної активності у хронометражі, де реюструютьсѐ всѐ діѐльність, 

що займаю за часом більше 5 хв. При цьому не повинно бути проміжків в 

описі. Описуютьсѐ день цілком від моменту, коли студентка прокинуласѐ 

післѐ нічного сну до того часу, коли вона лѐгла спати. Усѐ рухова активність 

лядини розподілѐютьсѐ на п’ѐть рівнів; базовий, сидѐчий, малий, середній і 

високий. Кожному рівня відповідаять певні види фізичної активності. 
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Кожен рівень маю енергетичну вартість залежно від витрачених ккал/хв-1 

(відповідно: 1,25; 1,4; 2,05; 3,0; 6,25), що дозволѐю розрахувати енергетичні 

добові витрати кожної студентки та скласти середньостатистичну модель 

режиму рухової активності, властиву певному контингенту університету.  

Дані показників рухової активності студенток педагогічного та 

аграрного університетів за  добу наведені в таблиці 1.  

Таблицѐ 1 

Показники рухової активності студенток 

Рівні активності СНАУ Сум ДПУ 

години бали Ẋ ±σ години Бали Ẋ ±σ 

Малий рівень 7,64 7,60 ± 0,78 7,82 7,85 ± 0,52 

Сидѐчий рівень 6,78 7,45 ±0,54 6,85 7,53 ± 0,41 

Середній рівень 8,79 13,18 ± 1,32 8,79 13,09 ± 1,23 

Базовий рівень 0,50 1,20 ± 0,94 0,41 0,98 ± 0,48 

Високий рівень 0,29 1,45 ± 0,73 0,28 1,40 ± 0,56 
 

На малому рівні, до ѐкого відносѐтьсѐ особиста гігіюна, пересуваннѐ 

пішки, академічні занѐттѐ, окрім фізичної культури, у студенток Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка рівень 

рухової активності становить 8,73 години. У студенток Сумського 

національного аграрного університету цей показник становить 8,79 години.  

Переглѐд телепередач, читаннѐ, підготовка до занѐть в інституті, їзда 

сидѐчи, комп’ятерні ігри, прийом їжі – види діѐльності, ѐкі належать до 

сидѐчого рівнѐ рухової активності, на нього в середньому студентки СНАУ 

витрачаять 6,78 години, а дівчата зі СумДПУ – 6,85 години.  

На середньому рівні (домашнѐ робота по господарству, прогулѐнки, 

ранкова гімнастика) показник рухової активності длѐ студенток СНАУ склав 

0,38, тоді ѐк длѐ студенток СумДПУ – 0,41 години. 

Середній показник на базовому рівні (сон, відпочинок лежачи) длѐ 

контингенту дівчат, ѐкі взѐли участь у дослідженні, становить у студенток 

СНАУ – 7,64 години, у дівчат Сумського державного педагогічного 

університету – 7,82 години. Занѐттѐ фізичними вправами, різноманітними 

рухливими та спортивними іграми, спортом складаять високий рівень 

рухової активності. На нього близько 0,39 години витрачаять представниці 

СНАУ та 0,28 години – майбутні педагоги студентки СумДПУ. 

За результатами дослідженнѐ встановлено, що показники добової 

рухової активності студенток Сумського національного аграрного 

університету та Сумського державного педагогічного університету ю 

нижчими за норму. Так, на занѐттѐ фізичноя культуроя і спортом протѐгом 

доби студентки виділѐять 0,285 години; на переглѐд телепередач, 
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читаннѐ, підготовка до занѐть в інституті, їзда сидѐчи, комп’ятерні ігри, 

прийом їжі студентки витрачаять у середньому 6,81години.  

За обмеженої рухової активності знижуятьсѐ захисні механізми 

організму до факторів, що шкодѐть здоров’я лядини, створяютьсѐ 

схильність до захворявань. Беручи до уваги фізичний стан студентів, ѐкі 

досліджуятьсѐ, середній і нижчий за середній рівні фізичної 

підготовленості, а також середній рівень фізичного розвитку, можна 

зробити висновок, що студентки Сумських університетів маять недостатній 

рівень рухової активності, що не сприѐю підтримання високого 

функціонального стану організму 

Аналіз наукових джерел та узагальненнѐ результатів розвідок 

С. А. Лазоренко (Лазоренко, 2013) даю нам можливість порівнѐли 

показники рухової активності студенток Сумських університетів в 2013 та 

2020 роках (рис 1.). 

0 2 4 6 8 10

базовий

сидѐчий

малий

середній

високий

дослідженнѐ у 2013 р.

дослідженнѐ у 2020 р.

Рис. 1. Результати показників рухової активності студенток (год.)  
 

У результаті аналізу отриманих даних відзначаютьсѐ зниженнѐ 

рухової активності базового 16,42 % та високого 36,84 % рівнів фізичної 

активності студентів. На сидѐчому рівні спостерігаютьсѐ приріст показників 

рухової активності на 40,71 %. Це пов’ѐзано зі зміноя структури 

спеціальних дисциплін, що викладаять у закладах вищої освіти, і, 

внаслідок цього, збільшеннѐм часу на підготовку до занѐть і самостійну 

роботу студента. Відповідно до вимог кредитно-модульної системи 

аудиторні занѐттѐ повинні складати не більше ніж 60 % загальної кількості 

годин. Отже, у студентів збільшуютьсѐ кількість годин на самостійну роботу, 

ѐку вони найчастіше виконуять сидѐчи за комп’ятером або в бібліотеці. 

Фізична культура і спорт можуть протидіѐти негативним наслідкам 

обмеженнѐ рухового режиму студентів, бути важливим засобом 

збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ, всебічного розвитку, покращеннѐ 
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працездатності та зниженнѐ втомляваності, підвищеннѐ опірності 

організму до різних захворявань у період навчаннѐ (Гакман, Балацька, 

Григоришина, Ніколайчук, 2018). 

Рівень мотивації до занѐть із фізичного вихованнѐ, на нашу думку, 

може бути одним із чинників, ѐкий впливаю на показники рухової активності 

студенток. Тому ми провели анкетуваннѐ, метоя ѐкого ю  визначеннѐ 

ставленнѐ студенток університету до занѐть фізичноя культуроя і спортом та 

цінностѐми здоров’ѐ. Респондентами виступали студентки Сумського 

національного аграрного університету та Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка в кількості 148 чоловік. 

Отримані дані свідчать про те, що основним позитивним мотивом, 

щоб займатисѐ фізичноя культуроя і спортом длѐ більшості студенток ю 

зміцненнѐ здоров’ѐ (44,9 %). Потім ідуть мотиви – удосконаленнѐ фізичної 

форми (35,1 %); отриманнѐ заліку та високого балу рейтингу (29,1 %). 

Менш цінними мотивами до занѐть фізичноя культуроя і спортом були 

емоційна розрѐдка (2,15 %) та організаціѐ дозвіллѐ (3,22 %).  

Це свідчить про те, що студентки не до кінцѐ усвідомляять користь 

занѐть фізичними  вправами.  

Підтвердженнѐ цьому ми бачимо, аналізуячи результати анкети. На 

питаннѐ про чинники, ѐкі сприѐять збереження й поліпшення здоров’ѐ. 

Найбільш ефективноя формоя 49,5 % студенток називаять сон і 

відпочинок, 29,9 % – помірні фізичні навантаженнѐ та здоровий спосіб 

життѐ, 8,8 % – вживаннѐ ліків та вітамінів, 4,4 % – не бачать необхідності 

приймати будь – ѐкі заходи. 

За допомогоя опитуваннѐ ми з’ѐсували, що 61,5 % студенток 

вважаять стан свого здоров’ѐ задовільний, 18,7 % – не можуть 

похвастатисѐ гарним здоров’ѐм, 13,2 % респондентів вважаять себе 

абсолятно здоровими. 

Суб’юктивна оцінка здоров’ѐ не відповідаю об’юктивним показникам. 

Об’юктивні дослідженнѐ показали, що 35,8 % студенток маять низький 

рівень здоров’ѐ, 32,7 % – нижче за середній, 28,5 % – середній рівень.  

При цьому, коли особисте здоров’ѐ оціняютьсѐ високо, головний 

мотив занѐттѐ фізичноя культуроя і спортом – покращеннѐ здоров’ѐ – 

втрачаю свою значеннѐ. 

Коли йдетьсѐ про спеціально організовану рухову активність 

необхідно з’ѐсувати зміст  та особисту значимість ціюї діѐльності. 

В одному з питань анкети пропонувалось обрати найбільш 

привабливий, длѐ студенток вид занѐттѐ. Длѐ вирішеннѐ цього завданнѐ 
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студенткам у відповідѐх на запитаннѐ анкети, було запропоновано назвати 

вид діѐльності, ѐкий, на їх думку, може замінити традиційний зміст занѐть 

з фізичного вихованнѐ ( рис 2.). 

 
 

Рис. 2. Вибір видів рухової активності за результатами анкетуваннѐ (%) 
 

Аналізуячи відповіді ми з’ѐсували, що найбільш популѐрними 

видами спорту длѐ студенток ю волейбол 33,9 % та фітнес 33,7 %, дещо 

менший відсоток бажаять займатисѐ бадмінтоном 15, %, вільноя 

боротьбоя 7 %. 

Зазначене доводить, що в сучасних умовах інтерес до занѐть 

фізичноя культуроя могли б підвищити занѐттѐ тими видами, до ѐких ю 

схильність, тобто студентка маю сама обрати ті види рухової активності, ѐкі 

їй до вподоби. 

У процесі вибору форм проведеннѐ занѐть 45,6 % обрали групові 

занѐттѐ обраним видом спорту, 23,3 % – самостійні індивідуальні занѐттѐ та 

15,3 % – самостійні занѐттѐ з товаришем. 

При цьому виѐвлено, що 45,1 % студенток вважаять що недостатньо 

часу приділѐять занѐттѐм фізичноя культуроя і спортом, 40,7 % – вважаять 

достатнім часу, ѐкий вони приділѐять занѐттѐм фізичними вправами. 

У результаті обробки анкет ми визначили чинники, що сприѐять 

фізкультурній пасивності студенток: відсутність душу післѐ занѐть – 37,36 %; 

відсутність часу – 35,16 %; носіннѐ спортивної форми – 20,88 %; 

невідповідність навчальних навантажень рівня фізичної підготовленості – 

14,29 %, а 8,79 % респондентів не бачать необхідності в занѐттѐх.   

Одним із немаловажних чинників формуваннѐ мотиву, ю умови, у 

ѐких проводѐть занѐттѐ з фізичного вихованнѐ. 

Висновки.  

1. За даними дослідженнѐ рівнѐ рухової активності студенток 

установлено, що показники добової рухової активності студенток Сумських 
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вишів ю нижчими за норму. Показники добової рухової активності дівчат, 

ѐкі навчаятьсѐ в Сумському національному аграрному університеті та 

Сумському державному педагогічному університеті на малому, 

середньому, сидѐчому та базовому рівнѐх статистично вірогідно не 

відрізнѐятьсѐ. Різницѐ коливаютьсѐ в межах 0,39 % протѐгом доби. 

Кількість часу, ѐкий витрачаять дівчата СНАУ на базовому рівні, на 

1,9 % протѐгом доби більша за дівчат із СумДПУ.  

2. Аналізуячи показники рухової активності студенток Сумських 

вишів у 2013 та 2020 роках, ми бачимо, що відбуласѐ зміна показників на 

базовому, високому та сидѐчому рівнѐх рухової активності. Це говорить 

про те, що студентки  витрачаять на 40,7 % більше часу на  переглѐд 

телепередач, читаннѐ, підготовка до занѐть в інституті (сидѐчий рівень), і 

на 36,84 % менше часу на занѐттѐ фізичними вправами (високий рівень). 

3. Проведене соціологічне дослідженнѐ та аналіз отриманих 

результатів показав, що у студенток пріоритетним мотивом длѐ занѐть 

фізичноя культуроя і спортом ю мотив зміцненнѐ здоров’ѐ. Рівень 

матеріально – технічного забезпеченнѐ відіграю важливу роль у мотивації 

студенток до занѐть фізичними вправами. Результати проведеного 

анкетуваннѐ виѐвили незадоволеність студенток традиційним змістом занѐть 

із фізичного вихованнѐ, що підтверджую необхідність застосуваннѐ нових 

підходів до організації системи фізичного вихованнѐ студентської молоді. 

ЛІТЕРАТУРА 
Винник, В. Д. (2010). Особливості формуваннѐ інтересу та мотивації до занѐть фізичним 

вихованнѐм. Теоріѐ та методика фізичного вихованнѐ, 12, 39–42 (Vinnik, V. D. 
(2010). Features of interest formation and motivation for physical education. Theory 
and methods of physical education, 12, 39–42). 

Гакман, А. В., Балацька, Л. В., Григоришина, Т. Б., Ніколайчук, О. П. (2018). Мотиваційні 
пріоритети до процесу фізичного вихованнѐ студентів закладів вищої освіти І 
рівнѐ акредитації (на прикладі м. Чернівці). Вісник Кам’ѐнець-Подільського 
національного університету імені Івана Огіюнка.  Фізичне вихованнѐ, спорт і 
здоров’ѐ лядини, 11, 53–61 (Hakman, A. V., Balatska, L. V., Grigorishina, T. B., 
Nikolaychuk, O. P. (2018). Motivational priorities for the process of physical 
education of students of higher education institutions of the I level of accreditation 
(on the example of Chernivtsi). Bulletin of Kamyanets-Podilsky National University 
named after Ivan Ogienko. Physical Education, Sport, and Human Health, 11, 53–61). 

Гринчук, А., Чехівська, Ю. (2018). Застосуваннѐ інноваційних технологій ѐк засобу 
підвищеннѐ мотивації студентів до занѐть фізичним вихованнѐм. Науковий 
вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серіѐ: 
Педагогіка, 1, 145–150 (Hrynchuk, A., Chekhivska, Yu. (2018). The use of 
innovative technologies as a means of increasing students’ motivation to engage in 
physical education. Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. 
Series: Pedagogy, 1, 145–150). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

243 

Калашник, О. С. (2011). Стимуляваннѐ активності студентів до спортивної діѐльності. 
Актуальні проблеми теорії і методики фізичного вихованнѐ, 69–75 (Kalashnik, 
O. S. (2011). Stimulating students’ activity in sports. Actual problems of the theory 
and methods of physical education, 69–75). 

Круцевич, Т. Ю., Воробьев, М. І., Безверхнѐ, Г. В. Контроль у фізичному вихованні 
дітей, підлітків і молоді.  Режим доступу: dspace.udpu.edu.ua (Krutsevich, T. Yu., 
Vorobiev, M. I., Bezverkhnya, G. V. Control in physical education of children, 
teenagers and youth. Retrieved from: dspace.udpu.edu.ua). 

Лазоренко, С. А. (2013). Рівень рухової активності учнівської молоді вищих навчальних 
закладів Сумщини. Слобожанський науково-спортивний вісник, 4 (27), 34–37 
(Lazorenko, S. A. (2013). The level of motor activity of students of higher educational 
institutions of Sumy region. Slobozhansky Scientific and Sports Bulletin, 4 (27), 34–37). 

Рибалко, П. Ф., Самохвалова, І. Ю. (2020). Аналіз розвитку рухових здібностей студенток 
закладів вищої освіти засобами спортивних ігор у процесі секційних занѐть. 
Modern researcher in psychology and pedagogy: сollective monograph. Riga: 
Izdevnieciba “Baltija Publishing”, рр. 333-352 (Rybalko, P. F., Samokhvalova, I. Yu. 
(2020). Analysis of the development of motor abilities of students of higher 
education institutions by means of sports games in the process of sectional classes. 
Modern researcher in psychology and pedagogy: collective monograph. Riga: 
Izdevnieciba “Baltija Publishing”, pp. 333-352).  

Ядвіга, Ю. П., Коробейніков, Г. В., Петров, Г. С., Коваль, С. Б., Дудник, О. К. (2009). Вплив 
рухової активності на психоемоційний стан студентів вузу економічних 
спеціальностей в сучасних умовах навчаннѐ. Педагогіка, психологіѐ та медико-
біологічні проблеми фізичного вихованнѐ і спорту, 12, 202–204 (Yadviga, Yu. P., 
Korobeynikov, G. V., Petrov, G. S., Koval, S. B., Dudnik, O. K. (2009). The influence of 
motor activity on the psycho-emotional state of students of economic specialties in 
modern learning conditions. Pedagogy, Psychology and Medical and Biological 
Problems of Physical Education and Sports, 12, 202–204). 

РЕЗЮМЕ 
Самохвалова Ирина, Рыбалко Петр, Моргунов Александр. Двигательнаѐ 

активность и мотивациѐ к занѐтиѐм по физическому воспитания студенток высшего 
образованиѐ. 

Потребность в движении – биологическаѐ потребность организма человека, 
играет важнуя роль в его жизнедеѐтельности и находитсѐ в неразрывной свѐзи с 
активной мышечной деѐтельностья, способствует адаптации к окружаящей 
среде. В данном исследовании большое внимание посвѐщено мотивационным 
приоритетам проведениѐ занѐтий физическими упражнениѐми в течение рабочего 
днѐ, как одного из факторов улучшениѐ показателей двигательной активности 
студенток. Определение оптимального подхода к организации двигательной 
активности, суточных энергозатрат и мотивационных потребностей в 
двигательной активности соискателей высшего образованиѐ, который позволит 
повысить активность и заинтересованность в достижении высокого уровнѐ 
собственного физического здоровьѐ студенток ЗВО. 

Ключевые слова: двигательнаѐ активность, уровень двигательной 
активности, мотивациѐ, физическое воспитание, студентки. 
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SUMMARY 
Samokhvalova Iryna, Rybalko Petro, Morhunov Oleksandr. Physical activity and 

motivation for physical education classes of female students of higher education institutions. 
The need for movement is a biological need of the human body, which plays an 

important role in its vital activity and is inextricably linked with active muscular activity, 
which promotes adaptation to the environment. 

The article is devoted to the study of motivational priorities for physical education as 
one of the factors of improving the indicators of motor activity of female students. The 
purpose of the study is to determine daily energy expenditure, level of physical activity and 
motivational needs in physical activity of female students. 

To solve the outlined research problems, a set of methods was used: analysis of 
scientific and methodological literature on the problem of research, pedagogical observation, 
questionnaires, methods of mathematical statistics. Assessment of motor activity was 
performed according to the method of the Framingham study with determination of the 
index of physical activity and the use of timing of daily motor activity. 

Students of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko and 
Sumy National Agrarian University took part in the experiment. The obtained data helped to 
determine the amount of time spent by university students at different levels of physical 
activity, to compare the indices of physical activity of female students of some higher 
education institutions of Sumy region. 

According to the study of the level of motor activity of female students, it has been 
found that the indicators of daily motor activity of female students of Sumy universities are 
lower than normal. 

As a result of the analysis of the received data there was determined the decrease in 
motor activity of basic (16,42 %) and high (36,84 %) levels of students’ physical activity. At 
the sedentary level, there is an increase in motor activity by 40,71 %. As a result, in female 
students increases the number of hours they read, prepare for classes, and work 
independently, which they often do while sitting at a computer or in the library. 

The motivational priorities of university students to the process of physical education 
are determined. It has been found that a significant role in optimizing the motor activity of 
female students plays their motivation to engage in physical education classes and the use of 
physical culture in everyday life. 

Key words: motor activity, levels of motor activity, motivation, physical education, 
female students. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКОГО МОВНО-

ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ НАН УКРАЇНИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОСЛІДНИКА 
 

У статті здійснено оглѐд національних лінгвістичних ресурсів Українського 
мовно-інформаційного фонду НАН України ѐк ефективного засобу в підготовці 
майбутніх учителів-словесників до формуваннѐ академічної культури 
(термінологічної, лексикографічної) учнѐ-дослідника. Доведено, що електронні 
національні лінгвістичні ресурси характеризуятьсѐ гнучкістя, оперативністя 
обробки інформації, модульністя побудови, сприѐять оновлення й оптимізації 
навчально-пізнавальної діѐльності за максимально короткий проміжок часу. 
Висвітлено окремі результати міждисциплінарного проюкту Загальноукраїнського 
центру словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та 
кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка.  

Ключові слова: академічна культура, дослідник, цифрові ресурси, електронний 
словник, національна словникова база, Загальноукраїнський центр словникарства 
Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, кафедра української мови і 
літератури, міждисциплінарний проюкт.   

 

Постановка проблеми. Концепт «ѐкість освіти» усе більшоя міроя 

знаходить відображеннѐ в українських законодавчих документах і 

наукових публікаціѐх. Загалом ідетьсѐ про відповідність результатів 

навчаннѐ вимогам, установлених законодавством, про відповідність 

стандарту освіти, про певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й 

морального розвитку, ѐкого досѐгаять випускники освітнього закладу 

відповідно до запланованих цілей навчаннѐ і вихованнѐ (Методичні 

рекомендації щодо розробленнѐ стандартів вищої освіти). 

Якісні результати навчаннѐ значноя міроя досѐгаятьсѐ культуроя 

навчаннѐ, дослідницької роботи, тобто академічноя культуроя, академічноя 

грамотністя учасників освітнього процесу. Понѐттѐ академічна культура, ѐк 

показую аналіз і узагальненнѐ наукових джерел, уживаять на позначеннѐ 

інституційної культури, цінності університету/закладу освіти, культури 

навчаннѐ, соціальної, моральної відповідальності за результати дослідженнѐ; 

https://orcid.org/0000-0003-1391-164X?fbclid=IwAR2fZ8SuYmpWBCnqqgGu8s9D_VXdVlQqcZx2aaZXdDYA_SjQeNNY_vHhNRY
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академічної/читацької грамотності студентів (учнів) та 

вчителів/викладачів/наукових наставників (Семеног та Вовк, 2016). 

Водночас, аналіз дослідженнѐ Міжнародної програми з оціняваннѐ 

освітніх досѐгнень учнів PISA у 2018 році засвідчую, що за показником, 

наприклад, здатності сприймати, аналізувати, використовувати й 

оцінявати письмовий текст задлѐ досѐгненнѐ певних цілей, розширявати 

свої знаннѐ й читацький потенціал здобувачі освіти віком до п’ѐтнадцѐти 

років набрали загалом лише 466 балів із 1000 можливих (Schleicher, 2019). 

На формуваннѐ читацької компетентності учнів/студентів значноя 

міроя впливаю сформованість словникової культури ѐк важливий 

індикатор академічної культури. На занѐттѐх, у позакласній роботі ю 

необхідність формуваннѐ у старшокласників/студентів потреби, 

здібностей, умінь виконувати пізнавальні, комунікативні, проблемно-

пошукові завданнѐ, користуячись різноманітними словниками.  

Створеннѐ лексикографічного портрета слова чи групи слів потребую 

одночасного зверненнѐ до словників різних типів, у т.ч. до електронних 

словників. Вагоме місце відводимо сучасним електронним лінгвістичним 

ресурсам.  

Понѐттѐ електронні освітні ресурси розглѐдаюмо відповідно до 

Положеннѐ про використаннѐ електронних освітніх ресурсів (2012) ѐк 

навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали й засоби, що 

розроблені в електронній формі та представлені на носіѐх будь-ѐкого типу 

або розміщені в комп’ятерних мережах, відтворяятьсѐ за допомогоя 

електронних цифрових технічних засобів і використовуятьсѐ длѐ 

забезпеченнѐ навчальної діѐльності здобувачів (Про використаннѐ 

електронних освітніх ресурсів, 2012).  

До потужних електронних лінгвістичних ресурсів відносѐть національні 

лінгвістичні ресурси Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. 

Національна словникова база України охопляю, зокрема граматичний 

словник (зі змінами відповідно до Нової редакції Українського правопису 

(див. https://www.ulif.org.ua/system/files/pravopus-new.pdf), тлумачний 

словник української мови, інші словники й цифрові лінгвістичні системи, ѐкі 

подаять семантичний, прагматичний, статистичний, лінгвогеографічний опис 

української мови та інших основних мов світу, а також Український 

національний лінгвістичний корпус, цифрову систему національної термі-

нології та термінографії, національну цифрову енциклопедичну базу тощо.  

Використаннѐ сучасних лінгвістичних технологій в освітньому процесі 

забезпечую користувачам максимально швидкий самостійний пошук 
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необхідної інформації, дозволѐю визначити чи конкретизувати сутність 

понѐттѐ, оцінити лексеми щодо нормативності уживаннѐ, відповідності 

сфері й ситуації спілкуваннѐ, уникати типових мовних помилок і сприѐю 

формування академічної культури здобувачів освіти.  

Перспективним напрѐмом, що сприѐю формування академічної культу-

ри дослідника засобами електронних словників, вважаюмо міждисциплінарні 

проюкти: кафедра університету – Український мовно-інформаційний фонд 

НАН України – старша школа. Зокрема, відповідно до угоди про науково-

методичну співпраця, кафедра української мови і літератури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та Загально-

український центр словникарства Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України  ініціявали  спільний проюкт «Словникова культура дослідника», 

спрѐмований на формуваннѐ, зокрема, термінологічної, лексикографічної 

культури дослідника засобами електронних словників. 

Аналіз актуальних досліджень. Сутність, основні вимоги щодо 

дотриманнѐ академічної культури, доброчесності у процесах викладаннѐ 

та навчаннѐ концептуалізовано в міжнародних документах (Всесвітній 

економічний форум у Давосі (2016), Рамкова програма оновлених 

клячових компетентностей длѐ навчаннѐ протѐгом життѐ (2018)), у Законі 

України «Про освіту» (2017), «Про забезпеченнѐ функціонуваннѐ 

української мови ѐк державної» (2019), у Концепції «Нова українська школа» 

(2016)). Питаннѐ академічної культури студента досліджую І. Пак, проблеми 

академічної комунікації та академічної грамотності –Ж. Колоїз, І. Шліхта, 

Н. Шліхта. У публікаціѐх авторів статті здійснено розглѐд специфіки 

концепту «академічна культура дослідника» в українському і польському 

освітньо-педагогічному дискурсах (Семеног, 2020) ѐк вагомий складник 

національної інноваційної безпеки (Semenog, 2020).   

Організаціѐ навчально-дослідницької роботи школѐрів із викорис-

таннѐм українського національного лінгвістичного корпусу; Національні 

лінгвістичні ресурси УМІФ, загальний оглѐд та перспективи використаннѐ 

національних лінгвістичних цифрових ресурсів Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України – ці питаннѐ досліджуять В. Широков, 

О. Стрижак, І. Олександрук, Максим і Маргарита Надутенки (Широков та ін., 

2018; Довгий та ін., 2013; Надутенко, 2020; Гальченко та ін., 2013).  

Мета статті. У межах статті здійснимо оглѐд національних 

лінгвістичних ресурсів Українського мовно-інформаційного фонду НАН 

України ѐк ефективного засобу у формуванні академічної культури 
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дослідника в межах міждисциплінарного проюкту: кафедра університету – 

Український мовно-інформаційний фонд НАН України – старша школа.  

Методи дослідження: аналіз наукових джерел; вивченнѐ 

національних лінгвістичних ресурсів  УМІФ НАН України, аналіз досвіду 

співпраці науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» 

кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка та Загальноукраїнського 

центру словникарства Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України;  розробка й упровадженнѐ в освітня діѐльність національних 

лінгвістичних ресурсів УМІФ НАН України. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз навчальних 

дисциплін длѐ магістрантів та аспірантів Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка «Академічна культура педагога-

дослідника», «Методика навчаннѐ української мови у старшій школі» 

засвідчую наѐвність модулів і тем з академічної доброчесності, 

термінологічної, словникової культури дослідника. Мета модулів і тем – 

сприѐти формування здатності навчатись і самонавчатись: знаходити, 

оброблѐти й аналізувати інформація з різних джерел, у т.ч. використовуячи 

інформаційні, комп’ятерні та комунікаційні технології, лінгвістичні навички. 

Упродовж занѐть, у самоосвітній та дослідницькій діѐльності 

пропонуюмо студентам, аспірантам використовувати здобутки корпусної 

лінгвістики. 

Прикметноя рисоя ХХІ століттѐ ю інтенсивний розвиток корпусної 

лінгвістики, ѐка опікуютьсѐ вивченнѐм фактів, текстів мови на основі 

використаннѐ комп’ятера длѐ аналізу, збереженнѐ й опрацяваннѐ 

лексикографічної інформації (Широков, 2003). Корпусна лінгвістика та 

лексикографіѐ даять змогу постійно збільшувати кількість лексичних 

одиниць, не очікуячи чергового перевиданнѐ словника, що значно 

економить час і матеріальні ресурси.  

Комп’ятерної лексикографії стосуятьсѐ й основні наукові здобутки 

УМІФ НАН України, що функціоную з 1991 р. (директор – лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки академік НАН України В. Широков). 

Український мовно-інформаційний фонд ю базовоя організаціюя 

Національної словникової бази України, ѐку за рішеннѐм урѐду України 

внесено до Державного реюстру наукових об`юктів ѐк національне надбаннѐ 

України (розпорѐдженнѐ Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. № 73-р). 

Основна частина електронних ресурсів Українського мовно-інформаційного 

фонду знаходитьсѐ у вільному доступі й може бути використана в освітній 
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діѐльності (див. ресурси на сайті Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України – режим доступу http://lcorp.ulif.org.ua/LSlist/). 

Серед видань УМІФ НАН України відзначимо перший український 

повномасштабний електронний словник на CD, інтегрована лексикографічна 

система «Словники України» (див. https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/), що 

охопляю словникові модулі словозміни, транскрипції, синонімії, антонімії та 

фразеології. В УМІФ створено перший в Україні Національний лінгвістичний 

корпус (понад 200 млн. слововживань), ѐкий містить електронну бібліотеку 

морфологічно анотованих українських текстів та електронний каталог 

цифрової лексичної картотеки з розвиненими мовно-інформаційними 

функціѐми. Національний лінгвістичний корпус слугую експериментальним 

підґрунтѐм длѐ проведеннѐ фундаментальних мовознавчих досліджень та 

укладаннѐ сучасних лексикографічних праць.  

Розроблено й уведено в експлуатація інформаційно-лінгвістичну 

систему, що функціоную в Інтернеті, зазначаю В. Широков, – Український 

лінгвістичний портал (www.ulif.org.ua); розроблено концепція 

Всеукраїнського лінгвістичного діалогу – мережевої системи професійної 

взаюмодії в лінгвістиці (Широков, 2017).  

УМІФ НАН України спільно з науково-дослідноя лабораторіюя 

«Академічна культура дослідника» кафедри української мови і літератури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

ініційовано міждисциплінарний проюкт: кафедра університету – 

Загальноукраїнський центр словникарства Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України – старша школа. Предметом науково-

освітньої  співпраці ю формуваннѐ академічної культури особистості 

фахівцѐ-дослідника в умовах формальної, неформальної, інформальної 

освіти; упровадженнѐ інноваційних технологій в освітній процес.  

На занѐттѐх із мовно-методичних дисциплін ознайомляюмо 

здобувачів освіти із сайтом Українського мовно-інформаційного фонду 

НАН України (ulif.org.ua) та його online- ресурсами; формуляюмо правила 

користуваннѐ електронними словниками. Укладаюмо бібліографія 

електронних словників, користуячись пошуковоя системоя Інтернету, 

визначаюмо їх тип і функціональне призначеннѐ. Аналізуюмо переваги 

електронного словника порівнѐно з друкованим.  

Безперечно, електронні словники надаять користувачеві безліч 

додаткових можливостей порівнѐно з друкарськими аналогами: 

дозволѐять зберігати великий обсѐг інформації завдѐки використаннѐ 

гіперпокликань; маять ефективну систему пошуку (повнотекстовий або 

http://lcorp.ulif.org.ua/LSlist/
http://www.ulif.org.ua/
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одночасний пошук у кількох словниках, швидкість пошуку); в електронних 

словниках можуть застосовуватисѐ засоби мультимедіа. Є можливість 

використаннѐ словників ѐк в у локальній, так і в глобальній мережах.  

За допомогоя Електронного тлумачного словника 

(services.ulif.org.ua/expl/; sum20ua.com) з’ѐсовуюмо значеннѐ ланцяжка: 

дослідженнѐ, академічна доброчесність, ювропейський, новаторство, 

авторитет. Зокрема, слово дослідженнѐ (Рис. 1. – Словник української 

мови online томи 1-11 (А-ОЯ СНЮВАТИ) презентовано у словнику 

декількома тлумаченнѐми: «1. Піддавати що-небудь ретельному 

науковому розглѐду з метоя пізнаннѐ, з’ѐсуваннѐ; 2. Ретельно обстежувати 

кого-, що-небудь, уважно знайомитисѐ з чим-небудь длѐ встановленнѐ 

чогось; 3. Наукова працѐ, у ѐкій досліджуютьсѐ ѐке-небудь питаннѐ».  
 

 
 

Рис. 1. – Словник української мови online томи 1-11 (А-ОЯ СНЮВАТИ) 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=24354&page=817). 

 

Характеризуюмо понѐттѐ «академічний» ѐк таке, що стосуютьсѐ освіти, 

навчаннѐ, викладаннѐ, досліджень, дотримуютьсѐ традицій, канонів; 

високохудожній; почесний (Рис. 2. Словник української мови online томи 1-

11 (А-ОЯ СНЮВАТИ) 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=635&page=27). 

http://services.ulif.org.ua/expl
http://sum20ua.com/
https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=24354&page=817
https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=635&page=27
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Рис. 2. Словник української мови online томи 1-11 (А-ОЯ СНЮВАТИ) 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=635&page=2 7 
 

Така робота ю основоя длѐ подальшого аналізу словосполученнѐ  

«академічна доброчесність», під час ѐкого оперуюмо визначеннѐм статті 42 

Закону України «Про освіту» (2017): сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, ѐкими маять керуватисѐ учасники освітнього 

процесу під час навчаннѐ, викладаннѐ та провадженнѐ наукової (творчої) 

діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри до результатів навчаннѐ та/або 

наукових (творчих) досѐгнень (Про освіту, 2020). Наголошуюмо, що згідно з 

пунктом 3 статті 58 Закону України «Про вищу освіту» (2014) науково-

педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти 

зобов’ѐзані дотримуватисѐ в освітньому процесі та науковій (творчій) 

діѐльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотриманнѐ 

здобувачами вищої освіти. Зі свого боку, особи, ѐкі навчаятьсѐ в закладах 

вищої освіти, зобов’ѐзані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми 

(індивідуального навчального плану (за наѐвності), дотримуячись 

академічної доброчесності, та досѐгати визначених длѐ відповідного рівнѐ 

вищої освіти результатів навчаннѐ (Про вищу освіту, 2020). 

На бінарних занѐттѐх з методики навчаннѐ української мови спільно зі 

студентами, М. Надутенко, наук. співр. відділу лінгвістики Українського 

мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник 

Загальноукраїнського центру словникарства, аналізую й термін дослідницька 

доброчесність ѐк ціннісну парадигму Європейського дослідницького 

простору, зокрема лексеми добро і честь. Зазначаюмо, що лексема честь 

означаю сукупність вищих моральних принципів, ѐкими лядина керуютьсѐ у 

своїй поведінці; повага, пошана, визнаннѐ кого-, чого-небудь. 

До клячових понѐть дослідника, ѐкі фіксуять і електронні словники, 

відносимо лексему компетентний (див. Словник української мови online 

томи 1-11 (А-ОЯ СНЮВАТИ): «1. Який маю достатні знаннѐ в ѐкій-небудь 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=635&page=2%207
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галузі; ѐкий із чим-небудь добре обізнаний; 2. Який маю певні 

повноваженнѐ; повноправний, повновладний». Водночас розширяюмо 

значеннѐ цього понѐттѐ характеристикоя таких понѐть, ѐк крос-культурна 

компетентність (сross сultural сompetencе), грамотність (Literacy 

competence), мовна, мовленнюва компетентність (Languages competence), 

компетентність культурної обізнаності та самовираженнѐ (Cultural 

awareness and expression competence) (Семеног, 2019).  

З-поміж лексем, актуалізованих у наукових працѐх, відзначимо 

лексему ювропейський (Рис. 3. Словник української мови online томи 1-11 

(А-ОЯ СНЮВАТИ), ѐка увиразниласѐ в сучасному українському суспільстві з 

метоя «рівнѐтисѐ на світові стандарти» і знайшла відображеннѐ в низці 

спільнокореневих слів: ювропеюць, ювропейський, по-ювропейському, 

ювропейськість тощо. 

 
 

Рис. 3. – Словник української мови online томи 1-11 (А-ОЯ СНЮВАТИ) 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=26518&page=894 
 

Словник подаю значеннѐ та відтінки значеннѐ: прикм. до європе йці і 

Європа. Такий, ѐк у Європі, у ювропейців; власт. Європі, ювропейцѐм; стос. 

до народів і держав Західної Європи; західноювропейський; відомий усій 

Європі. 

Точність у вживанні відтінків слова пов’ѐзана з глибоким розуміннѐм  

лексичного значеннѐ, ѐке найпотрібніше у відповідній ситуації. 

Пропонуюмо ілястрація лексичного значеннѐ на прикладі слова 

новаторство (Рис. 4. Словник української мови online томи 1-11 (А-

ОЯ СНЮВАТИ). Аналізуюмо такі значеннѐ: «Усе нове, прогресивне, що 

запроваджуютьсѐ в ѐкій-небудь галузі лядської»; «Діѐльність новатора» на 

прикладі цитат з різних жанрових категорій. 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=26518&page=894
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Рис. 4. Словник української мови onliine томи 1-11 (А-ОЯ СНЮВАТИ) 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=61248&page=1957 
 

Аналіз здійсняюмо на засадах лінгвопраксеологічного підходу, що 

ґрунтуютьсѐ на принципах праксеології: ѐкість, успішність, продуктивність, 

результативність, ефективність.  

З допомогоя тлумачного словника (http://services.ulif.org.ua/expl/; 

http://sum20ua.com.) опрацьовуюмо значеннѐ слова авторитет та 

підбираюмо синоніми за допомогоя словника (http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/). 

Словник презентую декілька тлумачень залежно від сфери вживаннѐ: 

загальновизнане значеннѐ, вплив, поважність (особи, організації, колективу, 

теорії тощо); авторитет – особа, ѐка маю вплив, повагу, заслуговую на повну 

довіру; лідер, ватажок кримінального угрупованнѐ. 

 
 

Рис. 5. Словник української мови onliine томи 1-11 (А-ОЯ СНЮВАТИ) 

https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=316&page=14 

http://services.ulif.org.ua/expl
http://sum20ua.com/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=316&page=14
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Упродовж занѐть пишемо есе про один із електронних словників, 

його потребу длѐ дослідника, урахуячи його мету, обсѐг інформації на 

слайді, вікові особливості глѐдачів, специфіку сприйнѐттѐ інформації з 

екрана, вплив кольору і шрифту на розуміннѐ інформації. Аналізуюмо 

відмінності призначеннѐ пошукової системи «Google» від словникової 

системи «Словники України онлайн». 

Акцентуюмо увагу на використанні електронних лінгвістичних 

ресурсів у закладі загальної середньої освіти й аналізуюмо вправи 

підручника «Українська мова» длѐ учнів 10-класу за ред. М. Плящ (Плящ 

та ін., 2010, с. 246). Наприклад: На сайті wwu.mova.info ознайомтесѐ зі 

структуроя електронних словників. Чи легко ними користуватисѐ? Які 

труднощі у вас виникали? Тому привертаюмо увагу студентів до 

проблемно-пошукових завдань з використаннѐм електронних словників.  

Апробовуюмо також низку вправ із метоя організації навчально-

дослідницької роботи школѐрів МАН із використаннѐм українського 

національного лінгвістичного корпусу: творчі вправи: створити рекламну 

листівку до електронного словника; відеоролик із демонстраціюя 

можливостей електронного словника; розмістити в соціальній мережі та 

зібрати «лайки»; провести конкурс на краще інтерв’я «Що Вам відомо про 

сучасні словники? Якими Ви уѐвлѐюте словники майбутнього?»; укласти 

електронний словничок лінгвістичних термінів із теми «Лексикологіѐ», 

використовуячи новітні інформаційні технології (наприклад, метод «слайд-

шоу»); створити відеословник «Топоніми навколо Вас»; порівнѐй частотність 

уживаннѐ та значеннѐ лексеми «освіта» у творах Тараса Шевченка, Олесѐ 

Гончара, Ліни Костенко (використай Національний лінгвістичний корпус).  

Результатом успішної роботи ю зацікавлена участь студентів у 

підготовці збірника вправ із використаннѐ електронних ресурсів 

Українського мовно-інформаційного фонду НАН України длѐ учнів 10 класу, 

проюкт студентів із українського правопису під час міжнародної науково-

практичної конференції здобувачів «Академічна культура дослідника в 

освітньому просторі: ювропейський та національний досвід» (2020).  

Упродовж 2020 р. закладами спільно проведено Свѐто українського 

словника в Міжнародний день рідної мови (лятий 2020 р.), усеукраїнську нау-

ково-практичну конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність 

вчителѐ-словесника (листопад 2020 р., круглий стіл «Мова медіа і словники», 

лятий 2020 р.); міждисциплінарні занѐттѐ «Використаннѐ корпусних техно-

логій у роботі вчителѐ словесника» (квітень 2020 р.), вебінар «Плагіат, фейк та 

дезінформаціѐ: за лаштунками мовно-інформаційних технологій» (6.11.20). 
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Зокрема, аналіз відповідей учасників спільного вебінару «Словникова 

майстернѐ» засвідчуять: використаннѐ здобутків корпусної лексикографії 

стимуляять формуваннѐ словникової культури особистості через гнучкість 

використаннѐ, оперативність обробки інформації, модульність побудови, 

сприѐять оновлення й оптимізації навчально-пізнавальної діѐльності за 

максимально короткий проміжок часу. Зокрема, А. Старченко, студентка 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

зазначаю в есе, що «словники – це елемент національної культури; відбуласѐ 

діджиталізаціѐ (оцифровуваннѐ словників); існуваннѐ комп’ятерного 

словникарства й паперового маю інтегруватисѐ». 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, аналіз 

наукових джерел даю підстави розглѐдати словникову культуру ѐк важливий 

індикатор академічної культури й академічної грамотності дослідників. 

Електронні словники надаять користувачеві безліч додаткових можливостей 

порівнѐно з друкарськими аналогами: дозволѐять зберігати великий обсѐг 

інформації за рахунок використаннѐ гіперпокликань; маять ефективну 

систему пошуку (повнотекстовий або одночасний пошук у кількох словниках, 

швидкість пошуку); значно зекономляять час і матеріальні ресурси під час 

створеннѐ комп’ятерних словників. 

Серед сучасних лінгвістичних електронних ресурсів, ѐкі доцільно 

використовувати у процесі занѐть із дисциплін «Академічна культура 

педагога-дослідника», «Методика навчаннѐ української мови у старшій 

школі», вагоме місце маю бути відведено електронним лінгвістичним 

ресурсам Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, 

словниковим модулѐм словозміни, транскрипції, синонімії, антонімії та 

фразеології, лінгвістичному корпусу (понад 200 млн. слововживань) з 

розвиненими мовно-інформаційними функціѐми. 

Аналіз досвіду бінарних занѐть, проведених спільно науково-

дослідноя лабораторіюя «Академічна культура дослідника»  кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка та Загальноукраїнським центром 

словникарства Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, 

засвідчую, за експертними оцінками здобувачів освітнього рівнѐ магістр, 

ефективність апробованих проблемно-пошукових вправ, клячовими 

словами ѐких ю дослідженнѐ, академічна доброчесність, ювропейський, 

новаторство, авторитет; творчих вправ, спільного проюкту 

«Словникова майстернѐ». Реалізаціѐ проюкту «Словникова майстернѐ», 

зокрема підготовка мультимедійного словника з медіаграмотності 
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дозволить оптимізувати процес комунікативної взаюмодії, академічну 

культуру суб’юктів освітнього процесу. Експериментальну перевірку 

дослідницьких пропозицій представимо в наступних публікаціѐх. 
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РЕЗЮМЕ 
Семеног Елена, Надутенко Маргарита, Тимощук Роман. Национальные 

лингвистические ресурсы Украинского ѐзыково-информационного фонда НАН Украины – 
эффективное средство формированиѐ академической культуры исследователѐ. 

В статье сделан обзор национальных лингвистических ресурсов Украинского 
ѐзыково-информационного фонда НАН Украины как эффективного средства в 
подготовке будущих учителей-словесников к формирования академической 
культуры (терминологической, лексикографической) ученика-исследователѐ. 
Доказано, что электронные национальные лингвистические ресурсы 
характеризуятсѐ гибкостья, оперативностья обработки информации, 
модульности построениѐ, способствуят обновления и оптимизации учебно-
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познавательной деѐтельности за максимально короткий промежуток времени. 
Освещены отдельные результаты междисциплинарного проекта Всеукраинского 
центра словарного Украинского ѐзыково-информационного фонда НАН Украины и 
кафедры украинского ѐзыка и литературы Сумского государственного 
педагогического университета имени А. С. Макаренко. 

Ключевые слова: академическаѐ культура, исследователь, цифровые ресурсы, 
электронный словарь, национальнаѐ словарнаѐ база, Всеукраинский центр 
словарного Украинского ѐзыково-информационного фонда НАН Украины, кафедра 
украинского ѐзыка и литературы, междисциплинарный проект. 

SUMMARY 
Semenog Olena, Nadutenko Marharyta, Tymoshuk Roman. National Linguistic 

Resources of Ukrainian Lingua-Information Fund of NAS of Ukraine are an effective tools for 
forming-up the academic culture of the researcher. 

The article reviews the national linguistic resources of the Ukrainian Lingua-
Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, their use in the training of 
future philologists in the formation of academic culture (terminological, lexicographical) of 
student youth. It is proved that electronic national linguistic resources are characterized by 
flexibility, efficiency of information processing, modularity of construction. These resources 
contribute to the renewal and optimization of educational and cognitive activities in the 
shortest possible time. 

Among modern linguistic electronic resources that should be used in the disciplines of 
“Academic culture of a teacher-researcher”, “Methods of teaching Ukrainian in high school”, 
an important place should be given to electronic linguistic resources of the Ukrainian 
Language and Information Fund of NAS of Ukraine, dictionary modules word change, 
transcription, synonymy, antonymy and phraseology, linguistic corpus with developed 
linguistic and informational functions. The National Linguistic Corps is a modern 
experimental basis for conducting basic linguistic research and compiling lexicographical 
works of the new generation. 

Article highlights some results of the interdisciplinary project of the All-Ukrainian 
Dictionary Center of the Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of 
Sciences of Ukraine and the Department of Ukrainian Language and Literature of Sumy State 
Pedagogical University named after A.S. Makarenko. 

Analysis of the experience of binary classes conducted jointly testifies to the 
effectiveness of problem-solving exercises, the key words of which are research, academic 
integrity, European, innovation, authority; joint project “Dictionary Workshop”, which 
implementation will optimize the process of communicative interaction, academic culture of 
the subjects of the educational process. 

Key words: academic culture, researcher, digital resources, electronic dictionary, 
national dictionary database, All-Ukrainian Center for Vocabulary of the Ukrainian Language 
and Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Department of 
Ukrainian Language and Literature, interdisciplinary project. 
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КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Нове українське суспільство потребую фахівців фізичної культури і спорту 
інноваційного типу, ѐкі поюднуять здатність до творчої співпраці, володіять 
сучасними інноваційними технологіѐми відновленнѐ здоров’ѐ, володіять уміннѐми 
відновленнѐ, корекції та підтримки рухових функцій спортсменів. Формуваннѐ вмінь 
використаннѐ здоров’ѐвідновлявальних технологій у професійній діѐльності 
майбутніх фахівців фізичної культури і спорту ю складовоя частиноя процесу 
формуваннѐ фахових спортивних компетентностей. У своюму дослідженні 
структурними компонентами готовності майбутніх фахівців фізичної культури і 
спорту до використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ у професійній діѐльності 
ми виділили аксіологічний, гносеологічний і фізкультурно-оздоровчий компоненти. 

Ключові слова: майбутні фахівці фізичної культури і спорту, технології 
відновленнѐ здоров’ѐ, професійна підготовка, готовність, компоненти, 
здоров’ѐвідновлявальні вміннѐ, здоров’ѐвідновлявальні засоби. 

 

Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві  

основноя функціюя фізкультурної освіти, що радикально зміняю її ѐкість, 

виступаю функціѐ перетвореннѐ освіти на реальний механізм фізичного, 

морального, психічного та духовного розвитку особистості. Посиленнѐ ролі 

особистості в усіх галузѐх суспільного прогресу роблѐть надзвичайно 

гострими завданнѐми докорінного перетвореннѐ системи фізичного 

вихованнѐ та спорту ѐк головного джерела здорового лядського 

потенціалу суспільства. Длѐ реалізації цих завдань потрібні фахівці фізичної 

культури і спорту з високоя педагогічноя та дослідницькоя культуроя, 

здатні до професійної творчості в широкому сенсі. Тільки тоді фахівець 

фізичної культури виправдовую соціальні очікуваннѐ, коли його 

особистісна, загальна та професійна культура дозволѐять адаптувати 

проюкт професійної діѐльності до конкретних соціальних умов і реалій.  
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Формуваннѐ фахівцѐ нового типу вимагаю відмови від 

групоцентричного типу свідомості, оріюнтованого на твердо встановлену 

систему уѐвлень, від готових рецептів «на всі випадки життѐ», руйнуваннѐ 

професійних стереотипів, неадекватних соціокультурних умов, що стрімко 

зміняятьсѐ, переглѐду педагогічного кредо ЗВО, життювих позицій і 

цінностей майбутнього фахівцѐ фізичної культури і спорту. Із позицій 

сьогоденнѐ поѐва нових освітніх креативно-педагогічних парадигм пов’ѐзана 

зі зміноя векторів гармонійного розвитку фахівцѐ фізичної культури і спорту, 

коли пріоритетним стаю розвиток цілісної з фізичної, моральної, соціальної, 

духовної та психологічної позицій особистості. Нове українське суспільство 

потребую фахівців фізичної культури і спорту інноваційного типу, що 

поюднуять здатність до творчої співпраці, володіять сучасними 

інноваційними технологіѐми відновленнѐ здоров’ѐ, володіять уміннѐми 

відновленнѐ, корекції та підтримки рухових функцій спортсменів. 

Аналіз актуальних досліджень. У цілому розвиток вищої професійної 

освіти в галузі фізичної культури і спорту (ФКіС) ґрунтуятьсѐ на Конституції 

України, законах України «Про вищу освіту» (2014), Постановах Верховної 

Ради України «Про забезпеченнѐ сталого розвитку сфери фізичної культури 

і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» (2016), Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Цільовій соціальній 

комплексній програмі розвитку фізичної культури і здоров’ѐ (2016); Наказі 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердженнѐ Положеннѐ про 

дистанційне навчаннѐ» (2015); інших державних програмах і документах.  

Концептуальні, теоретичні й методичні засади професійної підготовки 

фахівців у галузі ФКіС розкрито в роботах О. Ажиппо, В. Приходько, 

О. Томенко, В. Бальсевич, Л. Матвююва, В. Столѐрова, Ю. Лѐнного, 

О. Міхеюнка, П. Рибалка та ін. Методичні аспекти підготовки фахівців фізичної 

культури і спорту розглѐдали А. Гладишев, В. Пономарьов, О. Сайкіна та ін. 

Практичні основи підготовки фахівців ФКіС до створеннѐ 

здоров’ѐзбережувального середовища, використаннѐ інноваційних форм 

рухової активності, формуваннѐ знань про здоров’ѐ та вмінь його зберігати й 

відновлявати розкрито в дослідженнѐх Д. Бермудес, Д. Балашова, 

Н. Бюлікової, Б. Долинського, М. Носко, В. Приходько та ін. 

Значний науковий внесок у розвиток теорії спорту зробили вітчизнѐні 

вчені Г. Арзятов, С. Бубка, М. Булатова, М. Дутчак, Г. Лисенчук, 

І. Максименко, І. Медведюва, В. Платонов, Ю. Шкребтій, Ю. Бріскін, Л. Волков, 

В. Костякевич, М. Линець, А. Магльований та ін. Дослідники розкрили у своїх 

працѐх провідні напрѐми оптимізації підготовки спортсменів. 
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Водночас аналіз наукових розвідок показую відсутність 

систематичних теоретичних і практичних досліджень до професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використаннѐ 

інноваційних технологій відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів у професійній 

діѐльності. Цѐ проблема потребую осмисленнѐ її ѐк цілісної педагогічної 

системи. Указане доводить актуальність проблематики дослідженнѐ й 

підтверджую необхідність розробки задекларованої проблеми. 

Мета статті. Розглѐнути складові готовності майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту до використаннѐ інноваційних технологій 

відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів у професійній діѐльності. 

Методи дослідження. Теоретичні методи: системний аналіз 

наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальненнѐ та 

систематизаціѐ теоретичних відомостей щодо професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури та спорту й формуваннѐ їх умінь 

використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ у професійній діѐльності. 

Виклад основного матеріалу. Сфера діѐльності випускників ЗВО 

фізичної культури та спорту зазнала структурних змін, оскільки 

відчуваютьсѐ нагальна потреба суспільства в розширенні послуг, що 

надаятьсѐ професіоналами у сфері фізичної культури та спорту. У сучасних 

умовах випускники ЗВО повинні бути підготовлені длѐ роботи в різних 

ланках системи фізичної культури та спорту. У зв’ѐзку з цим зростаю 

значимість фундаментальної підготовки студентів, їх професійної 

компетентності у сфері спорту вищих досѐгнень, під час роботи з різними 

групами населеннѐ (Ажиппо, 2012).  

Аналіз проблем кадрового забезпеченнѐ у сфері фізичної культури та 

спорту показую неузгодженість між характером професійної діѐльності 

випускників ЗВО, спрѐмованістя, організаціюя та змістом вищої професійної 

освіти. Сьогодні існую галузь професійної діѐльності у спорті, ѐка вклячаю в 

себе представленнѐ інтересів організації та спортсменів у різних сферах (ѐк-от 

укладеннѐ договорів, матеріально-технічного забезпеченнѐ тренувального 

процесу, сервісного обслуговуваннѐ спортсменів, реалізації товарів і послуг 

клубів, організації реклами й роботи з уболівальниками тощо). Ідетьсѐ про 

працівників професійних команд, агентів, скаутів, ѐкі часто ю колишніми 

кваліфікованими спортсменами, знаять специфіку того чи іншого виду 

спорту. Це призводить до необхідності вкляченнѐ ціюї галузі в коло інтересів 

професійного спортивного товариства. Важливоя умовоя становленнѐ 

кадрів у сфері «фізична культура і спорт» стаю поглибленнѐ й розширеннѐ їх 

компетентностей і у сфері відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів. 
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Одніюя з характерних рис концепції компетентності фахівцѐ ю 

підвищеннѐ ролі суб’юкта в соціальних перетвореннѐх і вдосконаленнѐ 

здатності його зрозуміти динаміку процесів розвитку та впливу на їх хід. Ці 

вимоги професійної компетентності визначаятьсѐ освітньоя політикоя 

держави. Базоя, на ѐкій виникаю високий професіоналізм і через ѐку 

долаютьсѐ функціональна неграмотність фахівцѐ, служить зміст освіти. Зміст 

освіти кадрів у сфері «фізична культура і спорт» стаю варіативним, багато-

вимірним, поліпарадигмальним з урахуваннѐм підвищеннѐ ролі суб’юкта та 

ступенѐ сформованості в них професійної компетентності, що вклячаю:  

– самоідентифікація та високу самооцінку особистої професійної 

компетентності, усвідомлявану ѐк підготовленість і суб’юктивну потенційну 

готовність (претензійність) до внутрішньопрофесійної поступальної 

(формальної та неформальної) і міжпрофесійної мобільності;  

– позитивне ставленнѐ до професійної діѐльності в цілому й до 

об’юктів (суб’юктів) діѐльності;  

– здатність до рефлексії, самоконтроля та корекції процесу й 

результату професійної діѐльності;  

– готовність до критичної самооцінки, постійного підвищеннѐ 

кваліфікації; позитивну мотивація до проѐву компетентності;  

– ціннісно-смислові уѐвленнѐ (відносини) до змісту й результату 

професійної діѐльності;  

– націленість і готовність до суспільно схваляваної продуктивної 

професійної діѐльності;  

– готовність і прагненнѐ пізнавати й удосконалявати самого себе 

(Жигірь, 2014). 

Отже, формуваннѐ загальних професійних компетентностей у 

майбутніх фахівців ФКіС – це комплексний, інноваційний (нововведеннѐ), 

педагогічний процес професійної підготовки майбутніх фахівців ФКіС на 

основі юдності та взаюмозв’ѐзку тренувальної та навчальної діѐльності, що 

вклячаю формуваннѐ у студентів «здорового способу життѐ»; оздоровчо-

рекреаційних, загально-прикладних та спортивних компетентностей, що 

сприѐять накопичення інтелектуального та психофізичного потенціалу длѐ 

майбутньої професійної діѐльності (Шеремет, 2011). 

Формуваннѐ вмінь використаннѐ здоров’ѐвідновлявальних 

технологій у професійній діѐльності майбутніх фахівців ФКіС ю складовоя 

частиноя процесу формуваннѐ фахових спортивних компетентностей 

(Ажиппо, 2012; Воронін, 2006). 
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Інтенсифікаціѐ процесу фізичного вихованнѐ та спортивного 

тренуваннѐ без шкоди длѐ здоров’ѐ спортсменів можлива лише за 

раціональної побудови занѐть і використаннѐ системи відновлявальних 

заходів медико-біологічних, психологічних і активного відпочинку з 

виконаннѐм фізичних вправ невисокої інтенсивності. Загальні закономірності 

відновленнѐ функцій організму післѐ напруженої роботи полѐгаять у такому:  

1) швидкість і тривалість відновленнѐ більшості функціональних 

показників знаходѐтьсѐ в прѐмій залежності від потужності (інтенсивності) 

роботи. Це означаю, що чим коротше виконана робота, тим менше період 

відновленнѐ;  

2) відновленнѐ різних функцій відбуваютьсѐ з різноя швидкістя, так 

що досѐгненнѐ ними вихідного рівнѐ відбуваютьсѐ гетерохронно;  

3) повнота та швидкість відновленнѐ організму залежать від 

тренувальних ефектів, викликаних різними за обсѐгом навантаженнѐми. 

Близький тренувальний ефект – це викликані тренувальним занѐттѐм 

зрушеннѐ в стані організму до моменту завершеннѐ або в межах його 

окремих частин. Якщо навантаженнѐ на занѐтті було досить високим, то 

воно пов’ѐзане зі зниженнѐм працездатності й функціонального стану 

окремих систем організму. Слідовий тренувальний ефект – це те, на що 

перетворитьсѐ, трансформуютьсѐ найближчий ефект залежно від часу, що 

проходить до наступного занѐттѐ;  

4) за загальними ознаками відновленнѐ він може бути троѐкого роду: 

пов’ѐзане з недовідновленнѐм, з повним відновленнѐм і вираженим 

надвідновленнѐм (суперкомпенсаціюя).  

Вивченнѐ зрушень функціонального стану організму спортсмена та 

його працездатності у процесі взаюмодії цих двох ефектів ю важливим 

завданнѐм спортивної науки, від вирішеннѐ ѐкої залежить успіх усіюї 

підготовки в цілому (Добротина, 1999). 

У практиці фізичного вихованнѐ й особливо професійного спортивного 

тренуваннѐ використовуютьсѐ широкий комплекс різноманітних вправ різної 

тривалості й інтенсивності, що вимагаю відновлявальних заходів, длѐ 

проведеннѐ ѐких необхідні добре оснащені спортивно-оздоровчі центри, ѐкі 

маять складну й дорогу медичну апаратуру. Тому наукові дослідженнѐ, 

виконані в останні 15–20 років, присвѐчені переважно комплексному 

дослідження відновлявальних заходів післѐ інтенсивного тренувального 

навантаженнѐ в умовах стаціонарних відновлявальних центрів. Однак, у 

процесі тренувальних занѐть і змагань на стадіонах і в спортивних залах 

проведеннѐ повного комплексу відновних заходів неможливо. Тому тренери, 
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масажисти й самі спортсмени використовуять найбільш поширені у практиці 

фізичні засоби відновленнѐ. До них належать прийоми спортивного масажу й 

фізичні вправи невисокої інтенсивності, спрѐмовані на розтѐгуваннѐ м’ѐзових 

груп, ѐкі брали активну участь у виконаній роботі (стретчинг) і на їх 

розслабленнѐ. Ці вправи активуять кровообіг у м’ѐзах, усуваять накопичену 

молочну кислоту й інші продукти метаболізму, відновляять частоту серцевих 

скорочень, енергетичні запаси організму (АТФ, креатинфосфату, глікоген), а 

також виконуять функції активного відпочинку, тим самим прискоряячи 

відновленнѐ. 

Медико-біологічні засоби відновленнѐ, що сприѐять підвищення 

працездатності організму, а також перешкоджаять виникнення різних 

негативних наслідків від виробничої та фізкультурно-спортивної роботи, 

займаять особливе місце серед інших засобів відновленнѐ. До їх числа 

належать харчуваннѐ, білкові препарати та спортивні напої, фармакологічні 

засоби, лікарські рослини, оксигенотерапіѐ, гідропроцедуи, застосуваннѐ 

мазей, гелів, кремів, фізіотерапії, масажу, застосуваннѐ тейпів (фіксуячих 

пов’ѐзок), фізичні вправи та ін. 

Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту до використаннѐ інноваційних технологій відновленнѐ здоров’ѐ 

спортсменів у професійній діѐльності передбачаю формуваннѐ відповідної 

готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, ѐка ю 

інтегрованоя характеристикоя особистісних ѐкостей майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту. У своюму дослідженні структурними 

компонентами готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до 

використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ у професійній діѐльності ми 

виділили аксіологічний, гносеологічний і фізкультурно-оздоровчий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Компоненти готовності майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту до використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ у професійній 

діѐльності 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

265 

Аксіологічний компонент готовності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту до використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ у 

професійній діѐльності передбачаю, що істотним показником розвитку 

особистості фахівцѐ фізичної культури і спорту ю самооцінка його власної 

діѐльності, ѐка формуютьсѐ під впливом оцінок керівника або тренера-

викладача, а також товаришів по роботі, студентів навчальної групи. 

Тривалий неуспіх, підкріплений систематичними негативними оцінками 

оточуячих, негативно позначаютьсѐ на самооцінці. Разом із тим об’юктивна 

оцінка результатів, своючасна підтримка керівником або тренером-

викладачем допомагаять спортсмену, ѐкий знаходитьсѐ на межі зриву, 

відновити позитивну оцінку. Не менш важливим ю позитивне мисленнѐ. 

Цей спосіб оздоровленнѐ організму тісно пов’ѐзаний із таким 

психологічним феноменом, ѐк віра. На відміну від ірраціональної релігійної 

віри психологічна віра пов’ѐзана з продуктивним мисленнѐм і здатністя 

лядини діѐти відповідно до виробленої установки. Позитивне мисленнѐ 

визначаютьсѐ з віроя лядини у свої сили, високоя самооцінкоя та 

оптимістичним поглѐдом на життѐ, ѐкий вироблѐютьсѐ у процесі вихованнѐ, 

але більшоя міроя – у процесі самовихованнѐ (Соколенко, 2008). 

Длѐ відновленнѐ сил і працездатності часто виникаю необхідність 

активізувати протіканнѐ відновних процесів, посилити мобілізація 

резервів, створяячи тим самим передумови длѐ формуваннѐ іншого типу 

станів організму – станів стійкої високої працездатності. Психологічні 

засоби реабілітації в останні роки набули широкого поширеннѐ особливо у 

фізкультурно-спортивній практиці. За допомогоя психологічних впливів 

можна знизити рівень нервово-психічної напруги, швидше відновити 

витрачену нервову енергія та тим самим зробити істотний вплив на 

прискореннѐ процесів відновленнѐ в різних системах організму. Одніюя з 

умов успішної реалізації психотерапії, психопрофілактики та психогігіюни ю 

об’юктивна оцінка результатів психологічних впливів. 

Гносеологічний компонент готовності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту до використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ у 

професійній діѐльності передбачаю формуваннѐ спеціальних знань у 

студентів у таких напрѐмах: 

1) раціональне плануваннѐ фізкультурно-оздоровчого процесу: 

науково-обґрунтоване перспективне плануваннѐ фізкультурно-оздоровчої 

діѐльності, оптимальна побудова тренувальних мікро, мезо- і 

макроциклов, різноманітність засобів і методів фізичного вихованнѐ, 

відповідність тренувального навантаженнѐ рівнѐх функціональної та 
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фізичної підготовленості, дотриманнѐ дидактичних принципів під час 

плануваннѐ тренувального процесу, лікарсько-педагогічні спостереженнѐ; 

2) оптимальна побудова тренувального занѐттѐ: відповідність 

тренувального занѐттѐ даного циклу тренуваннѐ, проведеннѐ в підготовчій 

частині загальної та спеціальної розминки, наѐвність спеціальних фізичних 

вправ в основній частині занѐттѐ, обов’ѐзкове проведеннѐ заклячної частини 

тренувального занѐттѐ, відповідність навантаженнѐ індивідуальним 

можливостѐм, широке використаннѐ релаксаційних, дихальних вправ на 

розслабленнѐ, регулѐрність занѐть, раціональне чергуваннѐ навантаженнѐ й 

відпочинку, їх послідовність, свідомість, зацікавленість, об’юктивна оцінка 

результатів, педагогічний та лікарський контроль і самоконтроль; 

3) веденнѐ здорового способу життѐ: культура навчальних праці й 

побуту, культура міжособистісного спілкуваннѐ й поведінки, 

самоврѐдуваннѐ й самоорганізаціѐ, організаціѐ оптимальних режимів 

харчуваннѐ, сну, перебуваннѐ на повітрі, рухової активності, дотриманнѐ 

санітарно-гігіюнічних вимог, загартовуваннѐ, відмова від шкідливих звичок, 

оптимальне поюднаннѐ праці й відпочинку. 

Фізкультурно-оздоровчий компонент готовності майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту до використаннѐ технологій відновленнѐ 

здоров’ѐ у професійній діѐльності передбачаю формуваннѐ спеціальних 

умінь і навичок, ѐкі вклячаять у себе: раціональне плануваннѐ 

тренувального процесу відповідно до функціональних можливостей 

організму спортсмена, правильне поюднаннѐ загальних і спеціальних 

засобів, оптимальну побудову тренувальних і змагальних мікро- і 

макроциклів, широке використаннѐ перемикань, чітку організація роботи 

й відпочинку; правильну побудову окремого тренувального занѐттѐ з 

використаннѐм засобів знѐттѐ втоми; спрѐмоване варіяваннѐ інтервалів 

відпочинку між окремими вправами та тренувальними занѐттѐми; 

розробку системи плануваннѐ з використаннѐм різних відновлявальних 

засобів у місѐчних і річних циклах підготовки; розробку спеціальних 

фізичних вправ із метоя прискореннѐ відновленнѐ працездатності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У сучасних 

умовах реформуваннѐ освітньої системи України одніюя з нагальних проблем 

ю підготовка висококваліфікованого фахівцѐ, зокрема сектора фізичної 

культури і спорту. Випускники університетів фізичної культури і спорту 

повинні бути готові до професійної діѐльності у специфічних умовах, серед 

ѐких енергійний характер рухових дій і особливі умови діѐльності, що вимагаю 

від них високого рівнѐ сформованості таких ѐкостей, ѐк активність, здатність 
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до адаптації в соціальній і професійній сферах, високий рівень фізіологічних і 

психологічних можливостей. Здатність фахівців такого профіля виконувати 

професійну діѐльність залежить не тільки від їх професійної підготовки, але й 

вимагаю високого рівнѐ фізичного, психічного, соціального й духовного 

здоров’ѐ. Разом із тим, в останні роки в результаті забрудненнѐ 

навколишнього середовища й соціально-економічних перетворень, ѐкі 

призвели до зниженнѐ рівнѐ життѐ, погіршивсѐ стан здоров’ѐ населеннѐ 

України. Тому длѐ випускників університетів фізичної культури і спорту 

найважливішим завданнѐм ю формуваннѐ вмінь використаннѐ технологій 

відновленнѐ здоров’ѐ у професійній діѐльності ѐк складової їх професійної 

компетентності. У своюму дослідженні структурними компонентами 

готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використаннѐ 

технологій відновленнѐ здоров’ѐ у професійній діѐльності ми виділили 

аксіологічний, гносеологічний і фізкультурно-оздоровчий. 

Разом із цим постаю питаннѐ оцінки рівнѐ сформованості готовності 

використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ у професійній діѐльності та 

розробки відповідних критеріїв. У загальному виглѐді це дозволѐю 

обґрунтувати комплекс педагогічних умов, що забезпечуять оптимальне 

функціонуваннѐ даного процесу, даю можливість визначити вихідні позиції, 

стан сформованості вмінь використаннѐ технологій відновленнѐ здоров’ѐ 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, розробити методику їх 

формуваннѐ в майбутніх фахівців. 
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РЕЗЮМЕ 
Твердохлебова Юлия, Красилов Андрей, Лянной Михаил. Компоненты 

готовности будущих специалистов физической культуры и спорта к использования 
технологии восстановлениѐ здоровьѐ в профессиональной деѐтельности.  

Новое украинское общество нуждаетсѐ в специалистах физической культуры и 
спорта инновационного типа, сочетаящих способность к творческому 
сотрудничеству, которые владеят современными инновационными технологиѐми 
восстановлениѐ здоровьѐ, обладаят умениѐми восстановлениѐ, коррекции и поддержки 
двигательных функций спортсменов. Формирование умений использованиѐ 
здоровьевосстанавливаящих технологий в профессиональной деѐтельности будущих 
специалистов физической культуры и спорта ѐвлѐетсѐ составной частья процесса 
формированиѐ профессиональных спортивных компетентностей. В своем 
исследовании структурными компонентами готовности будущих специалистов 
физической культуры и спорта к использования технологий восстановлениѐ здоровьѐ в 
профессиональной деѐтельности мы выделили аксиологический, гносеологический и 
физкультурно-оздоровительный компоненты.  

Ключевые слова: будущие специалисты физической культуры и спорта, 
технологии восстановлениѐ здоровьѐ, профессиональнаѐ подготовка, готовность, 
компоненты, здоровьевосстанавливаящие умениѐ, здоровьевосстанавливаящие 
средства. 

SUMMARY 
Tverdokhlіebova Juliіa, Krasilov Andrii, Lіannoi Mykhailo. Components of future 

physical culture and sports specialists’ readiness to use technologies of health restoration in 
the professional activity. 

The new Ukrainian society needs specialists in physical culture and sports of an 
innovative type, combining the ability for creative cooperation, who possess modern 
innovative technologies for health restoration, have the skills to restore, correct and support 
the motor functions of athletes. The formation of the skills of using health-restoring 
technologies in the professional activity of future specialists in physical culture and sports is 
an integral part of the process of professional sports competences formation. In our study, 
we have identified the axiological, epistemological and physical culture and health-improving 
components as the structural components of the readiness of future physical culture and 
sports specialists to use health restoration technologies in professional activity.  

The axiological component of readiness of future physical culture and sports 
specialists to use technologies of restoration of health in professional activity assumes that 
the essential indicator of development of the personality of the specialist of physical culture 
and sports is self-assessment of his own activity which is formed under the influence of 
estimations of the head or trainer, co-workers, peer students. The epistemological 
component of readiness of future specialists of physical culture and sports to use 
technologies of restoration of health in professional activity provides formation of special 
knowledge at students in the following directions, rational planning of physical culture and 
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health process: optimal construction of the training session, leading a healthy lifestyle. 
Physical training and health component of the readiness of future specialists in physical 
culture and sports to use health technologies in professional activities involves formation of 
special skills, which include: rational planning of the training process in accordance with the 
functional capabilities of the athlete, the right combination of general and special tools, 
optimal construction of training and competitive micro- and macrocycles, extensive use of 
switches, clear organization of work and rest; correct construction of a separate training 
session with the use of fatigue relievers; directed variation of rest intervals between 
individual exercises and training sessions; development of a planning system using various 
recovery tools in monthly and annual training cycles; development of special physical 
exercises in order to accelerate recovery. 

Key words: future specialists in physical culture and sports, health restoration 
technologies, professional training, readiness, components, health-restoring skills, health-
restoring means. 
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ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

У статті проаналізовано підходи до визначеннѐ змісту понѐттѐ «фасилітаційна 
компетентність» у контексті невід’юмної складової професійної компетентності 
сучасного вчителѐ. Визначено особливості застосуваннѐ її провідних механізмів та 
принципів у професійній діѐльності педагога. Наголошено на фасилітуячій позиції 
вчителѐ, ѐка полѐгаю в саморозвиткові учнів на основі врахуваннѐ власних схильностей і 
прагнень. Зазначено перспективи подальших наукових досліджень у даному напрѐмі, а 
саме обґрунтуваннѐ наукових підходів до формуваннѐ фасилітаційної компетентності 
в майбутніх учителів природничих дисциплін. 

 Ключові слова: фасилітаціѐ, педагогічна фасилітаціѐ, компетентність, 
професійна компетентність, фасилітаційна взаюмодіѐ, фасилітатор, фасилітуяча 
позиціѐ, екофасилітаціѐ, фасилітаційна компетентність.  

 

Постановка проблеми. Бути сучасним учителем у наш час – це означаю 

бути готовим до змін і нововведень. І це дійсно так, адже на сьогоднішній 

день в умовах реформуваннѐ педагогічної науки та освіти до вчителѐ 

висуваятьсѐ все нові й нові вимоги. Насамперед, це повинна бути 

умотивована, творча та віддана даній професії лядина, на плечі ѐкої 

покладена не лише «передача знань», а в першу чергу – виокремленнѐ 

найважливішого та найбільш цінного з величезної кількості інформації. Саме 

тому від учителѐ залежить, ѐким способом «сіѐти добре, мудре, вічне», щоб 

значно полегшити сприйнѐттѐ й розуміннѐ учнѐми сучасного світу.  
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Широка обізнаність із певного кола питань не гарантую ефективність 

освітнього процесу. Лише в поюднанні з професійноя майстерністя та 

культуроя педагога можливий бажаний результат – успішне засвоюннѐ знань 

здобувачами освіти та вміннѐ застосовувати набутий досвід на практиці.  

Здатність педагога створявати особливі освітні алгоритми на основі 

наставництва, партнерства сприѐю формування фасилітаційної 

компетентності ѐк одніюї з клячових професійної компетентності освітѐнина.   

Аналіз актуальних досліджень. Розкриттѐ теми дослідженнѐ 

потребую, перш за все, аналізу такого понѐттѐ, ѐк, власне, фасилітаціѐ. Цей 

феномен розглѐдаютьсѐ науковцѐми не лише в педагогічному контексті, а й 

у соціально-психологічному. 

Уперше понѐттѐ «фасилітаціѐ» в науковому вимірі було використане 

в психолого-педагогічному доробку К. Роджерса. Під фасилітаціюя 

освітнього процесу науковець розумію певний тип навчаннѐ, при ѐкому 

педагог-фасилітатор, займаячи партнерську позиція, сприѐю розвиткові 

учнѐ і може сам навчитисѐ жити (Rogers, c. 225).  

Ураховуячи дане твердженнѐ, психолог П. Лушин використав 

понѐттѐ «екофасилітаціѐ» з метоя відображеннѐ взаюмозв’ѐзку між 

внутрішнім потенціалом одніюї лядини та можливістя її впливу на іншого 

суб’юкта (Лушин, 2013). Це дало початок новому напрѐму дослідженнѐ в 

Україні – педагогічній фасилітації.   

Також дослідженнѐм даного феномена займалисѐ такі провідні 

науковці, ѐк О. Галіцан, О. Кондрашихіна, А. Гельбак, Н. Носова, О. Фісун, 

В. Нестеренко, І. Жижина, О. Врублевська, Р. Димухаметов,  В. Абрамова, 

І. Авдююва, О. Андрююва, А. Болотова, О. Димова, О. Левченко, Г. Межина, 

Л. Петровська, О. Шахматова, О. Фокша та ін. Їх наукові доробки вклячаять 

розкриттѐ сутності, структури даного понѐттѐ, а також визначеннѐ 

особливостей фасилітаційного впливу та фасилітаційної позиції, аналіз 

педагогічних умов формуваннѐ фасилітаційної компетентності тощо. 

Результати аналізу наукового фонду з проблеми дозволѐять 

зафіксувати доволі потужний науковий інтерес учених до різноманітних 

інтерпретацій фасилітаційної компетентності в освіті.  

Мета статті – визначеннѐ змісту понѐттѐ «фасилітаційна компе-

тентність» ѐк невід’юмної складової професійної компетентності сучасного 

вчителѐ. Задлѐ досѐгненнѐ поставленої цілі необхідним ю розв’ѐзаннѐ таких 

завдань: проаналізувати наукові джерела, у ѐких розглѐдаютьсѐ понѐттѐ 

«фасилітаціѐ», а також визначити особливості застосуваннѐ її провідних 

механізмів та принципів у професійній діѐльності педагога. 
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Методи дослідження: длѐ розв’ѐзаннѐ визначених завдань і 

досѐгненнѐ мети використано загальнонаукові методи наукового пізнаннѐ: 

теоретичні, логіко-системний аналіз, класифікаціѐ, аналогіѐ, індукціѐ, 

дедукціѐ, узагальненнѐ науково-теоретичних і практичних даних; 

порівнѐннѐ отриманих даних.  

Виклад основного матеріалу. Щоб розкрити мету даного 

дослідженнѐ повноя міроя, необхідно детальніше схарактеризувати такі 

клячові понѐттѐ, ѐк «компетентність», «професійна компетентність», 

«фасилітаціѐ», «фасилітаційна взаюмодіѐ», «фасилітатор», «педагогічна 

фасилітаціѐ», «фасилітуяча позиціѐ», «фасилітаційна компетентність». 

Переважна більшість науковців переконані, що освітній процес у 

закладах загальної середньої освіти повинен здійсняватисѐ на основі 

компетентнісного підходу. Трактуваннѐ понѐттѐ «компетентність» ми 

можемо бачити в наукових працѐх О. Овчарук. Науковець позиціоную цей 

термін ѐк інтегровану характеристику ѐкості особистості, результативний 

блок, сформований через досвід, знаннѐ, уміннѐ, ставленнѐ, поведінкові 

реакції (Овчарук, 2004, с. 93).  

Документи Міжнародної комісії Ради Європи трактуять  

«компетентність» ѐк центральне понѐттѐ, ѐке означаю сукупність умінь 

(загальних, клячових, базових) особистості, пов’ѐзаних із використаннѐм  

знань у практичній діѐльності, стратегій реалізації творчого потенціалу 

особистості, фундаментальних шлѐхів навчаннѐ, кваліфікацій, 

кроснавчальних навичок, уѐвлень і опорних знань (Council Recommendation 

of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning, 2018). 

Сутність понѐттѐ «компетентність» відображена і в державному доку-

менті України. У Законі України «Про вищу освіту» (№ 1556 – VІІ від 

01.07.2014 р.) компетентність розглѐнуто ѐк динамічну комбінація знань, 

умінь і практичних навичок, способів мисленнѐ, професійних, світоглѐдних 

ѐкостей, морально-етичних цінностей, ѐка визначаю здатність особи 

успішно здійснявати професійну та подальшу навчальну діѐльність і ю 

результатом навчаннѐ на певному рівні вищої освіти (Закон України «Про 

вищу освіту», 2014).  

Не буде вичерпним аналіз наукових та нормативних джерел в аспекті 

визначеннѐ змісту понѐттѐ «компетентність» без аналізу ще одніюї категорії – 

«професійна компетентність», ѐка ю комплексноя категоріюя характеристики 

компетентного фахівцѐ. 

Наприклад, дослідник І. Смагін трактую професійну компетентність 

педагога ѐк інтегровану здатність особи здійснявати професійну 
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педагогічну діѐльність за нормативно визначеними функціѐми в межах 

вимог до професійної діѐльності (Смагін, 2017).  

У працѐх  В. Синенка зазначено, що це – інтегруваннѐ відповідного 

рівнѐ професійних знань, умінь та навичок учителѐ, його особистісних 

ѐкостей, що виѐвлѐятьсѐ в результаті діѐльності (рівень вихованості і 

освіченості учнів) (Синенко, 2004). 

Інтерпретація даного понѐттѐ можна знайти і в науковому доробку 

О. Галіцан. Професійну компетентність викладача дослідницѐ позиціоную 

ѐк здатність особистості успішно здійснявати метапрофесійну діѐльність у 

проюкції індивідуально-особистісного розвитку і ю результатом навчаннѐ на 

певному рівні вищої освіти, що враховую вимоги до освіти ювропейського 

рівнѐ (Галіцан, 2019). 

Аналізуячи дослідженнѐ науковців, понѐттѐ «професійна 

компетентність учителѐ» розглѐдаять ѐк цілісний динамічний багаторівневий 

комплекс знань та вмінь педагога, що забезпечуять творче використаннѐ 

набутих цінностей і досвіду діѐльності длѐ виконаннѐ завдань шкільної освіти 

й відображаять результат навчаннѐ на кожному освітньому рівні. 

Наука не стоїть на місці, все зміняютьсѐ, і вчитель також повинен іти в 

ногу з цими змінами. На сьогоднішній день існую величезна кількість різних 

прийомів, методів, засобів, технологій навчаннѐ. Завданнѐ справжнього 

педагога – вибрати з ціюї неймовірної кількості найбільш ефективні та вміти 

ними користуватисѐ, щоб значно полегшити сприйнѐттѐ складного 

матеріалу. Іншими словами, підтверджувати давно відомий факт «Все 

геніальне – просто!». Цѐ властивість лежить в основі фасилітації, оскільки 

даний термін походить від англійського «faсilitate», що означаю 

полегшувати, сприѐти, допомагати.  

Під педагогічноя фасилітаціюя зазвичай розуміять створеннѐ 

певного виду взаюмодії, під час ѐкої враховуютьсѐ, насамперед,  

індивідуальний досвід учасників. Дослідницѐ К. Шевченко наголошую на 

цілеспрѐмованому застосуванні оновленого досвіду, тобто на встановленні 

суб’юктності ѐк стильової характеристики навчальної діѐльності. Також 

авторкоя були виокремлені найбільш значущі характеристики 

фасилітаційної взаюмодії: співпрацѐ, власна позиціѐ, індивідуальність та 

рівність, саморозкриттѐ, залученість кожного до спільної діѐльності 

(партисипативність) та організаціѐ простору (Шевченко, 2014). 

Ці самі принципи пронизуять і наукові поглѐди О. Фісун. Науковець 

розглѐдаю педагогічну фасилітація ѐк процес, спрѐмований на створеннѐ 
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атмосфери доброзичливості, довіри, відкритості й умов длѐ саморозвитку, 

самовдосконаленнѐ кожної особистості (Фісун, 2010). 

Під час фасилітації навчаннѐ викладач отримую можливість 

використовувати не догматичні методи і прийоми, а ті з них, ѐкі сприѐять 

творчому засвоюння необхідної інформації, формуять уміннѐ міркувати, 

шукати нові грані проблем у вже відомому матеріалі. Вона дозволѐю 

викладачеві зайнѐти позиція не «над», а «разом» зі студентами і не 

боѐтисѐ при цьому, що його можуть звинуватити в «незнанні існуячих на 

практиці проблем», ѐкі аналізуятьсѐ в ході курсу і часто ставлѐтьсѐ під 

сумнів (Воробйова, 2018). 

Дослідницѐ О. Галіцан наголошую, що длѐ здійсненнѐ педагогічної 

фасилітації важливими ю, передусім, особистісні домінанти вчителѐ ѐк 

фасилітатора. Фасилітаційна компетентність – це інтегративний, динамічний 

комплекс індивідуально-особистісних і професійно-діѐльнісних 

характеристик особистості. У своя чергу, індивідуально-особистісні 

характеристики вклячаять у себе специфічні властивості особистості 

(емпатійність, комунікативність, відкритість, креативність), прагненнѐ 

реалізувати свій внутрішній творчий та інтелектуальний потенціал у взаюмодії 

із суб’юктами освітнього простору; увиразнену фасилітаційну позиція ѐк 

світоглѐдну оріюнтація. Професійно-діѐльнісні ѐкості – це, насамперед, 

уміннѐ розроблѐти адекватні моделі комунікативної взаюмодії у 

професійному контексті, вільне послуговуваннѐ механізмами педагогічної 

підтримки й супроводу особистісного зростаннѐ студента чи учнѐ, здатність 

розроблѐти оптимальні індивідуальні траюкторії професійного зростаннѐ 

майбутніх фахівців із урахуваннѐм їхніх індивідуальних особливостей. 

Заслуговую уваги дослідженнѐ О. Фісун про зміну професійної позиції 

вчителѐ в закладах загальної середньої освіти: від шаблонної усталеної 

форми передачі навчального матеріалу до розвитку гуманних і 

взаюмошанобливих стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу. 

На думку дослідниці, понѐттѐ «позиціѐ» – це складна, відносно усталена 

система ставлень, мотивів, установок, цінностей лядини, ѐкі ю 

пріоритетними в процесі своюї життюдіѐльності (Фісун, 2010).  

Спираячись на це, О. Фісун доведено, що фасилітуяча позиціѐ вчителѐ 

ю системоя настанов, ѐка зумовляю визначеннѐ ним цілей професійної 

діѐльності, власного місцѐ в ній, вибір дій, засобів, методів оціняваннѐ 

отриманих результатів. При даній позиції клячовими ознаками ю, перш за 

все,  сприйнѐттѐ та прийнѐттѐ кожного вихованцѐ ѐк безумовної цінності, 

проѐв поваги та толерантності до її інтересів, прагнень, потреб, упевненість у 
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його можливостѐх та підтримка будь-ѐких починань. Вираженнѐ вчителем 

«емпатичного розуміннѐ» дитини, здатність «зазирнути» на внутрішній світ і 

поведінку учнѐ мовби його очима даю змогу підкреслити значимість і 

усвідомленнѐ учнѐ ѐк особистості. Щирість у виѐвленні вчителем своїх думок і 

переконань, стимуляваннѐ, ініціяваннѐ й заохоченнѐ саморозвитку та 

самовихованнѐ учнів – всі ці ознаки характеризуять фасилітатора в процесі 

педагогічної діѐльності. 

Найбільш близьким за змістом до базового понѐттѐ дослідженнѐ – 

фасилітаційна компетентність учителѐ – ю термін, використаний Т. Сорочан – 

фасилітаційна компетентність керівника закладу освіти (Сорочан, 2013, с. 38). 

За словами дослідниці, фасилітаційна компетентність полѐгаю у спрѐмуванні 

творчої діѐльності педагогів на створеннѐ оригінальної освітньої практики. 

За таких умов учитель набуваю вже нового статусу – стаю 

фасилітатором. В основі діѐльності фасилітатора виступаю  саме 

стимуляваннѐ процесу навчаннѐ. Уміннѐ забезпечити відповідну 

психологічну атмосферу та сприѐтливі умови длѐ самореалізації кожної 

особистості підкресляять рівень професіоналізму педагога. 

У своїх працѐх К. Роджерс виділѐю три характеристики вчителѐ-

фасилітатора: 

1. Конгруентність (справжність, щирість) – здатність лядини 

контролявати й розуміти власні почуттѐ та можливість їх щиро 

висловлявати.  

2. Безумовне прийнѐттѐ учнѐ, безумовне позитивне відношеннѐ. Цѐ 

складова вчителѐ-фасилітатора ю ніби віроя вчителѐ в можливості і 

здібності кожного учнѐ. 

3. Емпатіѐ, емпатичне розуміннѐ, тобто баченнѐ вчителем 

внутрішнього світу й поведінки кожного учнѐ з його внутрішньої позиції 

(позиції учнѐ) (Rogers,  1968, с. 54). 

Розкриттѐ особливостей структури клячових кваліфікацій педагога-

фасилітатора відображено у працѐх О. Шахматової. Саме дійовий педагог-

гічний гуманізм, соціально-комунікативна компетентність, соціальний інте-

лект, наднормативна професійно-педагогічна активність, соціально-психоло-

гічна толерантність, педагогічна рефлексіѐ, соціальна відповідальність 

повинні комплексно вдосконаляватисѐ в процесі педагогічної діѐльності 

задлѐ покращеннѐ ефективності освітнього процесу (Шахматова, 2006). 

Питання особистісних ѐкостей фасилітатора присвѐчені праці 

С. Березки. Авторка умовно об’юдную їх у декілька груп:   

1) інтелектуальні;  
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2) емоційні;  

3) мотиваційні;  

4) розуміннѐ себе й оточуячих;  

5) характеристики спілкуваннѐ;  

6) ділові характеристики (Березка, 2019). 

Ураховуячи вище зазначене, длѐ педагога-фасилітатора постаю 

необхідність розвитку конкретних умінь. Перш за все, це вміннѐ не просто 

уважно слухати, а й чути сказане кожним учасником освітнього процесу. 

Запам’ѐтовувати та аналізувати ситуації, під час ѐких збільшуютьсѐ 

зацікавленість матеріалом, підвищуютьсѐ мотиваціѐ до самостійного 

вирішеннѐ певного завданнѐ. Також необхідно навчитисѐ «відчувати» 

колектив, тобто моделявати структуру занѐттѐ, ураховуячи психологічний 

стан та поведінку здобувачів освіти.  

Вартую уваги також стиль спілкуваннѐ з колективом, а також 

забезпеченнѐ зворотного зв’ѐзку під час навчаннѐ. По-перше, це, звичайно, 

великий словниковий запас і правильна побудова речень. Оскільки учні 

беруть приклад із педагога і це враховуютьсѐ під час їхньої відповіді. По-друге, 

це емоційне забарвленнѐ сказаного. Маютьсѐ на увазі, що фасилітатор, 

володіячи своїм голосом, інтонаціюя, певним сигналом (наприклад, жестом 

чи мімікоя) може вплинути на клас длѐ врегуляваннѐ поведінки, наголосити 

на правильності думок, або, навпаки, зарадити хибним твердженнѐм.    

На розвитку вмінь майбутнього педагога-фасилітатора наголошуять 

також дослідники Н. Волкова та А. Степанова. Учені зазначаять, що також 

необхідно  вміти діагностувати й заохочувати ефективну (коригувати 

неефективну) поведінку, підбирати конструктивні моделі поведінки під час 

внутрішньогрупової та міжгрупової взаюмодії. Учителя також треба 

навчитисѐ розвивати в собі терплѐчість, розсудливість, раціональність під 

час оціняваннѐ робіт, а також викликати довіру студентів (Волкова, 2015).  

У науковому доробку Р. С. Дімухаметова детально схарактеризована 

базова модель фасилітаційної діѐльності педагога. Автор виділѐю декілька 

складових так званого «атрибутивного кільцѐ»:  

1) фасилітаціѐ мотивоутворявальної діѐльності;  

2) фасилітаціѐ формуваннѐ мети;  

3) фасилітаціѐ пошуку предмета пізнаннѐ;  

4) фасилітаціѐ пошуку методу діѐльності;  

5) фасилітаціѐ пошуку засобів пізнаннѐ;  

6) фасилітаціѐ реалізації процесу;  

7) фасилітаціѐ рефлексії (Димухаметов, 2014). 
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Таким чином, фасилітуяча позиціѐ підкресляю, що вчитель не 

намагаютьсѐ формувати особистостей за певними шаблонними характерис-

тиками, а допомагаю їм саморозвиватисѐ на основі врахуваннѐ власного 

життювого досвіду, переконань і прагнень до розв’ѐзаннѐ суперечностей. 

Причому фасилітаціѐ длѐ кожної дитини розбудовуютьсѐ на основі врахуваннѐ 

її індивідуального досвіду, життювих принципів, уподобань тощо. 

На нашу думку, формуваннѐ фасилітаційної компетентності вчителѐ 

повинне здійсняватисѐ чи не з першого днѐ навчаннѐ в закладах вищої 

освіти, оскільки підготовка майбутніх учителів підпорѐдковуютьсѐ 

компетентнісній парадигмі функціонуваннѐ освіти в Україні. 

Неможливо уѐвити ефективну педагогічну взаюмодія без 

взаюмопізнаннѐ, взаюморозуміннѐ, узгодженості спільних дій між всіма 

учасниками освітнього процесу. У такому випадку процес транслѐції від 

учителѐ вихованцѐм певних знань і цінностей активізую саморозвиток 

кожного суб’юкта, його повноцінну самореалізація ѐк особистості і, таким 

чином, перетворяютьсѐ у вільний акт співробітництва та співтворчості.  

Понѐттѐ «педагогічна фасилітаціѐ» постаю ѐк специфічний вид 

педагогічної діѐльності вчителѐ, головними завданнѐми ѐкого ю допомога 

учневі в усвідомленні себе ѐк самоцінності; підтримка її прагненнѐ до 

саморозвитку та самореалізації; сприѐннѐ розкриття здібностей та 

особистісному зростання, пізнавальних можливостей. Не варто забувати 

про ціннісне ставленнѐ до лядей, національної культури, природи, шлѐхом 

організації гуманістичного, допомагаячого, діалогічного, суб’юкт-

суб’юктного спілкуваннѐ, і, звичайно, створявати атмосферу безумовного 

прийнѐттѐ, розуміннѐ та довіри. 

Висновки. Підсумовуячи сказане вище, можна стверджувати, що 

фасилітаційна компетентність – це інтегративний, динамічний комплекс 

індивідуально-особистісних і професійно-діѐльнісних характеристик учителѐ, 

що характеризуютьсѐ здатністя створявати взаюмодія з усіма учасниками 

освітнього процесу з урахуваннѐм мотивації до навчальних предметів. За 

результатами аналізу наукових праць учених (О. Галіцан, Т. Сорочан, О. Фісун) 

можна конкретизувати понѐттѐ «фасилітаціѐ» ѐк вид педагогічної взаюмодії, 

що ставить за головну мету діѐльності створеннѐ сприѐтливих передумов длѐ 

реалізації внутрішніх сил кожної особистості, а також забезпечую усвідом-

лений, інтенсивний і продуктивний розвиток і саморозвиток її учасників.  

Перспективи подальших наукових розвідок у даному напрѐмі ю 

обґрунтуваннѐ наукових підходів формуваннѐ фасилітаційної 

компетентності в майбутніх вчителів природничих дисциплін. 
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РЕЗЮМЕ 
Трофименко Алина. Фасилитационнаѐ компетентность как неотъемлемаѐ 

составлѐящаѐ профессиональной компетентности современного учителѐ. 
В статье проанализированы подходы к определения сущности понѐтиѐ 

«фасилитационнаѐ компетентность» в контексте неотъемлемой составлѐящей 
профессиональной компетентности современного учителѐ. Определены 
особенности применениѐ ее ведущих механизмов и принципов в профессиональной 
деѐтельности педагога. Отмечена фасилитируящаѐ позициѐ учителѐ, котораѐ 
заклячаетсѐ в саморазвитии учащихсѐ на основе учета собственных склонностей и 
стремлений. Указаны перспективы дальнейших научных исследований в данном 
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http://lib.iitta.gov.ua/26581/1/монография_сорочан.pdf
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направлении, а именно обоснование научных подходов к формирования 
фасилитационной компетентности у будущих учителей естественных дисциплин. 

Ключевые слова: фасилитациѐ, педагогическаѐ фасилитациѐ, 
компетентность, профессиональнаѐ компетентность, фасилитационное 
взаимодействие, фасилитатор, фасилитируящаѐ позициѐ, экофасилитациѐ, 
фасилитационнаѐ компетентность. 

SUMMARY 
Trofimenko Alina. Facilitation competence as an integral part of the professional 

competence of a modern teacher. 
The article analyzes the approaches to defining the essence of the concept of 

“facilitation competence” in the context of an integral component of the professional 
competence of a modern teacher. The features of the application of its leading mechanisms 
and principles in the professional activity of a teacher are determined. The facilitating 
position of the teacher is noted, which consists in the self-development of students based on 
taking into account their own inclinations and aspirations.  

Research methods: to solve certain problems and achieve the goal, general scientific 
methods of scientific knowledge were used: theoretical, logical-system analysis, 
classification, analogy, induction, deduction, generalization of scientific-theoretical and 
practical data; comparison of the received data. 

Based on the study, it was determined that facilitation competence is an integrative, 
dynamic complex of individual-personal and professional-activity characteristics of a teacher, 
characterized by the ability to create interaction with all participants in the educational 
process, taking into account the motivation for academic subjects. Based on the results of the 
analysis of the scientific works of scientists (Е. Halitsan, T. Sorochan, О. Fisun), it is possible to 
concretize the concept of “facilitation” as a type of pedagogical interaction, which sets the 
main goal of the activity of creating favorable prerequisites for the realization of the internal 
forces of each individual, and also provides a conscious, intensive and productive 
development, self-development of its participants.  

It was also found that for the teacher-facilitator there is a need to develop specific 
skills. First of all, this is the ability not only to listen carefully, but to hear what is said by each 
participant in the educational process. No less important is the ability to memorize and 
analyze situations in which interest in the material increases, and motivation to 
independently solve a certain problem increases. It is also necessary to learn to “feel” the 
team, that is, to model the structure of the lesson, taking into account the psychological state 
and behavior of applicants for education. 

The prospects for further scientific research in this direction are indicated, namely the 
substantiation of scientific approaches to the formation of facilitation competence in future 
teachers of natural disciplines. 

Key words: facilitation, pedagogical facilitation, competence, professional 
competence, facilitation interaction, facilitator, facilitating position, ecofasilitation, 
facilitation competence. 
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У 

СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ НАУК ПРО ЖИТТЯ ТА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ» 
 

У статті проаналізовано та досліджено еволяція наукової думки щодо 
визначеннѐ сутності понѐть «цінність», «ціннісне ставленнѐ» та визначено структуру 
понѐттѐ «ціннісне ставленнѐ до здоров’ѐ». Ціннісне ставленнѐ до здоров’ѐ формуютьсѐ 
на основі сукупності знань про здоров’ѐ та відображаютьсѐ у свідомо обраному способу 
житті. Визначено, що студенти Університетів наук про життѐ та навколишню 
середовище становлѐть близько 70 %  вихідців із сільської місцевості і більш схильні до 
роботи на землі. З’ѐсовано, що в цілому розмаїттѐ підходів до визначеннѐ здоров’ѐ 
можна звести до двох: адаптаційного та креативного. 

Ключові слова: сутність, структура, понѐттѐ, цінність, ціннісне ставленнѐ, 
здоров’ѐ, педагогіка, студент. 

 

Постановка проблеми. Здоров’ѐ безпосередньо маю вплив на пра-

цездатність і продуктивність праці, економіку країни, вихованнѐ молодого по-

коліннѐ, відображаю ѐкість життѐ. Важливим фактором у зміцненні здоров’ѐ 

лядини ю здоровий спосіб життѐ. Увага до власного здоров’ѐ, здатність 

забезпечити профілактику його порушень, свідома оріюнтаціѐ на здоров’ѐ 

різних форм життюдіѐльності – все це показники загальної культури лядини. 

Останнім часом проблемі стану здоров’ѐ студентів приділѐютьсѐ все 

більше уваги, оскільки великий відсоток студентів маю хронічні 

захворяваннѐ. Також погіршеннѐ стану здоров’ѐ населеннѐ призводить до 

суттювих соціально-економічних втрат. 

Аналізуячи проблему стану здоров’ѐ, зокрема, студентів, видно, що 

система формуваннѐ здорового способу життѐ істотно підірвана, а нова – 

тільки створяютьсѐ. Відсутні реальні соціальні та економічні методики впливу 

на причини несприѐтливих зрушень здоров’ѐ кожної лядини і нації в цілому. 

Ні длѐ кого не секрет, що це одна з причин поганого ставленнѐ студентів до 

свого здоров’ѐ, до здорового способу життѐ, і це тѐгне за собоя погані 

наслідки. 

За даними Державної служби статистики України, найпоширенішими 

хворобами серед молоді ю: захворяваннѐ органів диханнѐ (984,71 %); 

захворяваннѐ органів травленнѐ (133,63 %); захворяваннѐ ока та 

придаткового апарату (104,35 %); захворяваннѐ шкіри та підшкірної 
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клітковини (86,22 %); захворяваннѐ кістково-м’ѐзової системи (84,57 %); 

захворяваннѐ ендокринної системи (83,42 %); захворяваннѐ інфекційні та 

паразитарні (65,48 %); захворяваннѐ нервової системи (59,94 %); травми та 

отруюннѐ (57,05 %); захворяваннѐ сечостатевої системи (53,18 %) (Державна 

служба статистики, 2019). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемами ціннісного ставленнѐ до 

здоров’ѐ займалисѐ такі видатні вчені, ѐк: О. Леонтьюв, В. М’ѐсищев, 

Ю. Орлов, А. Петровський, С. Рубінштейн, Ф. Ніцше. Дослідженнѐ питаннѐ 

підготовки фахівців аграрного сектору здійснено такими дослідниками, ѐк 

С. Амеліна, Л. Балдич, О. Богініч, А. Бойко, І. Власяк,  М. Волошин, Н. Гловін, 

Л. Дзяба, С. Єрмакова, І. Колосок, С. Літвінчук, Т. Лозовецька, О. Менѐйленко, 

О. Полозенко, О. Гончарук, О. Єресько, С. Ніколаюнко, В. Шинкарук та ін.  

На сьогодні в Україні проблема формуваннѐ ціннісного ставленнѐ 

студентів аграрних закладів вищої освіти до свого здоров’ѐ належить до 

недостатньо розроблених. 

Мета статті – проаналізувати сутність і структуру понѐттѐ «ціннісне 

ставленнѐ до здоров’ѐ у студентів університетів наук про життѐ та 

навколишню середовище». 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети були 

використані теоретичні методи науково-педагогічного дослідженнѐ: аналіз 

та синтез наукової літератури, узагальненнѐ й систематизаціѐ, вивченнѐ 

навчально-методичної документації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого-педагогічної 

літератури свідчить, що незважаячи на велику кількість досліджень 

здоров’ѐ ѐк одніюї із базових цінностей особистості, понѐттѐ «ціннісне 

ставленнѐ до здоров’ѐ особистості» висвітлено недостатньо. Саме тому 

вважаюмо за доцільне детально зупинитисѐ на аналізі даного понѐттѐ.  

Проблема цінностей існую з часів поѐви лядини, і нині це актуально. 

До цього питаннѐ звертаятьсѐ багато дослідників (педагогів, психологів, 

філософів, культурологів). Науковці у своїх працѐх звертаять своя увагу на 

різні аспекти ціюї проблематики. Особливої актуальності проблема 

цінностей набула саме зараз, коли відбуваютьсѐ переоцінка цінностей або 

ж в умовах розвитку формуятьсѐ нові цінності та нові ідеали. 

У довідкових виданнѐх із педагогіки та психології «цінність» 

подаютьсѐ ѐк: 

«Цінності» – термін, започаткований ще Аристотелем, був введений у 

філософський обіг у 60-х роках XIX ст. німецькими нео-кантіанцѐми 

В. Віндельбандом та Г. Ріккертом; вивчаю «аксіологіѐ», або теоріѐ цінностей 
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(грец. ахіа – цінність і logos – вченнѐ), введена на початку XX ст. Оскільки 

цінність розглѐдаютьсѐ багатьма науками, ціннісні феномени можуть 

розглѐдатисѐ на різних рівнѐх абстракції. Цінність можна тлумачити ѐк 

понѐтійну конструкція, що належить до системи різного рівнѐ абстракції 

особистісної, соціальної, культурної, біологічної. Це ю невід’юмноя частиноя 

відносин лядини зі світом, у ѐкому протікаю його життюдіѐльність і пізнаннѐ. 

Таким чином, цінність – це властивості буттѐ, ѐкі створяю лядина або ѐкі 

маять певне ставленнѐ до неї. У теорії цінностей категоріѐ цінність виступаю 

ѐк залежна від історичного розвитку, соціальних умов, суспільних відносини, 

діалектики абсолятного й відносного, об’юктивного та суб’юктивного.  

Ціннісні оріюнтації – вибіркова, відносно стійка система спрѐмованості 

інтересів і потреб особистості, зоріюнтована на певний аспект соціальної 

цінності. Ціннісні оріюнтації формуятьсѐ в процесі соціальної роботи індивіда, 

його участі в трудовому житті. Вихованнѐ лядини можна розглѐдати ѐк 

керуваннѐ становленнѐм або зміноя її ціннісних оріюнтацій (Енциклопедіѐ, 

2014, с. 82). 

Цінності – це те, що особливо важливо длѐ лядини. Їх усвідомленнѐ 

та реалізаціѐ даять їй можливість сформуватись ѐк особистість, відчути 

задоволеннѐ від праці. 

Цінності – джерело мотивації діѐльності. Вони багато в чому визна-

чаять трудові дії працівників, їх трудову поведінку, а значить, і результати 

роботи організації. Цінності лядей значноя міроя визначаять цінності орга-

нізації й у цілому її культуру. Тому вивченнѐ цінностей працівників і створеннѐ 

умов длѐ їх реалізації ю найважливішоя стороноя діѐльності організації. 

Цінність здоров’ѐ належить ѐк до індивідуальних цінностей, так і до 

загальнолядських, вічних цінностей. Тож різноманітні процеси та ѐвища, 

ѐкі відбуваятьсѐ в різних сферах життюдіѐльності, повинні оціняватисѐ з 

позицій загальнолядських цінностей, зокрема з позицій 

здоров’ѐзбереженнѐ та здоров’ѐформуваннѐ (Єжова,2011, с. 412).  

Ставленнѐ – свідома схильність діѐти послідовно стосовно певного 

предмета, спираячись на думки й відчуттѐ, що ю результатом оцінки знань 

про предмет. 

За основу визначеннѐ ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ беремо загаль-

новідоме, ѐке випливаю з теорії ставлень В. М’ѐсищева: ціннісне ставленнѐ до 

здоров’ѐ – це індивідуальні, вибіркові, свідомі зв’ѐзки особистості з дійсністя, 

що відображаять взаюмозалежність потреб особистості з предметами, 

об’юктами та ѐвищами оточуячого світу, що сприѐять формування і 

збереження здоров’ѐ або навпаки, загрожуять йому (Єжова, 2011, с. 412).  
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Ціннісне ставленнѐ до здоров’ѐ формуютьсѐ на основі сукупності 

знань про здоров’ѐ та відображаютьсѐ у свідомо обраному способі життѐ. 

Відповідно до теоретичних викладок, критерії, показники та рівні 

сформованості ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ доцільно розглѐдати 

згідно із його компонентами: когнітивним, ціннісно-мотиваційним та 

поведінково-діѐльнісним. 

Ціннісне ставленнѐ – загальнонаукове понѐттѐ, ѐке маю важливе 

гносеологічне значеннѐ длѐ педагогіки, психології та соціології. 

Існую певний взаюмозв’ѐзок ставленнѐ до здоров’ѐ та інших 

провідних відношень особистості студентського віку, а саме: ставленнѐ до 

навчаннѐ та до себе. Зауважимо, що необхідноя умовоя у вирішенні 

проблем сформованості інтересу до власного до здоров’ѐ в системі 

ставлень світосприйнѐттѐ студентів ю формуваннѐ мотиваційного 

компонента, позитивного відношеннѐ до навчальної діѐльності та 

психологічного благополуччѐ. Слід зазначити, що у студентів сучасності 

практично відсутні морально-психологічні установи, що впливаять на 

подальше усвідомленнѐ цінностей індивідуального здоров’ѐ. З іншого 

боку, притаманний молоді від природи високий темп життѐ, оптимізм, 

відсутність життювого досвіду тощо сприѐять формування легковажного 

ставленнѐ до власного здоров’ѐ (Світлична та ін., 2019, с. 41). 

Теоретично всѐ молодь обізнана про здоровий спосіб життѐ, але 

практично дотримуятьсѐ його мала частина. Відповідальність за 

організація і здійсненнѐ правильного навчаннѐ та вихованнѐ підлітків 

несуть керівники освітніх установ і медичні працівники, непрѐме 

формуваннѐ здорового способу життѐ підлітків ведетьсѐ через вплив їх 

батьків (Чернѐвська та ін., 2017). 

Яскравим представником німецької класичної філософії ю І. Кант, ѐкий 

вважав, що ціннісно (морально) оріюнтовані спонуканнѐ присутні в усіх 

моментах процесу пізнаннѐ, свідомість при цьому завжди спрѐмовуютьсѐ на 

критерії добра, досконалості та цінності. Іншої думки був відомий філософ 

Гегель, ѐкий бачив сутність цінності через її зв’ѐзок із потребами: кожна річ, за 

допомогоя ѐкої лядина задовольнѐю потреби, маю своя цінність, і ѐкщо ми 

звертаюмо увагу на значимість і цінність певної речі, то сама цѐ річ виступаю 

лише знаком, і маю значеннѐ не сама по собі, а ѐк те, чого вона варта, тобто, 

ѐку цінність становить у конкретній ситуації. У гегелівській концепції цінності 

розвиваютьсѐ ідеѐ «абсолятної цінності культури», що ѐвлѐю собоя 

іманентний момент абсолятного і характеризуютьсѐ нескінченноя цінністя. 

Своюрідну позиція в аксіологічних поглѐдах займав Ф. Ніцше, головне місце у 
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вченні ѐкого відводитьсѐ проблемі «переоцінки цінностей». Філософ виступаю 

проти цінностей христиѐнської моралі, ѐка, на його думку, заперечую природу 

самого життѐ, адже останню – це волѐ до влади, і цѐ волѐ виступаю найвищоя 

цінністя. Розроблѐячи ідея «надлядини», Ніцше вважав, що така лядина 

зруйную стару систему цінностей, створивши нову, і головним принципом 

життѐ стане положеннѐ «не щади свого ближнього і підштовхни падаячого». 

На думку Ф. Ніцше, суспільне життѐ лядей ю проѐвом ціннісно-діѐльнісного 

ѐк своюї онтологічної суті спорідненості. Саме тому лядське життѐ 

відрізнѐютьсѐ від життѐ інших істот, у ѐких воно нічим не опосередковуютьсѐ і 

зливаютьсѐ з існуваннѐм. У лядини ж зв’ѐзок із буттѐм опосередковуютьсѐ 

ціннісно-діѐльнісним, тому вона визначаютьсѐ ѐк інший рід буттѐ. Ціннісне 

настільки ж первинне, наскільки й діѐльнісне. Вони існуять в органічній 

цілісності, у ѐкій одне передбачаю інше. Ціннісно-діѐльнісне ю онтологічноя 

заданістя лядського життѐ, на основі ѐкої вже потім виникаять культурні, 

соціальні, персональні та інші цінності. Тобто, лядське буттѐ від самого 

початку ю завжди ціннісним. Тому можна стверджувати, що взагалі буттѐ 

цінностей з’ѐвлѐютьсѐ там, де виникаю лядська свідомість, і навпаки, що 

лядська свідомість виникаю там, де з’ѐвлѐютьсѐ ціннісно-діѐльнісне. Це буттѐ 

цінностей взагалі при своюму подальшому розвиткові розрізнѐю чи 

ототожняю, стверджую чи заперечую, диференціяю чи порівняю різні 

предмети, дії, відносини, думки, тобто вступаю у відносини з ними, надаячи 

їм надпредметне значеннѐ, ѐкого вони ще не мали у своюму первісному бутті 

в собі і длѐ себе сущого. 

Ми розділѐюмо думку О. Милашеної, де ставленнѐ до здоров’ѐ 

постаю одніюя з основних складових поведінки із самозбереженнѐ лядини 

і ѐвлѐю собоя систему індивідуальних, вибіркових зв’ѐзків особистості з 

різними ѐвищами навколишнього середовища, що сприѐять або, навпаки, 

загрожуять здоров’я лядей, а також визначаять оцінку суб’юктом 

життюдіѐльності свого фізичного та психічного стану. Серед багатьох 

ефективних методів формуваннѐ позитивно- діювого ставленнѐ до 

здоров’ѐ, метод тренінгу дозволѐю вдало вирішувати завданнѐ, пов’ѐзані з 

розвитком навичок самоконтроля й самопізнаннѐ, активізаціюя творчого 

потенціалу, профілактики адиктивної поведінки. Зазначені аспекти 

актуальні саме в янацькому віці (Малишина, 2010, с. 265). 

У статуті Всесвітньої організації охорони здоров’ѐ (ВООЗ) визначено, що 

здоров’ѐ – це стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччѐ, 

а не лише відсутність хвороб або фізичних вад. Наразі виокремляять такі 

взаюмопов’ѐзані складові здоров’ѐ: соматичне здоров’ѐ (стан органів та 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

285 

систем організму лядини, основу ѐкого становить біологічна програма 

індивідуального розвитку); фізичне здоров’ѐ (рівень росту і розвитку органів 

та систем організму, в основі ѐких – морфологічні та функціональні резерви, 

що забезпечуять адаптаційні реакції); психічне здоров’ѐ (внутрішній 

психічний стан, ѐкий залежить від душевного комфорту, що забезпечую 

адекватну реакція та поведінку); моральне здоров’ѐ (комплекс 

характеристик мотиваційної та інформаційної сфер життюдіѐльності, його 

особливість визначаю система цінностей, установок та мотивів поведінки 

індивіда в суспільстві). Тобто здоров’ѐ, з одного боку, це ідеальний стан 

організму, чого індивід мав би прагнути досѐгти з перших днів свого 

свідомого життѐ, а з іншого – одна з найважливіших характеристик ѐкості 

життѐ, ресурс, ѐкий визначаю можливість індивіда вирішувати повсѐкденні 

проблеми життѐ, задовольнѐти свої потреби задлѐ вдосконаленнѐ власного 

фізичного, психічного й соціального благополуччѐ. 

У цілому розмаїттѐ підходів до визначеннѐ здоров’ѐ можна звести до 

двох: адаптаційного й креативного. З поглѐду адаптаційного підходу, 

основа здоров’ѐ лядини полѐгаю в здатності її організму до компенсації. У 

цілому, висунута адаптаційна парадигма виражаю сутність стану здоров’ѐ 

лядини в його здатності до підтримки своїх фізіологічних і 

психофізіологічних систем у постійній рівновазі із впливами 

навколишнього середовища. Креативний підхід визнаю необхідність у 

цілісному порѐдку: біологічного (вегетативного) здоров’ѐ, що означаю 

відсутність фізичних дефектів і фізіологічних відхилень із боку діѐльності 

органів і систем організму лядини; душевного (адаптаційного) здоров’ѐ – 

стійкої рівноваги лядини з оточуячим світом; духовного здоров’ѐ лядини і 

її самоактуалізації (Рубінштейн, 1976, с. 308). 

У роботах психолого-педагогічного напрѐму можна виділити три 

основні підходи до визначеннѐ понѐттѐ «ставленнѐ до здоров’ѐ»: 

1) визначеннѐ Д. Лоранського (Лоранський, 1984, с. 32), в основу ѐкого 

покладено загальне визначеннѐ ставленнѐ В. М’ѐсищева, залишаютьсѐ 

практично без суттювих змін, лише з незначними доповненнѐми. Так, у 

підручнику «Психологіѐ здоров’ѐ» за редакціюя Г. Нікіфорова розміщено 

визначеннѐ ставленнѐ до здоров’ѐ, аналогічне визначення в роботі 

Д. Лоранського та Л. Водогрюювої «Ставленнѐ до здоров’ѐ» (Лоранський, 

1984, с. 32): «ставленнѐ до здоров’ѐ уѐвлѐю собоя систему індивідуальних, 

вибіркових зв’ѐзків особистості з різними ѐвищами навколишнього 

середовища, ѐкі сприѐять або, навпаки, загрожуять здоров’я лядини, а 

також конкретне оціняваннѐ індивідом свого фізичного та психічного станів». 
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У дисертаційному дослідженні В. Кабаювої ставленнѐ до здоров’ѐ 

доповняютьсѐ тим, що представлѐю не тільки зв’ѐзки особистості з ѐвищами 

навколишнього світу та оцінку свого здоров’ѐ, а ще й оптимально 

організовану самоя лядиноя життюдіѐльність, ѐка сприѐю збереження 

здоров’ѐ, особистісному зростання, творчому функціонування; 2) ставленнѐ 

до здоров’ѐ характеризуять через його складові (когнітивний, ціннісно-

мотиваційний, діѐльнісно-поведінковий компоненти). Так, ставленнѐ до 

здоров’ѐ в роботі О. Масалової визначаютьсѐ ѐк системне і динамічне 

особистісне утвореннѐ, що зумовлене певним рівнем спеціальних знань, 

наѐвністя соціально-духовних цінностей, накопичених унаслідок освіти та 

самоосвіти, вихованнѐ й самовихованнѐ, мотиваційно-ціннісної оріюнтації, ѐкі 

маять втіленнѐ у практичній життюдіѐльності. На думку С. Бюлової, ставленнѐ 

до здоров’ѐ – це складна, інтегративна ѐкість особистості, сутність ѐкої 

міститьсѐ: у сприйнѐтті та розумінні здоров’ѐ ѐк стану рівноваги між 

біологічними, соціальними, фізичними, психоемоційними можливостѐми 

лядини і постійно змінними умовами довкіллѐ, видами діѐльності, в 

емоційній виразності цього ставленнѐ, у реалізації розуміннѐ та сприйнѐттѐ 

здоров’ѐ в конкретних вчинках і діѐх (Бюлова, 2002, с. 215). У роботах 

І. Журавльової ставленнѐ до здоров’ѐ визначаютьсѐ ѐк оцінка свого здоров’ѐ 

на основі знань, що маю особистість, розуміннѐ значеннѐ здоров’ѐ, а також 

дії, що спрѐмовані на зміну стану здоров’ѐ. Як складне новоутвореннѐ 

визначаю ціннісне ставленнѐ до власного здоров’ѐ у студентів 

Т. Андрященко, що характеризуютьсѐ існуваннѐм в особистості необхідних 

знань про основи здоров’ѐ, мотивації щодо його збереженнѐ, розуміннѐ 

цінності здоров’ѐ, навичок здорового способу життѐ; 3) ставленнѐ до 

здоров’ѐ виражаять через споріднені психічні утвореннѐ. Наприклад, 

Н. Зимівець використовую у визначенні ставленнѐ до здоров’ѐ інше психічне 

утвореннѐ – позиція. Автор стверджую, що ставленнѐ до здоров’ѐ – це 

позиціѐ особистості, ѐка зумовляю регулѐція реакцій і вольове здійсненнѐ 

діѐльності стосовно факторів здоров’ѐ длѐ оптимального поюднаннѐ 

особистих можливостей і можливостей середовища задлѐ досѐгненнѐ 

благополуччѐ» (Зимівець, 2008, с. 9). Такий поглѐд длѐ визначеннѐ ставленнѐ 

до здоров’ѐ мало використовуютьсѐ, хоча длѐ інших предметів дослідженнѐ – 

непоодинокий. Наприклад, О. Колонькова визначаю ставленнѐ ѐк внутрішня 

готовність, В. Марущак – ѐк установку , О. Потужній – ѐк внутрішня позиція, 

В. Лаппо – ѐк спрѐмованість, К. Шевчук – ѐк особистісну ѐкість. 

Дослідженнѐ показуять, що студенти Університетів наук про життѐ та 

навколишню середовище складаять близько 70 % вихідців із сільської 
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місцевості, вони більш схильні до роботи на землі. Свіже повітрѐ і здорове 

харчуваннѐ позитивно впливаять на їхній стан здоров`ѐ, але ѐкщо 

порівнявати зі студентами з міст, то їх обізнаність ю набагато гіршоя.  

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури дозволѐю 

сформулявати таке визначеннѐ: ціннісне ставленнѐ до здоров’ѐ – це стале 

психічне утвореннѐ особистості на основі ціннісно-мотиваційної, 

когнітивної, діѐльнісно-поведінкової сфери, та знань про здоров’ѐ, ѐке 

реалізуютьсѐ в обраному способі життѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Оскільки 

формуваннѐ особистості студента вклячаю піклуваннѐ про власне здоров’ѐ, 

а досить великоя проблемоя ю серйозне його погіршеннѐ у студентської 

молоді, реалізаціѐ студентами особистісно оріюнтованої, індивідуальної, 

перспективної за часом програми оздоровленнѐ, ураховуячи значний 

відсоток числа студентів, ѐкі відносѐтьсѐ за станом здоров’ѐ до спеціальної 

медичної групи. Цільовоя установкоя освіти в галузі валеології ю 

створеннѐ мотивації до здорового і продуктивного стиля життѐ, 

формуваннѐ потреби у фізичному самовдосконаленні. 
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РЕЗЮМЕ 
Федченко Карина. Сущность и структура понѐтиѐ «ценностное отношение к 

здоровья у студентов университетов наук о жизни и окружаящей среде». 
В статье проанализирована и исследована эволяциѐ научной мысли 

относительно определениѐ сущности понѐтий «ценность», «ценностное 
отношение» и определена структура понѐтиѐ «ценностное отношение к 
здоровья». Ценностное отношение к здоровья формируетсѐ на основе 
совокупности знаний о здоровье и отражаетсѐ в заведомо выбранном образе жизни. 
Определено, что студенты Университетов наук о жизни и окружаящей среде 
составлѐят около 70 % выходцев из сельской местности и более склонны к работе 
на земле. Установлено, что в целом разнообразие подходов к определения здоровьѐ 
можно свести к двум: адаптационному и креативному. 

Ключевые слова: сущность, структура, понѐтие, ценность, ценностное 
отношение, здоровье, педагогика, студент. 

SUMMARY 
Fedchenko Karina. Essence and structure of the concept “Value attitude towards 

health in students of universities of life science and the environment”. 
The article analyzes and investigates evolution of the scientific thought in defining the 

essence of the concepts “value”, “value attitude” and defines the structure of the concept 
“value attitude to health”. The value attitude to health is formed on the basis of a set of 
knowledge about health and is reflected in the consciously chosen way of life. Problems of 
students’ health are becoming more and more relevant, as a large percentage of students 
have chronic needs. It is also possible that deterioration of the health of the population will 
lead to significant socio-economic losses. 

It is estimated that students of the Universities of Life and Environmental Sciences make 
up about 70 % of people from rural areas and are more inclined to work on the land. In general, 
the variety of approaches to the definition of health can be reduced to two: adaptive and 
creative. The purpose of the article is to analyze the essence and structure of the concept of 
“values of health in students of universities of life sciences and the environment”. 

Theoretically, all young people are aware of a healthy lifestyle, but in practice adhere 
to its small part. Responsibility for the organization and implementation of proper education 
and upbringing of adolescents is borne by the heads of education institutions and health 
professionals, indirect formation of a healthy lifestyle of adolescents is through the influence 
of their parents. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Research methods. To achieve this goal, theoretical methods of scientific and 
pedagogical research were used: analysis and synthesis of scientific literature, generalization 
and systematization, study of educational and methodological documentation. 

Conclusions and prospects for further scientific research. The analysis of 
psychological and pedagogical literature leads us to the following definition: the value 
attitude to health is a permanent mental education of the individual on the basis of value-
motivational, cognitive, activity-behavioral sphere, and knowledge about health, which is 
realized in the chosen lifestyle. 

Key words: essence, structure, concept, value, value attitude, health, pedagogy, 
student. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті проаналізовано та уточнено сутність понѐть «змішане навчаннѐ», 
«електронне навчаннѐ», «дистанційне навчаннѐ», «мобільне навчаннѐ». Виокремлено 
та схарактеризовано моделі змішаного навчаннѐ, зокрема ротаційна та гнучка 
моделі, модель «Зроби сам» та модель збагаченого віртуального навчаннѐ. У межах 
дослідженнѐ з’ѐсовано переваги системи змішаного навчаннѐ та визначено шлѐхи 
вирішеннѐ проблем, а саме: технічних, організаційних та навчальних. Розкрито нову 
роль викладача ѐк фасилітатора під час організації змішаного навчаннѐ. На підставі 
порівнѐльного аналізу визначено та висвітлено компетентності, ѐкими повинен 
володіти викладач під час організації змішаного навчаннѐ. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, змішане навчаннѐ, 
електронне навчаннѐ, дистанційне навчаннѐ, мобільне навчаннѐ, інформатизаціѐ, 
компетентності.  

 

Постановка проблеми. Динамічний розвиток інформаційного 

суспільства, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) висуваю нові 

вимоги до освітньої підготовки майбутніх учителів, їх професійних умінь і 

навичок. Майбутні фахівці повинні бути здатними вільно й активно 

мислити, самостійно генерувати та втілявати нові ідеї та освітні технології, 

моделявати освітній процес творчо, безперервно розвиватисѐ з 

використаннѐм ІКТ. У центрі уваги ю організаціѐ та впровадженнѐ 

дистанційного навчаннѐ, що дозволѐю створити віртуальне освітню 

середовище длѐ кожного студента й використовувати інноваційні методи 

навчаннѐ із застосовуваннѐм ІКТ.  

Підготовка майбутніх висококваліфікованих учителів сучасної 

української школи ю одним із клячових пріоритетів освітньої державної 

політики, визначених Законами України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про 
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освіту» (2017 р.), Концепціюя «Нова українська школа» (2016 р.). 

Отриманнѐ оновлених знань, форми їх здобуттѐ ю основоя длѐ розвитку 

інформаційного суспільства, запровадженнѐ концепцій забезпеченнѐ 

ѐкості вищої освіти; «навчаннѐ протѐгом життѐ». Проте питаннѐ щодо 

організації освітнього процесу у формі змішаного навчаннѐ в закладах 

вищої освіти потребую додаткового вивченнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ розвитку ІКТ в умовах 

інформаційного суспільства ю предметом вивченнѐ міжнародних і 

вітчизнѐних науковців. Проблеми та перспективи запровадженнѐ 

інформатизації освіти висвітлено в наукових працѐх таких учених, ѐк: Н. Бутче, 

В. Бикова, О. Воронкіна, Б. Дендева, М. Жалдака, А. Капaті, М. Кадемії, 

А. Коломіюць, В. Кухаренка, Ю. Машбицѐ, С. Сисоювої, Ж. Таланової, Ю. Триуса 

та ін. Проблеми дистанційного навчаннѐ розглѐнуто в наукових роботах таких 

дослідників ѐк: О. Андрююв, В. Кухаренко, Б. Шуневич; К. Осадча, В. Осадчий 

(синхронне/асинхронне навчаннѐ); Р. Еліс, І. Еліот, М. Ніколс, Л. Тріака  

(е-навчаннѐ та його відмінності від дистанційного навчаннѐ); Л. Боремчук, 

Н. Мачинська, М. Нагірнѐк (принципи дистанційного навчаннѐ); В. Биков, 

А. Бойченко, Ю. Линник (засоби дистанційного навчаннѐ); С. Тран (масові 

відкриті онлайн курси) та інші. 

Теоретичні та практичні засади поюднаннѐ різних форм організації 

освітньої діѐльності висвітлено в наукових працѐх В. Бикова, І. Войтовича, 

С. Горобцѐ, В. Кухаренка, Н. Морзе, В. Осадчого, К. Осадчої, О. Самойленка, 

С. Семерікова, С. Сисоювої, Є. СмирновоїТрибульскої, Ю. Триуса та ін. 

Особливості впровадженнѐ змішаних форм навчаннѐ (традиційної та 

дистанційної) в освітній процес відображено в працѐх Н. Дем’ѐненко, 

К. Колос, О. Рафальської, Н. Рашевської, О. Спіріна, Ю. Триуса, 

О. Самойленка, Є. СмирновоїТрибульскої та ін. 

Метою дослідження ю визначити сутність понѐть «змішане 

навчаннѐ» «електронне навчаннѐ», «дистанційне навчаннѐ», «мобільне 

навчаннѐ»; виокремити моделі змішаного навчаннѐ; визначити та 

схарактеризувати компетентності викладача, оволодіннѐми ѐкими 

необхідне під час змішаного навчаннѐ.  

Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань 

використовувавсѐ комплекс взаюмопов’ѐзаних методів дослідженнѐ, 

зокрема, теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальненнѐ, порівнѐннѐ й 

систематизаціѐ наукових джерел длѐ визначеннѐ сутності, змісту клячових 

дефініцій дослідженнѐ, моделей змішаного навчаннѐ. 
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Виклад основного матеріалу. В умовах сьогоденнѐ великого 

поширеннѐ й активізації набуваю дистанційне навчаннѐ із застосуваннѐм ІКТ в 

умовах інформатизації вищої освіти. У вітчизнѐній системі вищої освіти 

можливо виділити організація освітнього процесу у формі змішаного 

навчаннѐ, ѐке залежить від низки факторів, а саме: готовності викладача 

працявати в нових умовах, готовності й потреби студентів, навчальної 

дисципліни, ІКТ компетентності учасників освітнього процесу тощо. 

У контексті даного дослідженнѐ вважаюмо за доцільне надати 

визначеннѐ сутності понѐттѐ «змішане навчаннѐ», що дозволѐю реалізувати 

одне з клячових завдань інформатизації освітнього процесу, зокрема 

«впровадженнѐ сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечуять удосконаленнѐ освітнього процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовку молодого поколіннѐ до життюдіѐльності в 

інформаційному суспільстві» (Про Національну стратегія розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 роки, 2013). Так, в умовах викликів сьогоденнѐ 

питаннѐ поюднаннѐ традиційної освітньої системи із сучасними 

педагогічними інноваціѐми та засобами ІКТ ю актуальним, а саме така 

форма організації навчаннѐ, ѐк змішане. 

В «Українсько-англійському навчальному словнику з педагогіки» 

понѐттѐ «blended learning» перекладено ѐк «змішане навчаннѐ» (Авшеняк, 

2013, с. 174). Проте в науковій педагогічній літературі можна знайти такі 

понѐттѐ, ѐк «комбіноване навчаннѐ», «гібридне навчаннѐ». Спробуюмо 

схарактеризувати різні підходи до трактуваннѐ сутності понѐттѐ «змішане 

навчаннѐ» (Табл.1). 

Таблицѐ 1 

Трактування сутності поняття «змішане навчання» 

Автор Сутність поняття «змішане навчання» 

Н. В. Рашевська  процес навчаннѐ, за ѐкого традиційні технології навчаннѐ 
поюднуятьсѐ з інноваційними технологіѐми електронного, 
дистанційного та мобільного навчаннѐ з метоя гармонійного 
поюднаннѐ теоретичної та практичної складових процесу навчаннѐ 
(Рашевська, 2011, с. 8). 

А. А. Мініна  освітнѐ концепціѐ, в межах ѐкої студент отримую знаннѐ ѐк самостійно 
(онлайн), так і в очній формі (з викладачем) (Мініна, 2016). 

 А. М. Стряк  цілеспрѐмований процес здобуваннѐ знань, умінь і навичок в умовах 
інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діѐльності 
суб’юктів освітнього процесу на основі взаюмного доповненнѐ 
технологій традиційного, електронного, дистанційного та 
мобільного навчаннѐ (Стряк, 2012, с. 29). 

І. С. Столѐренко поюднаннѐ традиційного навчаннѐ з елементами синхронного й 
асинхронного електронного дистанційного навчаннѐ  (Столѐренко, 
2015, с. 140). 
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Shivam Ruchi комбінаціѐ методів традиційного навчаннѐ та онлайн навчаннѐ 
(Shivam, 2015, с. 36). 

М. С. Нікітіна система викладаннѐ, ѐка поюдную очне, дистанційне й самонавчаннѐ, 
що вклячаю взаюмодія між суб’юктами навчаннѐ та інтерактивними 
джерелами інформації, ѐка відображаю всі притаманні навчальному 
процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, 
засоби навчаннѐ), функціонуячі в постійній взаюмодії один з одним, 
створяячи юдине ціле» (Нікітіна, 2012). 

Ю. В. Триус «цілеспрѐмований процес здобуваннѐ знань, набуттѐ умінь і 
навичок, засвоюннѐ способів пізнавальної діѐльності суб’юктом 
навчаннѐ й розвитку його творчих здібностей на основі 
комплексного та систематичного використаннѐ традиційних, 
інноваційних педагогічних технологій та ІКТ навчаннѐ за принципами 
взаюмного доповненнѐ з метоя підвищеннѐ ѐкості освіти» (Триус, 
2012, с. 304).  

Бетті Колліс гібрид традиційного очного та онлайн навчаннѐ, за ѐкого навчаннѐ 
відбуваютьсѐ ѐк у аудиторії, так і за її межами, причому онлайн-
складова стаю природнім розширеннѐм традиційного аудиторного 
навчаннѐ» (Collis, 2001)  

 

Таким чином, існуять різні підходи до розуміннѐ сутності понѐттѐ 

«змішане навчаннѐ», а саме, ѐк процесу навчаннѐ, освітньої концепції, 

цілеспрѐмованого процесу навчаннѐ, поюднаннѐ традиційного та 

дистанційного навчаннѐ, комбінації методів навчаннѐ, гібрид традиційного 

очного та онлайн навчаннѐ. 

Додамо, що в межах концепції, представленої Інститутом 

Крістенсена (Cristensen Institute), феномен «змішане навчаннѐ» трактуютьсѐ 

ѐк «офіційна навчальна програма, за ѐкоя учень/студент навчаютьсѐ таким 

чином: частка освітнього процесу припадаю на онлайн навчаннѐ, ѐке 

передбачаю елемент самоконтроля студентом вибору часу, місцѐ, методів 

і/або темпу навчаннѐ; незначна частка освітнього процесу припадаю на 

навчаннѐ віддалене від дому у спеціалізованих закладах під 

наглѐдом/керівництвом когось; освітній процес передбачаю 

взаюмоузгодженість і модальність між навчальними діѐльностѐми кожного 

учнѐ/студента впродовж вивченнѐ курсу чи предмета, з метоя 

забезпеченнѐ інтегрованого навчального досвіду» (Staker, 2012, с. 3). 

У контексті даного дослідженнѐ ми визначаюмо сутність понѐттѐ 

«змішане навчаннѐ» ѐк цілеспрѐмований процес формуваннѐ ІКТ-

компетентності майбутніх учителів в умовах поюднаннѐ аудиторної та 

позааудиторної навчальної роботи студентів на засадах використаннѐ та 

взаюмного доповненнѐ технологій традиційного та електронного 

(дистанційного й мобільного) навчаннѐ.  
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Так, традиційне навчаннѐ розглѐдаюмо ѐк процес формуваннѐ 

системи знань, умінь, навичок, ѐкий відбуваютьсѐ шлѐхом безпосередньої 

взаюмодії викладача та студентів у межах аудиторії та з використаннѐм 

традиційних методів, засобів і форм організації освітнього процесу. У той 

самий час електронне навчаннѐ (e-learning) характеризуюмо ѐк «навчаннѐ, 

у процесі ѐкого основними носіѐми навчальної інформації ю електронні 

освітні ресурси, а спілкуваннѐ викладачів і студентів проходить із 

використаннѐм ІКТ» (Максак, 2013, с. 248+. 

Відповідно до «Положеннѐ про дистанційне навчаннѐ» (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466) дистанційне 

навчаннѐ (distance learning) визначаютьсѐ ѐк «індивідуалізований процес 

набуттѐ знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діѐльності лядини, 

ѐкий відбуваютьсѐ в основному за опосередкованої взаюмодії віддалених 

один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, ѐке функціоную на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій» (Про затвердженнѐ Положеннѐ 

про дистанційне навчаннѐ, 2013). 

У науковій педагогічній літературі зустрічаюмо термін «мобільне 

навчаннѐ» (m-learning), ѐке спрѐмоване на створеннѐ освітнього 

середовища за допомогоя мобільних електронних пристроїв, ѐкі студенти 

можуть використовувати в ѐкості засобу доступу до навчальних матеріалів, 

що містѐтьсѐ в Інтернеті, будь-де та будь-коли» (Семеріков, 2009, с. 119).  

Сучасні виклики, ѐкі стоѐть перед суспільством у всьому світі, 

зумовляять поѐву нових методик навчаннѐ, а саме мобільно-оріюнтованого 

навчаннѐ. Проте аналіз науково-методичної літератури доводить, що дане 

питаннѐ потребую ґрунтовного вивченнѐ, уточненнѐ понѐтійного апарату, 

висвітленнѐ методик  мобільно-оріюнтованого навчаннѐ, позитивних і 

негативних аспектів використаннѐ мобільних пристроїв.  

На сучасному етапі мобільно-оріюнтоване навчаннѐ вважаютьсѐ 

новоя стадіюя розвитку електронного навчаннѐ та спрѐмоване на 

використаннѐ мобільних пристроїв ѐк засобу навчаннѐ. Беззаперечним ю 

той факт, що педагогічний потенціал новітніх мобільних пристроїв призвів 

освітніх науковців до переосмисленнѐ мобільних технологій та їх 

імплементації в освітній процес. 

Так, мобільно-оріюнтоване навчаннѐ запроваджуютьсѐ паралельно з 

традиційним, дистанційним, комп’ятерно-оріюнтованим навчаннѐм та 

дозволѐю реалізовувати нові змішані форми навчаннѐ. Проте, 

використаннѐ мобільного пристроя ю основним засобом навчаннѐ й 
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доступом до інформаційно-освітніх ресурсів. Таке навчаннѐ відбуваютьсѐ 

незалежно від місцѐ знаходженнѐ суб’юктів освітнього процесу.  

На нашу думку, впровадженнѐ мобільно-оріюнтованого навчаннѐ маю 

перспективи на подальший розвиток, оскільки мобільні пристрої швидко 

вдосконаляятьсѐ разом із мобільними додатками, ѐкі можуть 

використовувати студенти. 

Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури надаю 

можливість виокремити декілька моделей змішаного навчаннѐ.  

1. Ротаційна модель (Rotation model)  передбачаю організація 

навчаннѐ в межах одніюї дисципліни/курсу, чергуваннѐ аудиторного 

навчаннѐ викладача та студента або групи студентів та опосередкованої 

взаюмодії учасників освітнього процесу з використаннѐм ІКТ. Зауважимо, 

що зміна видів навчальної діѐльності може бути фіксованоя (за 

розкладом) або гнучкоя. 

Під час навчаннѐ викладач використовую інтерактивні методи 

навчаннѐ, метод проюктів (індивідуальні або групові), індивідуальні 

консультації, письмові завданнѐ тощо. Зазначена модель складаютьсѐ з 

низки підмоделей: ротаціѐ за станціѐми (Station Rotation); ротаціѐ за 

лабораторіѐми (Lab Rotation); «перевернутий клас» (Flipped Classroom); 

індивідуальна ротаціѐ (Individual Rotation). 

2. Гнучка модель (Flexible model) спрѐмована на засвоюннѐ більшої 

частини навчальної програми в умовах електронного навчаннѐ, при цьому 

основна частина навчального матеріалу спочатку ю представленоя онлайн 

(у межах закладу вищої освіти). Так, викладач виконую роль координатора, 

ѐкий організую консультації (індивідуальні або групові) длѐ відпрацяваннѐ 

тем, складних длѐ усвідомленнѐ.  

3. Модель «Зроби сам» (Self-Blend або A La Carte) надаю можливість 

студентам самостійно обирати додаткові курси до основної освіти. До 

постачальників освітніх послуг можуть належати різні освітні установи. 

Ефективність зазначеної моделі змішаного навчаннѐ зумовляютьсѐ 

високим ступенем мотивації студентів до навчаннѐ. 

4. Модель збагаченого віртуального навчаннѐ (Online Driver or 

Enriched Virtual model) передбачаю засвоюннѐ більшої частини навчальної 

програми за допомогоя електронних ресурсів, а також додатковими 

очними або онлайн консультаціѐми з викладачем (iNACOL Blended Learning 

Teacher Competency Framework 2015, с. 7). 

Подані зарубіжні моделі ю корисними длѐ вивченнѐ й упровадженнѐ 

в освітній процес із метоя модернізації національної системи освіти. Проте 
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зауважимо, що найбільш оптимальноя длѐ використаннѐ ю моделі 

«ротаціѐ за станціѐми» (чергуваннѐ різних видів діѐльності), ротаціѐ 

лабораторій (почергова зміна лабораторій) та «перевернутий клас», ѐкі 

поюднуять технології традиційного та дистанційного навчаннѐ.  

На наш поглѐд, змішане навчаннѐ надаю можливість використаннѐ 

переваг традиційного та дистанційного навчань саме із застосуваннѐм ІКТ, 

насамперед, створеннѐ комфортного освітнього середовища длѐ навчаннѐ, 

в ѐкому викладачі та студенти зможуть ефективно здійснявати процес 

викладаннѐ й учіннѐ. 

Організаціѐ змішаного навчаннѐ вимагаю визначеннѐ цілей, завдань 

курсу, потреби, обсѐги матеріальних та інтелектуальних завдань. Кожен 

викладач повинен володіти стратегіѐми он-лайн викладаннѐ, забезпечити 

ефективне навчаннѐ, встановити чіткий розклад відвідуваннѐ очних та он-

лайн занѐть длѐ студентів.  

У межах наукового дослідженнѐ можливо виокремити низку переваг 

організації змішаного навчаннѐ, зокрема, студенти самостійно можуть 

здобувати нові знаннѐ за допомогоя електронних ресурсів у зручний длѐ 

себе час, а під час спілкуваннѐ на занѐттѐх із викладачем та 

одногрупниками практикуватись у нових уміннѐх; студенти обираять длѐ 

себе зручний час і місце (гнучкість і доступність); викладач керую процесом 

організації самостійної когнітивної діѐльності студентів щодо отриманнѐ 

теоретичного матеріалу; організаціѐ групової навчальної діѐльності 

(групова робота над проюктами, проведеннѐ дискусій, семінарів, 

організованих у виглѐді електронних телеконференцій, форумів) 

передбачаю формуваннѐ навичок онлайн-спілкуваннѐ; мотивую студентів 

до самоосвіти (формую відповідальне ставленнѐ до навчаннѐ, 

раціонального плануваннѐ часу, вибір темпу засвоюннѐ навчального 

матеріалу); студент удосконаляю навички використаннѐ сучасних 

програмних і технічних засобів; використаннѐ нових інструментів та 

методів навчаннѐ, побудова нових моделей навчаннѐ; підзвітність і 

прозорість результатів навчальної діѐльності студентів; скороченнѐ витрат 

на організація освітнього процесу (економічність). 

Незважаячи на переваги змішаного навчаннѐ існуять і певні 

проблеми щодо його впровадженнѐ. Зарубіжна дослідницѐ Дж. Хофман 

визначаю не тільки проблеми, а також шлѐхи їх вирішеннѐ, зокрема: 

1. Технічні проблеми (technology challenges): забезпеченнѐ учасників 

освітнього процесу технологіѐми, тобто поступове впровадженнѐ 

технологій у освітній процес (від простих до складних). 
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2. Організаційні проблеми (organizational challenges): визнаннѐ 

ефективності змішаного навчаннѐ; менеджмент та моніторинг успішності 

навчальної діѐльності студентів. 

3. Навчальні проблеми (іnstructional/design challenges): ретельне 

плануваннѐ кожного етапу занѐттѐ, використаннѐ різних форм роботи, 

створеннѐ навчального середовища длѐ досѐгненнѐ мети (визначеннѐ 

цілей із використаннѐм таксономії Блума); впровадженнѐ онлайн 

інтерактивних вправ; вимоги щодо оціняваннѐ навчальної діѐльності 

студентів; забезпеченнѐ координації всіх елементів курсу (Hofmann, 2014). 

Так, освітній процес, організований у формі змішаного навчаннѐ, 

спрѐмований на розвиток особистісно-оріюнтованого навчаннѐ й 

формуваннѐ всебічно розвиненої особистості. Специфічними рисами 

змішаного навчаннѐ виокремлено: інтерактивність та адаптивність 

навчального матеріалу; гнучкість, інформативність навчального матеріалу; 

чітка структурованість і новизна навчального матеріалу; технологічність; 

самостійна й індивідуальна робота студентів; наѐвність матеріалів 

візуальної підтримки освітнього процесу; мобільність; модульність; 

комбінуваннѐ цифрового контенту з матеріалом, отриманим в аудиторії.  

У контексті дослідженнѐ виокремлено компоненти змішаного 

навчаннѐ: очне (face-to-face learning) – традиційні занѐттѐ в аудиторії під 

керівництвом викладача;  он-лайн навчаннѐ (online learning) – робота 

студентів і викладачів у режимі синхронної взаюмодії онлайн (проведеннѐ 

вебінарів, конференцій, форумів тощо); самостійне навчаннѐ (self-place 

learning) – самостійна робота студентів: виконаннѐ практичних і 

лабораторних робіт, пошук навчальних матеріалів; робота у хмарних 

середовищах та з онлайн-сервісами (Shivam, 2015).  

Під час організації змішаного навчаннѐ на особливу увагу заслуговую 

вивченнѐ ролі викладача, ѐкий стаю дослідником/розробником, (планую 

плануваннѐм і розвитком систем змішаного навчаннѐ; випробовую нові 

підходи й засоби персоналізації навчаннѐ; розроблѐю та вдосконаляю 

навчальні програми; фіксую ефективність, недоліки, обмеженнѐ й 

відповідність технічних засобів); інтегратором (створеннѐ оптимальних 

умов длѐ навчаннѐ шлѐхом використаннѐ технологій – віртуальні та 

візуальні; систематизую підхід до плануваннѐ змісту й навчальних підходів 

(методології та методики навчаннѐ); керівником, тьятором, фасилітатором  

одночасно. Іншими словами викладач виконую роль фасилітатора у 

змішаному навчанні. Вперше в науковий обіг термін «фасилітатор» було 

введено психологом К. Роджерсом, ѐкий наголошую, що фасилітатор маю 
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допомогти учневі навчатисѐ, увиразнити себе ѐк особистість, зацікавити, 

підтримати під час пошуку знань (Роджерс, 2002). 

Отже, нова роль фасилітатора полѐгаю в упровадженні навчальної 

технології чи методики, адаптації в режимі реального часу; виборі або 

регуляванні напрѐмів навчаннѐ студента; встановленні партнерських 

стосунків зі студентами длѐ вибору напрѐму навчаннѐ. 

Цінним длѐ нашого дослідженнѐ ю визначеннѐ дванадцѐти основних 

компетентностей, ѐкими повинен володіти майбутній учитель длѐ 

проведеннѐ ефективної діѐльності в умовах змішаного середовища. 

Зазначені компетентності згруповано в чотири блоки, а саме: 

1. Стиль мисленнѐ (mindsets): вклячаю пріоритетні цінності й 

переконаннѐ, ѐкі управлѐять процесами мисленнѐ, поведінкоя, діѐми 

особистості та пов’ѐзані з цілѐми навчальних змін, завдань  у змішаній 

навчальній діѐльності. Віднесено такі компетентності, ѐк нове баченнѐ 

викладаннѐ й навчаннѐ, оріюнтаціѐ на зміни та вдосконаленнѐ. 

2. Особистісні ѐкості (qualities):  особистісні риси характеру й моделі 

поведінки, ѐкі допомагаять викладачеві здійснити перехід до нових 

методів навчаннѐ та викладаннѐ. До таких компетентностей можемо 

віднести гнучкість, мобільність, цілеспрѐмованість, далекоглѐдність, 

рішучість, бажаннѐ до подальшого самовдосконаленнѐ тощо. 

3. Адаптаційні вміннѐ (adaptive skills): комплексні вміннѐ, ѐкі 

допомагаять викладачам співпрацявати, розв’ѐзувати нові завданнѐ та 

знаходити конструктивні рішеннѐ, імплементувати інновації в освітній 

процес.  Виокремлено такі компетентності: постійне самовдосконаленнѐ та 

інноваціѐ, спілкуваннѐ. 

4. Технічні вміннѐ (technical skills): оціняваннѐ навчаннѐ, управліннѐ 

навчаннѐм не тільки всіюї групи, але й кожного, організаціѐ індивідуальних 

форм навчаннѐ з поюднаннѐм роботи в малих і великих групах, вміннѐ 

застосовувати різні навчальні засоби, методики, онлайн та офлайн 

ресурси, вміннѐ динамічного поюднаннѐ засобів навчаннѐ та 

адмініструваннѐ. Виділено такі компетентності: інформаційний досвід, 

навчальні стратегії, володіннѐ досвідом змішаної навчальної діѐльності, 

навчальні інструменти або обладнаннѐ (Powell, Ed, 2014, c. 10–12). 

Таким чином, поюднаннѐ технологій традиційного та он-лайн 

навчаннѐ допомагаю викладачам створявати нове інформаційно-освітню 

середовище длѐ досѐгненнѐ цілей освітнього процесу та висуваю нові 

вимоги до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 

дослідженнѐ надаю можливість стверджувати, що запровадженнѐ такої 

форми організації навчаннѐ ѐк змішане дозволѐю викладачам побудувати 

гнучкий персоналізований процес навчаннѐ, з одного боку, враховуячи 

індивідуальні особливості студентів, а з іншого, використовуячи можливості 

ІКТ. Змішане навчаннѐ передбачаю розширеннѐ освітніх можливостей 

кожного студента, сприѐю інтерактивній взаюмодії між викладачами та 

студентами не тільки дистанційно, але й очно з застосуваннѐм різних методів 

і засобів навчаннѐ. В умовах змішаного навчаннѐ збільшуютьсѐ частка 

самостійної роботи студентів, відкриваятьсѐ нові можливості длѐ засвоюннѐ 

навчального матеріалу у зручний длѐ студентів час, длѐ вибору власного 

темпу навчаннѐ, длѐ спілкуваннѐ з викладачем. 

Ми переконані, що в подальшому розвиток змішаного навчаннѐ може 

стати одним із пріоритетних напрѐмів трансформації сучасної системи вищої 

освіти, оскільки воно сприѐю підвищення ефективності навчаннѐ шлѐхом 

поюднаннѐ традиційного й дистанційного навчаннѐ, передбачаю формуваннѐ 

майбутнього фахівцѐ з необхідним набором клячових компетентностей, 

здатного вирішувати різноманітні професійні завданнѐ. 

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів окресленої 

проблеми. Перспективу подальшого дослідженнѐ вбачаюмо  в розробці 

технології організації змішаного навчаннѐ в умовах педагогічного закладу 

вищої освіти.  
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РЕЗЮМЕ 
Чернякова Жанна. Характеристика смешанного обучениѐ в условиѐх 

информатизации высшего образованиѐ. 
В статье проанализированы и уточнены сущность понѐтий «смешанное 

обучение», «электронное обучение», «дистанционное обучение», «мобильное 
обучение». Выделены и охарактеризованы модели смешанного обучениѐ, в 
частности ротационнаѐ и гибкаѐ модели, модель «Сделай сам» и модель 
обогащенного виртуального обучениѐ. В рамках исследованиѐ выѐснено 
преимущества системы смешанного обучениѐ и определены пути решениѐ проблем, 
а именно, технических, организационных и учебных. Раскрыто новуя роль 
преподавателѐ как фасилитатора при организации смешанного обучениѐ. На 
основании сравнительного анализа определены и освещены компетентности, 
которыми должен обладать преподаватель при организации смешанного обучениѐ. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, смешанное 
обучение, электронное обучение, дистанционное обучение, мобильное обучение, 
информатизациѐ, компетентности. 

SUMMARY 
Chernyakova Zhanna. Characteristic of blended learning in the context of 

informatization of higher education. 
In today’s conditions distance learning with the use of ICT in the context of 

informatization of higher education is becoming widespread and intensified. In the domestic 
system of higher education, it is possible to distinguish the organization of the educational 
process in the form of blended learning, which depends on a number of factors, namely, 
teacher’s readiness to work in new conditions, readiness and needs of the students, academic 
discipline, ICT competence of the participants. The purpose of the study is to determine the 
essence of the concepts of “blended learning”, “e-learning”, “distance learning”, “mobile 
learning”; to identify the models of blended learning; to define and characterize the 
competences of the teacher, the mastery of which is necessary during blended learning. A set 
of interrelated research methods has been used to solve the mentioned tasks, in particular, 
theoretical methods: analysis, synthesis, generalization, comparison and systematization of 
scientific sources to determine the essence, content of key definitions of the research, the 
models of blended learning, key competences. In the context of this study, we define the 
essence of the concept of “blended learning” as a purposeful process of forming ICT 
competence of future teachers in a combination of classroom and extracurricular learning of 
students on the basis of use and complementarity of traditional and electronic (distance and 
mobile) learning. Theoretical analysis of scientific and pedagogical literature provides an 
opportunity to define several models of blended learning. Blended learning models have been 
identified and characterized, including rotation and flexible models, self-blend model and 
enriched virtual learning model. The presented foreign models are useful for study and 
implementation in the educational process in order to modernize the national education 
system. The study has determined the benefits of blended learning and found out the 
solutions to problems, namely, technical, organizational and educational. A new role of a 
teacher as a facilitator in the organization of blended learning is revealed by the author. On 
the basis of comparative analysis, the competences that a teacher should have during the 
organization of blended learning are identified and highlighted. These competences are 
grouped into four blocks, namely: mindsets, qualities, adaptive skills and technical skills. We 
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are convinced that in future the development of blended learning can become one of the 
priority areas of transformation of modern higher education system, as it helps to increase 
the effectiveness of learning through a combination of traditional and distance learning. The 
study does not exhaust all the aspects of the above problem. We see the prospect of further 
research in the development of technology for the organization of blended learning in a 
pedagogical institution of higher education. 

Key words: information and communication technologies, blended learning, e-
learning, distance learning, mobile learning, informatization, competences. 
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ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ: СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА 
 

У статті окреслено особливості формуваннѐ академічної доброчесності 
майбутніх учителів початкової школи ѐк одну з педагогічних умов професійної 
підготовки здобувачів вищої освіти у процесі педагогічної практики.  

Здійснено аналіз законодавчих і наукових джерел стосовно змісту понѐттѐ 
«академічна доброчесність». Проведено аналіз освітньо-професійних програм 013 
Початкова освіта закладів вищої освіти, ѐкий засвідчую, що майбутні вчителі 
початкової школи в ході професійної підготовки та під час проходженнѐ педагогічної 
практики отримуять певні знаннѐ про академічну доброчесність. На основі 
опитуваннѐ здобувачів вищої освіти, вивченнѐ навчально-методичної літератури 
визначено перелік знань та вмінь із дотриманнѐ академічної доброчесності, ѐкими 
маю оволодіти майбутній учитель початкової школи у процесі підготовки до 
педагогічної практики. Висвітлено окремі результати проюкту «Дотриманнѐ 
принципів академічної доброчесності в початковій школі» науково-дослідної 
лабораторії «Академічна культура дослідника» кафедри української мови і 
літератури та кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  

Ключові слова: академічна доброчесність, майбутні вчителі початкової 
школи, педагогічні умови, професійна підготовка, заклад  вищої педагогічної освіти, 
освітньо-професійна програма, педагогічна практика, проюкт. 

 

Постановка проблеми. В умовах інтеграції системи освіти України до 

ювропейського освітнього простору все більшоя міроя актуалізуютьсѐ 

проблема підвищеннѐ ѐкості підготовки майбутніх учителів початкової 

школи. Відповідно до компетентнісного підходу, на засадах ѐкого 

побудовані освітньо-професійні програми 013 Початкова освіта, метоя 

професійної підготовки ю формуваннѐ висококваліфікованих педагогів, 

здатних творчо вирішувати педагогічні проблеми в нестандартних умовах 

своюї професійній діѐльності. Компетентнісно-оріюнтоване навчаннѐ 
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майбутніх учителів початкової школи реалізуютьсѐ під час лекційних і 

лабораторно-практичних занѐть із фахово-методичних дисциплін, 

написаннѐ наукових робіт із методики та у процесі педагогічної практики.  

У процесі формуваннѐ інтегральної, а також низки фахових 

компетентностей майбутніх учителів початкової школи, зокрема, 

комунікативної, громадѐнської, соціокультурної, філологічної, інформаційно-

комунікаційної, етичної, дидактичної та ін. важливу роль відіграю педагогічна 

практика. З-поміж компетентностей, ѐкими маю володіти фахівець, вагоме 

місце маю бути відведено етичній компетентності, зокрема, здатності діѐти на 

основі принципів і норм етики, правил культури поведінки у стосунках із 

дорослими й дітьми, на основі загальнолядських та національних цінностей, 

норм суспільної моралі. Загалом ідетьсѐ і про основи академічної 

доброчесності, уміннѐ вирішувати складні завданнѐ, критичного мисленнѐ, 

креативності, когнітивної гнучкості, емоційного інтелекту, комунікації та 

співробітництва (10 клячових навичок до 2020-го, 2016). Приходимо до 

висновку: невід'юмноя складовоя забезпеченнѐ ѐкості освіти й одніюя з 

ефективних організаційно-педагогічних умов професійної підготовки у 

процесі педагогічної практики ю формуваннѐ етичної компетентності, 

дотриманнѐ академічної доброчесності в освітньому процесі.   

Динамічний розвиток цифрових технологій, швидкий доступ до 

продуктів інтелектуальної власності значно полегшуять процес підготовки 

конспектів майбутніх учителів до уроків і виховних заходів під час 

педагогічної практики. Разом із цим набуваять усе «більших обертів» 

запозиченнѐ й використаннѐ чужих ідей та думок без відповідних покликань. 

Отже, запровадженнѐ нових принципів освітнього процесу маю супроводжу-

ватисѐ ґрунтовноя інформаційноя кампаніюя серед населеннѐ із роз’ѐснен-

нѐм необхідності та значущості академічної культури й забезпеченнѐ ѐкості 

освіти в Україні в цілому (Єсьман та Курасова, 2020, с. 400). 

Проведена нами дослідно-експериментальна робота у Глухівському 

національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, 

Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

даю підстави припускати, що формуваннѐ академічної доброчесності у 

здобувачів освіти, зокрема поглибленнѐ й розширеннѐ знань із основ 

академічної доброчесності, їх дотриманнѐ і доцільне застосуваннѐ ю 

вагомоя складовоя професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи у процесі педагогічної практики.  
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Аналіз актуальних досліджень. Специфіка академічної доброчесності,  

норми щодо забезпеченнѐ академічної доброчесності у сфері загальної 

середньої освіти окреслені в Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), «Про повну загальну середня освіту» (2020).  

Принципи академічної доброчесності висвітляятьсѐ в Концепції 

«Нова українська школа» (2016), Методичних рекомендаціѐх длѐ закладів 

вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (2018). 

Сутність понѐттѐ «академічна доброчесність», її види, основні вимоги щодо 

дотриманнѐ досліджуять К. Афанасьюва, В. Банись, Б. Буѐк, С. Дикань, 

Т. Добко, О. Семеног, В. Ситцева, В. Троцька, Т. Фініков, О. Штефан та ін. 

В останні роки актуальні питаннѐ професійної підготовки майбутніх учи-

телів початкової школи окреслено в наукових працѐх О. Біди, Г. Бучківської, 

А. Кузьмінського, А. Кравцової, О. Савченко, А. Струк, Л. Хомич, Л. Хоружі, 

Н. Шустової та ін. Різнобічні аспекти організації педагогічної практики в 

закладах вищої освіти, формуваннѐ професійної компетентності майбутніх 

учителів, у т.ч. початкової школи у процесі педагогічної практики досліджуять 

С. Кара, Л. Машкіна, О. Мондич, Н. Нікула, В. Підгурська, І. Шоробура та ін. 

Мета статті. У межах статті окреслимо сутність і особливості 

формуваннѐ академічної доброчесності майбутніх учителів початкової 

школи ѐк одну з педагогічних умов професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти у процесі педагогічної практики. 

Методи дослідження: аналіз законодавчих і наукових джерел; 

вивченнѐ освітньо-професійних програм 013 Початкова освіта закладів 

вищої педагогічної освіти; аналіз; анкетуваннѐ здобувачів освіти; аналіз 

міжкафедрального проюкту.   

Виклад основного матеріалу. З урахуваннѐм нормативно-

законодавчих документів означимо понѐттѐ «академічна доброчесність».  

У статті 1. Основні терміни та їх визначеннѐ Закону України «Про вищу 

освіту» (2014) понѐттѐ «академічна доброчесність» означено ѐк сукупність 

етичних принципів та правил, ѐкими маять керуватисѐ учасники освітнього 

процесу під час навчаннѐ, викладаннѐ та провадженнѐ наукової (творчої) 

діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри до результатів навчаннѐ та/або 

наукових (творчих) досѐгнень. Відповідно до статті 42 Закону України «Про 

освіту» (2017), понѐттѐ «академічна доброчесність» представлено ѐк 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, ѐкими маять 

керуватисѐ учасники освітнього процесу під час навчаннѐ, викладаннѐ та 

провадженнѐ наукової (творчої) діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри до 

результатів навчаннѐ та/або наукових (творчих) досѐгнень.  
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У статті 42. Система забезпеченнѐ ѐкості повної загальної середньої 

освіти пункту 2 Законом України «Про повну загальну середня освіту» 

(2020) понѐттѐ «академічна доброчесність» охарактеризовано ѐк 

внутрішня систему забезпеченнѐ ѐкості освіти, що формуютьсѐ закладом 

освіти та маю, зокрема, вклячати механізми забезпеченнѐ академічної 

доброчесності, порѐдок виѐвленнѐ та встановленнѐ фактів порушеннѐ 

академічної доброчесності, види академічної відповідальності 

педагогічних працівників та учнів за конкретні порушеннѐ академічної 

доброчесності. Законом України «Про повну загальну середня освіту»  

(2020) встановлено обов'ѐзки учнів і вчителів дотримуватись академічної 

доброчесності та види відповідальності за виѐвлені факти її порушеннѐ.  

Згідно з документом «Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності», розробленим Міжнародним центром академічної 

доброчесності в Клемсонському Університеті, академічна доброчесність 

трактуютьсѐ ѐк вірність всіх учасників академічного процесу таким 

головним цінностѐм, ѐк справедливість, чесність, довіра, мужність, повага 

й відповідальність. Проѐвами академічної недоброчесності визначено 

плагіат, обман, шахрайство, рерайт чужих ідей своїми словами, підробка 

результатів дослідженнѐ та хабарництво (Fendler & Godbey, 2016, с. 77). 

У «Довіднику з академічної доброчесності длѐ школѐрів» О. Гужва, 

М. Григор’юва, О. Крикова, С. Пювко акцентуять увагу на необхідності 

розвивати академічну доброчесність саме зі школи. Дослідники 

наголошуять:  «…від того, ѐкі випускники виходѐть сьогодні зі шкільних 

стін, залежить, ѐкими будуть абітуріюнти та майбутні студенти» (Гужва, 

2016, с. 7). Підтвердженнѐ потреби цьому ю пункти в Державному стандарті 

початкової освіти (Державний стандарт початкової освіти, 2018), що 

стосуятьсѐ результатів навчаннѐ школѐрів: «учень зазначаю авторство 

власних робіт; виѐвлѐю повагу до авторства інших осіб» (1-2 класи), 

«дотримуютьсѐ правил використаннѐ власних і чужих творів» (3-4 класи). 

Як показую аналіз наукових джерел, означене понѐттѐ охопляю 

моральні норми і етичні правила поведінки всіх учасників освітнього процесу 

(Bacha et al., 2012, с. 367), стосуютьсѐ ѐк внутрішньої культури окремої 

особистості, так і загальної корпоративної культури закладу, міжособистісних 

та професійних взаюмин у колективі (Бровко та ін., 2018, с. 133-134). Д. Сопова 

зміст академічної доброчесності окресляю ѐк  систему ѐкостей учасників 

освітнього процесу: «бути чесним та відповідальним, з повагоя ставитись до 

думок інших лядей, дотримуватись правил академічної поведінки», ѐк 

основу духовної цілісності особистості, складової її морально-етичної 
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компетентності (Сопова, 2018, с. 52-56). В. Сацик  зазначаю, що академічна 

доброчесність виѐвлѐютьсѐ у відданості академічної спільноти 

фундаментальним цінностѐм чесності, довіри, справедливості, поваги, 

відповідальності й мужності (Сацик, 2017). У такому розумінні зміст 

досліджуваного понѐттѐ, на наш поглѐд, маю охоплявати систему внутрішніх 

чинників, ѐкі забезпечуять сумлінне й відповідальне ставленнѐ майбутнього 

педагога до своюї майбутньої професійної діѐльності ву початковій школі.  

Паралельно дослідники вживаять термін «академічна культура». 

Зокрема, О. Семеног зазначаю, що академічна культура вбираю різні 

характеристики лексеми академічний (навчальний, теоретичний, 

взірцевий, почесний, етичний) і розглѐдаю його ѐк понѐттѐ, що ю ширшим 

за понѐттѐ «академічна доброчесність» (Семеног, 2020). 

Проведений аналіз вище означених документів та публікацій даю 

підстави зробити висновок, що формуваннѐ цінностей академічної 

доброчесності майбутніх учителів маю бути системним, а також бути 

невід'юмноя складовоя загальних та фахових компетентностей, 

починаячи з початкових курсів навчаннѐ студентів у закладах вищої освіти. 

Означимо формуваннѐ академічної доброчесності майбутніх учителів ѐк 

важливу педагогічну умову професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

у процесі педагогічної практики. 

З метоя більшої конкретизації, ѐк виконуютьсѐ така педагогічна 

умова, здійснимо аналіз освітньо-професійних програм 013 Початкова 

освіта, зокрема Київського університету імені Бориса Грінченка (2017), 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (2017), Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова (2018), Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василѐ Стефаника» 

(2019); Рівненського державного гуманітарного університету (2019), 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка» (2020), Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатяка (2020). 

Вивченнѐ освітньо-професійних програм засвідчую, що майбутні 

вчителі початкової школи в ході професійної підготовки та під час 

проходженнѐ педагогічної практики отримуять певні знаннѐ про 

академічну доброчесність. До загальних, фахових компетентностей 

уведено, зокрема, такі компетентності, ѐк:   

- здатність діѐти на основі принципів і норм етики, правил культури 

поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолядських 
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та національних цінностей та дотримуватисѐ принципів педагогічної етики 

(професійної етики вчителѐ початкової школи);   

- здатність володіти доцільними формами вербального професійного 

спілкуваннѐ в колективі, сприймати, осмислявати й відтворявати зміст та 

основну думку усних і письмових висловлявань, коригувати власне й чуже 

мовленнѐ (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет», «Прикарпатський національний університет 

імені Василѐ Стефаника»); 

- здатність опрацьовувати, групувати навчальну інформація, 

адекватно усвідомлявати комунікативний сенс повідомлень, 

запам’ѐтовувати й у разі необхідності актуалізовувати в пам’ѐті професійні 

знаннѐ, фактичні дані, навчальну інформація; 

- уміннѐ розроблѐти проюкти уроків з певного предмета та їх 

фрагменти, календарно-тематичне плануваннѐ динаміки розгортаннѐ 

змісту освітніх галузей, план виховної роботи, планувати професійний 

саморозвиток вчителѐ (Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені Василѐ Стефаника, 

Рівненський державний гуманітарний університет); 

- здатність до пошуку, обробленнѐ та аналізу, систематизації й 

узагальненнѐ інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних 

джерел та формуляваннѐ логічних висновків (Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка, Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатяка); 

- здатність використовувати відповідні інтернет-ресурси, програмне 

забезпеченнѐ (електронні підручники, комп’ятерні програми) длѐ 

організації ефективного навчально-виховного процесу у школі І ступенѐ та 

самоосвіти (Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені Василѐ Стефаника»); 

- здатність до узагальненнѐ власного педагогічного досвіду і 

представленнѐ його у формі розробок навчальних матеріалів длѐ учнів, 

системи уроків, методичних рекомендацій щодо практики використаннѐ 

певних методичних прийомів, організації видів навчальної діѐльності тощо 

(Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). 

На основі аналізу освітньо-професійних програм закладі вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта ю спільні риси і певні особливості. 

Зокрема, у Національному педагогічному університеті імені 
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М. П. Драгоманова акцентовано увагу до узагальненнѐ власного 

педагогічного досвіду і представленнѐ його у формі розробок навчальних 

матеріалів длѐ учнів, системи уроків, методичних рекомендацій щодо 

практики використаннѐ певних методичних прийомів, організації видів 

навчальної діѐльності тощо. 

У Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 

національний університет», «Прикарпатський національний університет 

імені Василѐ Стефаника», ѐк показую аналіз освітньої програми, звертаять 

увагу на здатність володіти доцільними формами вербального 

професійного спілкуваннѐ в колективі, сприймати, осмислявати й 

відтворявати зміст і основну думку усних і письмових висловлявань, 

коригувати власне та чуже мовленнѐ. 

Уміннѐ розроблѐти проюкти уроків із певного предмета та їх фрагменти, 

календарно-тематичне плануваннѐ динаміки розгортаннѐ змісту освітніх 

галузей, план виховної роботи, планувати професійний саморозвиток учителѐ 

прослідковуюмо в Державному вищому навчальному закладі 

«Прикарпатський національний університет імені Василѐ Стефаника» та 

Рівненському державному гуманітарному університеті. 

Разом із тим, проаналізовані компетентності освітньо-професійних 

програм не повноя міроя розкриваять компетентність діѐти на основі прин-

ципів професійної етики й дотримуватисѐ правил академічної доброчесності. 

У зв’ѐзку з цим нами було проведено анонімне опитуваннѐ серед студентів 

ІІІ-IV курсів спеціальності 013 «Початкова освіта» освітнього рівнѐ «бакалавр» 

у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра 

Довженка, Сумському державному педагогічному університеті імені 

А. С. Макаренка, Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини. Кількість респондентів склала 60 студентів. Длѐ проведеннѐ 

опитуваннѐ ми застосували авторську анкету, у ѐку вклячили 6 запитань. 

На запитаннѐ «Чи інформуять Вас науково-педагогічні працівники 

про процедури дотриманнѐ академічної доброчесності під час підготовки 

до уроків у процесі педагогічної практики?» 81 % респондентів відповіли 

позитивно; 4 % студентів відповіли, що таке інформуваннѐ відбуваютьсѐ під 

час індивідуальних консультацій та бесід. Водночас 96 % опитаних 

відзначили потребу проведеннѐ відповідних заходів щодо процедури 

дотриманнѐ принципів академічної доброчесності, академічного письма та 

оцінки правомірності запозичень у текстах під час підготовки до уроків у 

процесі педагогічної практики чи написанні наукових текстів. 
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На запитаннѐ: «Чи доводилосѐ Вам свідомо вдаватисѐ до плагіату під 

час підготовки до уроків у процесі педагогічної практики?» 86 % студентів 

відповіло, на жаль, схвально; і лише 14% опитаних не вдавалисѐ до 

плагіату, бо усвідомлено готували розробки проюктів уроків, годин 

спілкувань, презентацій тощо.  

На запитаннѐ «Що спонукало Вас на подібні дії?» 45 % студентів 

зазначили: іноді припускаять використаннѐ готових розроблених 

конспектів уроків (обмаль часу, нестандартні ситуації); 19 % – поѐснили 

відсутніми достатніми знаннѐми длѐ авторської розробки уроку. 13 % 

студентів не маять мотивації до майбутньої професійної діѐльності; 9 % – 

не плануять працявати вчителем початкової школи післѐ закінченнѐ 

закладу вищої освіти. 

Четверте запитаннѐм в анкету було сформульовано так: «Як/чи дії 

студентів, що порушуять принципи академічної доброчесності у процесі 

педагогічної практики, впливаять на майбутня професія?». Це впливаю на 

престиж освіти (таку відповідь надали 75 відсотків респондентів); на 

авторитет закладу вищої освіти (83 % опитаних); на думку колективу, 

однокурсників щодо порушника (56 відсотків респондентів); на ѐкість та 

рівень наданнѐ освітніх послуг майбутнім фахівцем у закладі загальної 

середньої освіти (25 відсотків респондентів). 

Серед пропозицій щодо підвищеннѐ рівнѐ академічної 

доброчесності у процесі проходженнѐ педагогічної практики студенти 

означили такі, ѐк активна участь у наукових конференціѐх з даного питаннѐ 

(65 %); проведеннѐ практичних занѐть із розробки уроків у процесі 

педагогічної практики з дотриманнѐ академічної доброчесності (45 %); 

участь у тренінгах, семінарах, круглих столах з дотриманнѐ академічної 

доброчесності (32 %); самоосвітнѐ діѐльність, зокрема опрацяваннѐ 

наукової літератури, нормативно-правових документів, законодавчої бази, 

проходженнѐ курсів підвищеннѐ кваліфікації (15 %). 

Викладені вище результати даять підстави припускати: майбутні 

вчителі початкової школи ще не маять чіткого стандарту поведінки в освітній 

діѐльності, не повноя міроя розуміять академічні принципи та правила 

доброчесності. Часто студент у процесі педагогічної практики намагаютьсѐ 

знайти виправданнѐ, морально-етичне поѐсненнѐ нечесній поведінці 

стосовно списаного конспекту уроку. Разом із тим майбутні вчителі 

початкової школи маять усвідомити, що будь-ѐке порушеннѐ принципів 

академічної доброчесності зумовляю велику кількість негативних результатів. 
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На основі опитуваннѐ здобувачів вищої освіти, вивченнѐ наукових 

джерел, проведених занѐть у вищій і початковій школі під час педагогічної 

практики нами визначено перелік знань та вмінь із дотриманнѐ 

академічної доброчесності, ѐкими маю оволодіти майбутній учитель 

початкової школи у процесі педагогічної практики: це сутність, мета і 

завданнѐ академічної доброчесності; знаннѐ нормативно-правової та 

законодавчої бази; розробка проюктів уроків, календарно-тематичного 

плануваннѐ, презентацій, дидактичного матеріалу у процесі педагогічної 

практики з дотриманнѐ академічної доброчесності; здатність до 

самоосвітньої діѐльності (участь у конференціѐх, тренінгах, семінарах). 

Отже, за результатами опитуваннѐ студентів та проведених із ними 

бесід вважаюмо, що у процесі педагогічної практики недостатньоя міроя 

відбуваютьсѐ процес формуваннѐ академічної доброчесності, особливості 

ѐкого полѐгаять у специфічному поюднанні моральних і правових засад, 

що виражаютьсѐ в сукупності етичних принципів та визначених законом 

правил; у чітко визначеній сфері застосуваннѐ – у процесі навчаннѐ та 

викладаннѐ та провадженнѐ наукової (творчої) діѐльності; у забезпеченні 

довіри до результатів навчаннѐ або професійних досѐгнень. 

Комплексна робота стосовно формуваннѐ академічної доброчесності у 

процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти до педагогічної 

практики може бути успішноя за умови співпраці кафедр, що забезпечуять 

фахово-методичну підготовку майбутніх учителів, факультетів, університету зі 

школами, де відбуваютьсѐ педагогічна практика здобувачів.  

Так, відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

дошкільної і початкової освіти Інституту педагогіки і психології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в межах 

співпраці з науково-дослідноя лабораторіюя «Академічна культура 

дослідника» кафедри української мови і літератури цього ж закладу 

студенти – майбутні вчителі початкової школи експериментальних груп 

беруть участь у щорічній міжнародній науково-практичній конференції 

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі: ювропейський на 

національний досвід». Упродовж 2018-2020 рр. презентуять творчий 

проюкт «Дотриманнѐ принципів академічної доброчесності в початковій 

школі», до ѐкого долучені учні 2-3 класів Комунальної установи Сумська 

загальноосвітнѐ школа І-ІІІ ступенів № 23», м. Суми, Сумської області ѐк 

учасники експерименту.  

У процесі реалізації проюкту на занѐттѐх із фахово-методичних 

дисциплін «Педагогіка (Теоріѐ та методика вихованнѐ)», «Методика навчаннѐ 
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української мови», «Методика навчаннѐ літературного читаннѐ», «Основи 

культури усного і писемного мовленнѐ (Основи культури і техніки мовленнѐ, 

каліграфіѐ)» опрацьовували з майбутніми бакалаврами складники 

академічної доброчесності (довіра, повага, відповідальність, чесність, 

гідність), вимоги щодо дотриманнѐ академічної доброчесності педагогічними 

працівниками за «Абеткоя длѐ директора». У документі подано такі основні 

положеннѐ, ѐк неухильне дотриманнѐ норм академічної доброчесності і 

власним прикладом демонструваннѐ важливості дотриманнѐ відповідних 

норм у педагогічній діѐльності; інформуваннѐ учнів про необхідність 

дотриманнѐ норм академічної доброчесності; інформуваннѐ батьків про 

необхідність дотриманнѐ норм академічної доброчесності; спрѐмовуваннѐ 

змісту завдань під час проведеннѐ навчальних занѐть на творчу та аналітичну 

роботу учнів; розробка таких завдань, ѐкі спонукаять учнів критично мисли-

ти; запровадженнѐ в освітньому процесі написаннѐ тематичних творчих есе 

замість рефератів зі скомпільованоя інформаціюя з інших джерел; засто-

совуваннѐ компетентнісного підходу в навчанні (Бобровський та ін., 2020). 

У процесі виконаннѐ дослідно-експериментальної роботи в межах 

навчальної дисципліни «Методика навчаннѐ української мови» під час 

реалізації проюкту «Дотриманнѐ принципів академічної доброчесності в 

початковій школі»  студенти стали учасниками уроків, ѐкі ми проводили в 

ѐкості вчителѐ початкової школи Комунальної установи Сумська 

загальноосвітнѐ школа І-ІІІ ступенів № 23», м. Суми, Сумської області в межах 

годин спілкуваннѐ з учнѐми початкових класів та їх батьками. Конспекти 

занѐть з української мови та літературного читаннѐ були розроблені з 

урахуваннѐм матеріалів «Довідника академічної доброчесності длѐ 

школѐрів» за загальноя редакціюя О. О. Гужви (Гужва, 2016); підручників з 

української мови длѐ учнів 1–4-х класів (М. Захарійчук, А. Мовчун; 

О. Савченко), з літературного читаннѐ (О. Савченко; В. Науменко). В основу 

занѐть покладено принципи академічної культури та доброчесності 

здобувача початкової освіти. 

Спільно з учасниками проюкту було опрацьовано такі теми: 

«Доброчесність у навчанні», «Доброчесність і справедливість дорожчі за 

золото», «Що таке плагіат? Чому це погано?», «Висловляй власну думку», 

«Вчимосѐ доброчесності на уроках української мови», «Будь самостійним», 

«Етична відповідальність». Спільно укладали правила чесної поведінки учнів 

класу; заповнявали шаблон «Правила чесної поведінки» в робочому зошиті. 

У межах проведених годин спілкувань майбутні вчителі, учні-молоді науковці 

та їх батьки ознайомилисѐ з понѐттѐми «інтелектуальна власність» і 
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«крадіжка інтелектуальної власності» (крадіжка думок). Наразі на занѐттѐх зі 

студентами, готуячи конспекти уроків, опрацьовуюмо навчально-методичні 

комплекси з академічної доброчесності молодшого школѐра.  

Аналіз занѐть із фахово-методичних дисциплін засвідчую, за 

експертними оцінками учителів початкової школи, викладачів, а також 

здобувачів вищої освіти, ефективність апробованих проблемно-пошукових 

вправ, клячовими словами ѐких ю дослідженнѐ й академічна доброчесність. 

Реалізаціѐ зазначеного проюкту дозволить оптимізувати процес 

комунікативної взаюмодії, академічну культуру суб’юктів освітнього процесу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, з 

урахуваннѐм нормативно-законодавчих документів та наукових 

досліджень понѐттѐ «академічна доброчесність» означено ѐк сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, ѐкими маять 

керуватисѐ учасники освітнього процесу під час навчаннѐ, викладаннѐ та 

провадженнѐ наукової (творчої) діѐльності з метоя забезпеченнѐ довіри 

до результатів навчаннѐ та/або наукових (творчих) досѐгнень, 

охарактеризовано ѐк дотриманнѐ таких головних цінностей, ѐк 

справедливість, чесність, довіра, мужність, повага й відповідальність.  

Формуваннѐ цінностей академічної доброчесності майбутніх учителів 

маю бути системним і послідовним, виступати невід'юмноя складовоя 

загальних та фахових компетентностей у закладах вищої педагогічної 

освіти. Означуюмо це ѐк важливу педагогічну умову професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти у процесі педагогічної практики. 

Аналіз освітньо-професійних програм 013 Початкова освіта закладів 

вищої освіти засвідчую, що майбутні вчителі початкової школи в ході 

професійної підготовки та під час проходженнѐ педагогічної практики 

отримуять певні знаннѐ про академічну доброчесність, натомість в 

освітньому процесі не повноя міроя реалізуютьсѐ специфіка формуваннѐ 

цінностей академічної культури, умінь здійснявати академічну комунікація. 

На основі опитуваннѐ здобувачів вищої освіти, вивченнѐ наукових 

джерел, проведених занѐть у вищій і початковій школі під час педагогічної 

практики нами визначено перелік знань та вмінь із дотриманнѐ 

академічної доброчесності, ѐкими маю оволодіти майбутній учитель 

початкової школи: це сутність, мета і завданнѐ академічної доброчесності; 

знаннѐ нормативно-правової та законодавчої бази; розробка проюктів 

уроків, календарно-тематичного плануваннѐ, презентацій, дидактичного 

матеріалу у процесі педагогічної практики з дотриманнѐ академічної 
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доброчесності; здатність до самоосвітньої діѐльності (участь у 

конференціѐх, тренінгах, семінарах). 

Проведена дослідно-експериментальна робота засвідчую, що 

формуваннѐ  академічної доброчесності у процесі професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти до педагогічної практики може бути успішним за 

умови співпраці кафедр, ѐк показуять результати проюкту «Дотриманнѐ 

принципів академічної доброчесності в початковій школі» науково-

дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника» кафедри 

української мови і літератури та кафедри дошкільної і початкової освіти 

Сумського державного педагогічного університету імені  А. С. Макаренка, 

що забезпечуять фахово-методичну підготовку майбутніх учителів, 

факультетів, університету зі школами, де відбуваютьсѐ педагогічна практика 

здобувачів. Саме під час педагогічної практики активізуютьсѐ процес 

професійного становленнѐ та самовизначеннѐ студентів, поглибляятьсѐ 

теоретичні знаннѐ майбутніх педагогів, розвиваятьсѐ методичні вміннѐ, 

навички практичної діѐльності, професійно значущі ѐкості особистості, 

створяятьсѐ умови длѐ виробленнѐ власного методичного стиля.  

Експериментальну перевірку формуваннѐ академічної доброчесності 

майбутніх учителів початкової школи ѐк одну з педагогічних умов 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти у процесі педагогічної 

практики представимо в наступних публікаціѐх. 
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building an internal system for ensuring the quality of education in general secondary 
education: guidelines. Kyiv: State Service for Education Quality). 

РЕЗЮМЕ 
Шамунова Екатерина. Формирование академической добропорѐдочности 

будущих учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки к 
педагогической практике: сущность и специфика. 

В статье обозначены особенности формированиѐ академической 
добропорѐдочности будущих учителей начальной школы как одно из педагогических 
условий профессиональной подготовки студентов высшего учебного заведениѐ в 
процессе педагогической практики. Осуществлен анализ законодательных и научных 
источников относительно содержаниѐ понѐтиѐ «академическаѐ добропорѐдочность». 
Проведен анализ образовательно-профессиональных программ 013 Начальное 
образование высших учебных заведений, удостоверѐящий, что будущие учителѐ 
начальной школы в ходе профессиональной подготовки и во времѐ прохождениѐ 
педагогической практики получаят определенные знаниѐ об академической 
добропорѐдочности. На основе опроса студентов высшего учебного заведениѐ, изучениѐ 
учебно-методической литературы определен перечень знаний и умений по соблядения 
академической добропорѐдочности, которыми должен овладеть будущий учитель 
начальной школы в процессе подготовки к педагогической практике. Освещены 
отдельные результаты проекта «Соблядение принципов академической 
добропорѐдочности в начальной школе» научно-исследовательской лаборатории 
«Академическаѐ культура исследователѐ» кафедры украинского ѐзыка и литературы и 
кафедры дошкольного и начального образованиѐ Сумского государственного 
педагогического университета имени А. С. Макаренко. 

Ключевые слова: академическаѐ добропорѐдочность, будущие учителѐ 
начальной школы, педагогические условиѐ, профессиональнаѐ подготовка, высшее 
педагогическое учебное заведение, образовательно-профессиональнаѐ программа, 
педагогическаѐ практика, проект. 

SUMMARY 
Shamunova Kateryna. Formation of academic integrity of future primary school teachers 

in the process of professional preparation for teaching practice: essence and specificity. 
The article outlines the peculiarities of academic integrity formation of future primary 

school teachers as one of the pedagogical conditions for professional training of applicants 
for higher education in the process of pedagogical practice. 

Legislative and scientific sources on the content of the concept of “academic 
integrity” is analyzed. The analysis of educational and professional programs of the specialty 
013 Primary education of higher education institutions is carried out, which confirms that 
future primary school teachers in the course of professional training and during pedagogical 
practice receive certain knowledge about academic integrity. According to the survey of 
higher education seekers, the study of educational and methodological literature, a list of 
knowledge and skills for academic integrity, which should be mastered by a future primary 
school teacher in preparation for pedagogical practice, was defined. Some results of the 
project “Following of the principles of academic integrity in the primary school” of the 
research laboratory “Academic culture of the researcher” of Ukrainian Language and 
Literature Department and Preschool and Primary Education Department of Sumy State 
Pedagogical University named after A.S. Makarenko are presented.  

Key words: academic integrity, future primary school teachers, pedagogical 
conditions, professional training, institution of higher pedagogical education, educational-
professional program, pedagogical practice, project. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 

Інноваційні програми фізичної культури і спорту призначені длѐ того, щоб 
бути більш всеосѐжними, динамічними, рухливими, відкритими, ніж традиційні 
занѐттѐ фізичноя культуроя та спортом. Це допомагаю виконувати фізичні 
навантаженнѐ й вироблѐти прихильність здоровому способу життѐ, здійснявати 
занѐттѐ фізичноя культуроя  і спортом самостійно, навчити різні верстви 
населеннѐ руховій діѐльності, підкресляячи психологічний вплив фізичних вправ на 
стан здоров’ѐ. Інноваційні види рухової активності, втілені в нових програмах, 
дозволѐять фахівцѐм фізичної культури і спорту розвивати в підопічних різні рухові 
навички та здатності працявати в команді, при цьому вихованці відчуваять себе 
більш комфортно в руховому середовищі.  

Ключові слова: фахівці фізичної культури і спорту, інноваційні спортивні 
технології, рухова активність, технології здоров’ѐ та фітнесу, цифрові технології 
спорту та здоров’ѐ. 

 

Постановка проблеми. Інноваційна освіта – це розвиток і розширеннѐ 

ѐкісної освіти, життюво важливий спосіб розвивати творчість, здібності й 

таланти вихованців із високоя ѐкістя. У сучасну епоху з розвитком 

інформаційних і комунікаційних технологій удосконаляятьсѐ різні спортивні 

й фізкультурні програми. Інноваційні програми фізичної культури і спорту 

(ФКіС) призначені длѐ того, щоб бути більш всеосѐжними, динамічними, 

рухливими, відкритими, ніж традиційні занѐттѐ фізичноя культуроя та 

спортом. Це допомагаю виконувати фізичні навантаженнѐ й вироблѐти 

прихильність здоровому способу життѐ, здійснявати занѐттѐ фізичноя 

культуроя та спортом самостійно, навчити різні верстви населеннѐ руховій 

діѐльності, підкресляячи психологічний вплив фізичних вправ на стан 

здоров’ѐ. Інноваційні види рухової активності, втілені в нових програмах, 

дозволѐять фахівцѐм фізичної культури і спорту розвивати в підопічних різні 

рухові навички та здатності працявати в команді, при цьому вихованці 

відчуваять себе більш комфортно в руховому середовищі.  

У цьому контексті впровадженнѐ інноваційних видів рухової 

активності у професійній діѐльності фахівців фізичної культури і спорту 

викликаю інтерес ѐк нова парадигма длѐ організації занѐть (Chesbrough, 

2003), а також фахівцѐм ФКіС було б корисно «систематично заохочувати й 
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вивчати широкий спектр внутрішніх і зовнішніх джерел інновацій та нових 

можливостей, свідомо інтегруячи ці дослідженнѐ зі стійкими 

можливостѐми й ресурсами та широко використовуячи ці можливості в 

різних напрѐмах» (West and Gallagher, 2006). Таким чином, актуальноя ю 

проблема вивченнѐ інноваційності в спортивних і фізичних програмах. 

Аналіз актуальних досліджень. Розвиток галузі фізичної культури і 

спорту ґрунтуятьсѐ на Постанові Верховної Ради України «Про 

забезпеченнѐ сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в 

умовах децентралізації влади» (2016), Цільовій соціальній комплексній 

програмі розвитку фізичної культури і здоров’ѐ (2016) та ін.  

Концептуальні, теоретичні й методичні засади діѐльності фахівців у 

галузі ФКіС  розкрито в роботах О. Ажиппо, О. Томенко, Ю. Лѐнного, 

О. Міхеюнка, П. Рибалка, Д. Бермудес, Н. Бюлікової, Б. Долинського, М. Носко 

та ін. Значний науковий внесок у розвиток теорії фізичного вихованнѐ і спорту 

зробили вітчизнѐні вчені С. Бубка, М. Дутчак, І. Максименко, В. Платонов, 

Ю. Бріскін, В. Костякевич, А. Магльований та ін. Дослідники розкрили у своїх 

працѐх провідні напрѐми оптимізації підготовки спортсменів. 

Фізична культура і спорт ю важливоя частиноя нашого життѐ, що стаю 

все більш популѐрноя. Тренувальні занѐттѐ зберігаять здоров’ѐ, надаять 

розслабленість, а також підтримуять фігуру та зміцняять соціальне, 

психологічне та духовне здоров’ѐ через вихованнѐ терпіннѐ й витривалості. 

Також фізичне вихованнѐ і спорт ю процесом, де відбуваютьсѐ одна із 

соціальних активностей лядей, ѐка визнаютьсѐ в суспільстві по всьому світу, а 

тому ю засобом зближеннѐ лядей (Eitzen and Sage, 2003). Участь у спортивних 

заходах і тренуваннѐх дозволѐю відчувати себе частиноя надійної групи та 

засвоїти відчуттѐ приналежності (Allen et al. 2008). Також дослідники 

вважаять, що фізичне вихованнѐ і спорт приносить користь або задоволеннѐ 

длѐ здоров’ѐ, коли ляди збираятьсѐ разом, але длѐ багатьох учасників це ю 

досвід, ѐкий нерозривно пов’ѐзаний із їх індивідуальністя та самооцінкоя 

(Weiss et al., 2001). Іншими словами, фізичне вихованнѐ і спорт може 

використовуватисѐ ѐк спосіб збереженнѐ своюї культурної самобутності 

(Stodolska and Alexandris, 2004). Тому ляди, ѐкі не займаятьсѐ спортом, 

можуть втратити цінні можливості длѐ соціалізації, освіти й навіть 

професійного розвитку (Majumdar et al., 2012). Пропаганда фізичної культури 

і спорту – це позитивний вплив на добробут, здоров’ѐ і, отже, зменшеннѐ на 

витрати, ѐкі супроводжуять медичне обслуговуваннѐ (Pawlowski et al., 2014). 

У цьому контексті необхідно просувати участь різних верств населеннѐ в 

занѐттѐх спортом, надаячи адекватну спортивну інфраструктуру (Wicker et al., 
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2013). Це розвиваю навички, знаннѐ, цінності й установки, необхідні длѐ 

формуваннѐ й веденнѐ активного та здорового способу життѐ, а також 

формуваннѐ впевненості й компетентності у вирішенні задач за допомогоя 

широкого спектру заходів. Це також підхід до підвищеннѐ фізичної активності 

молоді та зниженнѐ хронічних захворявань (Hilland et al., 2016). Фізичне 

вихованнѐ і спорт створяю раціональну основу длѐ залученнѐ молоді в 

регулѐрну структуровану фізичну активність, а також допомагаю накопичити 

знаннѐ, навички й підходи, що дозволѐять брати участь у інноваційній 

фізичній активності протѐгом життѐ (Heath et al., 2012). Іншими словами, 

фізична активність може розглѐдатисѐ ѐк важливий аспект ѐкості життѐ та ю 

свідченнѐм організованої фізичної активності (Kilborn et al., 2016). Фізичне 

вихованнѐ підтримую особисте й суспільне благополуччѐ, допомагаю досѐгти 

високого рівнѐ фізичної активності та фізичної підготовки длѐ всіх; 

заохочувати надбаннѐ рухових навичок; розвивати нові підходи й розроблѐти 

конкретні технології, призначені длѐ задоволеннѐ потреб усіх у фізичному 

зростанні й розвитку. 

Водночас проведений аналіз наукових робіт показую недостатність 

систематичних теоретичних і практичних досліджень використаннѐ 

інноваційних технологій у професійній діѐльності фахівців ФКіС. Цѐ 

проблема потребую додаткового осмисленнѐ й дослідженнѐ. 

Мета статті. Розглѐнути основи використаннѐ інноваційних видів рухо-

вої активності у професійній діѐльності фахівців фізичної культури і спорту. 

Методи дослідження. Теоретичні методи: системний аналіз наукової, 

психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальненнѐ й 

систематизаціѐ теоретичних відомостей щодо професійної діѐльності фахівців 

фізичної культури та спорту. Емпіричні методи: анкетуваннѐ длѐ вивченнѐ 

реального стану професійної діѐльності фахівців фізичної культури та спорту. 

Виклад основного матеріалу. Інноваціѐ – це процес, за допомогоя 

ѐкого створяятьсѐ нові активи або розвиваютьсѐ новий потенціал длѐ дій. 

Інновації – це кляч до конкурентної переваги в складних мінливих умовах. Це 

важливе джерело зростаннѐ ринку й економіки, а значить і всіх інших галузей 

суспільного життѐ. У складному й мінливому середовищі інновації створяять 

цінність і стійку перевагу, а також допомагаять працявати краще та 

створявати нові продукти й послуги (Hana, 2013). Іншими словами, інноваціѐ 

може розглѐдатисѐ ѐк прийнѐттѐ нової ідеї, продукту, методу або послуги. 

Крім того, інновації ѐк упровадженнѐ винаходів і модифікованих продуктів і 

послуг маять комерційну цінність та розглѐдаятьсѐ ѐк процес або 

послідовність подій, у ѐких ляди взаюмодіять один з одним, щоб привнести 
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нові ідеї в організація. Інноваційний потенціал відображаю тенденція до 

новизни, експериментів і творчого процесу, ѐкі допомагаять у зростанні та 

диверсифікації. З іншого боку, це вважаютьсѐ успішноя експлуатаціюя нових 

ідей. Іншими словами, це процес створеннѐ нових речей і ѐвищ за 

допомогоя необхідних технологічних каналів і творчого мисленнѐ (Comlek et 

al., 2012). Длѐ того, щоб успішно рухатисѐ вперед, необхідно приділѐти 

підвищену увагу інноваційним проюктам. Це повинно стати клячовим 

моментом в організації практичної роботи з фізичного вихованнѐ та спорту. 

Упровадженнѐ інноваційних технологій дозволѐю на ѐкісно новому рівні вести 

тренувальний процес і розвивати спорт длѐ всіх. 

Сьогодні інноваційні технології здоров’ѐ та фітнесу не ю надбаннѐм 

особистого досвіду окремих фахівців, але вони розвиваятьсѐ відповідно до 

досѐгнень медичної науки. Будь-ѐка технологіѐ фізичної культури й оздо-

ровленнѐ вклячаю в себе постановку мети й завдань реабілітації та фактичну 

реалізація занѐть фізичноя культуроя та фітнесом у тій чи іншій формі.  

Серед інноваційних технологій длѐ здоров’ѐ та фітнесу нині 

актуальними ю: розтѐжка, розтѐжка іграшок (длѐ дітей дошкільного віку), 

техніка прес-танця (вправи на степ-платформі, степ-аеробіка, Zumba, степ, 

степбазік + ѐдро, StepmiSculpt, doublestep), dancemix, hotiron (Тренуваннѐ з 

міні-баром), Crossfit (кругове тренуваннѐ без відпочинку), фітбол (вправи з 

великим пружним м’ѐчем), ABL (дослідженнѐ ніг, комплекс вправ пілатес, 

йога і стретчінг), бодіскульт (силові тренуваннѐ, проводѐтьсѐ в аеробіці), 

слайд, тренінг «Bosu» Platform.  

Наприклад, стретчинг – це комплекс вправ, призначений длѐ того, 

щоб м’ѐзи були еластичними, а суглоби гнучкими й рухливими. Фахівці 

вважаять, що у стретчинга ю багато плясів:  

а) завдѐки розтѐгування м’ѐзів до них надходить більше крові, вони 

розслаблѐятьсѐ та стаять більш еластичними;  

б) суглоби набуваять більшої рухливості, в результаті чого 

збільшуютьсѐ гнучкість;  

в) краща профілактика проти відкладеннѐ солей;  

г) зосереджене, глибоке диханнѐ благотворно впливаю на головний 

мозок, особливо післѐ трудового днѐ;  

д) можливість займатисѐ вдома самостійно, в зручний час. 

Нові потреби, вимоги й інтереси в галузі ФКіС диктуять необхідність 

в отриманні нових знань, за допомогоя ѐких фахівець зможе самостійно 

розроблѐти нові фізкультурно-оздоровчі та спортивні програми й 

методики. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

319 

Нами було здійснено анкетуваннѐ тренерського складу відомих 

мережевих спортивних залів і спортивних клубів України (126 

респондентів, проводилосѐ за допомогоя Google платформи).  За його 

результатами відзначимо, що спортивні зали та клуби сьогодні 

представлѐять нові оздоровчі технології за таким принципом – синтез 

технологій: Zumba-step (вправи Zumba + steppl form), ABL (черевна 

порожнина + сідниці + ступні в програмі), Dancemix (суміш елементів 

різних танцявальних стилів минулого й сьогоденнѐ), Wellnessmix (Pilates + 

програма індивідуальних тренувань) та ін. 

Виѐвленнѐ провідних елементів рухів, що забезпечуять основний 

ефект рухової дії під час навчаннѐ й удосконаленнѐ техніки у спортивних 

тренуваннѐх, гімнастичних вправах і юдиноборствах, маю велике значеннѐ, 

оскільки, з одного боку, оцінка ролі елементів рухів дозволѐю більш 

цілеспрѐмовано будувати навчально-тренувальний процес, а з іншого – 

особливості виконаннѐ геотехнічних дій дозволѐять порівнѐно простими 

прийомами виѐвлѐти провідні елементи рухів, використовуячи моделі з 

малоя кількістя ланок тіла. У простих вправах іноді можна ѐкісно оцінити 

роль елементів рухів. У складних вправах, коли роль елементів руху 

залежить від сукупності рухових дій багатьох ланок тіла, часто буваю важко 

взагалі виѐвити провідний елемент руху, навіть не зачіпаячи питаннѐ про 

кількісну оцінку його ролі. У більшості випадків результативність рухової 

діѐльності можна виразити будь-ѐкоя одніюя, основноя, провідноя 

біомеханічноя характеристикоя (або сукупністя таких характеристик).  

Так, під час підніманнѐ ваги, вставаннѐ з присіду й у низці інших 

подібних випадків провідноя біомеханічноя характеристикоя ю зміна 

ординати загального центру ваги системи «лядина – вага» або, відповідно 

ординати центра ваги тіла лядини (ОЦТ). У стрибках вгору з місцѐ основним 

біомеханічних параметром опорного періоду ю швидкість ОЦТ тіла в момент 

припиненнѐ зв’ѐзку з опороя, ѐка характеризую висоту його польотної фази. 

За умови зміни статичної сили основним біомеханічним параметром ю 

амплітуда зусиль взаюмодії з опороя. У зіскоках сальто назад із поперечини 

провідними параметрами опорного періоду ю: вектор швидкості ОЦТ тіла й 

обертальний імпульс у момент припиненнѐ зв’ѐзку з опороя, що 

характеризуять поступальний і обертальний рух у безопорній фазі зіскоку.  

Аналогічно длѐ кожного руху лядини, длѐ будь-ѐкої спортивної 

вправи можна з оглѐду на призначеннѐ, цільову спрѐмованість і очікуваний 

результат рухової дії знайти одну (або декілька) провідних, основних 

біомеханічних характеристик. Очевидно, що роль провідних елементів 
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рухів повинна оціняватисѐ за їх впливом на провідну, основну 

біомеханічну характеристику руху. 

Длѐ того, щоб успішно оріюнтуватисѐ в різних напрѐмах використаннѐ 

сучасних біомеханічних ергогенних засобів у спорті, необхідно знаннѐ 

закономірності просторового оріюнтуваннѐ тіла спортсмена щодо різних 

систем координат, а також основних причин, що викликаять ті чи інші рухи 

тіла лядини. Виѐвленнѐ ролі провідних елементів рухів дозволѐю тренерам 

і їх підопічним акцентувати увагу на вирішальних ланках руху і на цій основі 

домагатисѐ підвищеннѐ результативності спортивних вправ. Саме на цій 

основі створяятьсѐ новітні інноваційні види рухової активності. 

Анкетуваннѐ тренерського складу відомих мережевих спортивних залів 

і спортивних клубів України дозволило виѐвити, що сьогодні у процес 

фізичних тренувань, нарощеннѐ сили, мускулатури, швидкості, витривалості 

активно упроваджуятьсѐ новітні цифрові технології, тим самим забезпечуячи 

інноваційність процесу рухової активності за самоя сутністя цього понѐттѐ. 

Наприклад, досить корисну технічну новинку розробила фінська 

компаніѐ Fam Sports. Пристрій длѐ занѐттѐ спортом розрахований на 

струми невеликої напруги та служить длѐ стимулѐції нервово-м’ѐзових 

реакцій мозку. Прилад усього за 15 секунд даю повну оцінку стану 

організму. Назва даного приладу Check (рис. 1).  

 
Рис. 1. Прилад Check длѐ стимулѐції нервово-м’ѐзової реакції мозку 
 

Він також даю сигнал у момент, коли тренуваннѐ може нашкодити або 

призвести до травми. Принцип дії приладу дуже простий. Електроди 

кріплѐтьсѐ на кисть руки, далі прилад шлѐхом передачі малих електричних 

імпульсів на організм спортсмена передаю електричний струм через тіло в 

мозок. Реакціѐ організму на таку дія фіксуютьсѐ в додатку на смартфоні, а далі 

видаютьсѐ всѐ необхідна інформаціѐ длѐ подальших дій. Розробники 

стверджуять, що прилад буде корисний тим, хто займаютьсѐ вправами, ѐкі 

вимагаять силу, координація, а також швидкість. У наші дні все більшу 
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популѐрність набираять фітнес-трекери або фітнес-браслети. Виглѐдаять 

вони ѐк звичайний електронний годинник, однак виконуять колосальну 

роботу. Виміри серцебиттѐ, кількість витрачених калорій, дистанціѐ ходьби й 

бігу, рівень споживаннѐ рідини та багато іншого входѐть у стандартний набір 

обчислень даних браслетів. Найпопулѐрнішими фітнес-трекерами на сьогодні 

ю: Xiaomi MiBand 3 і Samsung GearFit 2 (Kokoulina, Simina & Tatarova, 2019). 

У 2000 році австрійський лікар спортивної медицини, фізіолог Норберт 

Еггер запропонував унікальний тренажер, що дозволѐю виконувати фізичне 

навантаженнѐ в умовах зниженого й підвищеного атмосферного тиску длѐ 

окремих сегментів тіла. Це призводило до значного збільшеннѐ інтенсивності 

кровообігу в області живота й нижніх кінцівок і забезпечувало активне 

надходженнѐ кисня до жирової тканини. У підсумку виконаннѐ помірного 

навантаженнѐ призводило до зменшеннѐ жирової клітковини в місцѐх, де 

звичайними тренуваннѐми та діютоя позбутисѐ жиру було надзвичайно 

важко. Тренажери HYPOXI представлені у виглѐді капсул із велотренажером 

усередині, в ѐких моделяютьсѐ режим зміни тиску й навантаженнѐ, що 

дозволѐю активно вирішувати проблему жировідкладеннѐ на стегнах і в 

нижній частині живота. Ці тренажери особливо ефективні длѐ жінок із 

грушоподібноя статуроя, ѐкі маять проблеми з жировим відкладеннѐм у 

зоні стегон. Також дана методика застосовуютьсѐ длѐ профілактики 

захворявань вен і венозного застоя, шлѐхом використаннѐ в ній компре-

сійної методики, стимуляячої судини, ѐка прискоряю відтік метаболітів, що, 

у своя чергу, розвантажую та підтримую кровоносні судини (рис. 2) 

. 

Рис. 2. Тренажери HYPOXI у виглѐді капсул із велотренажером 
 

Таким чином, длѐ більш раціонального розвитку фізичних ѐкостей 

лядини варто використовувати сучасні цифрові технології, ѐкі ми 

вважаюмо обов’ѐзковоя складовоя інноваційної рухової активності.  
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Спорт і 

фізична культура, поза всѐким сумнівом, один із головних засобів вихованнѐ 

рухів, удосконаленнѐ їх тонкої та точної координації, розвитку необхідних 

лядині рухових фізичних ѐкостей. Однак, функціональність спорту набагато 

більш багатогранна, ніж може здатисѐ під час поверхневого вивченнѐ даної 

сфери лядської активності. Поширена думка, що спорт допомагаю 

розвиватисѐ виклячно у фізичному плані. Насправді, спорт сприѐю 

становлення гармонійно та всебічно розвиненої особистості, ѐка легко 

адаптуютьсѐ в мінливих умовах життюдіѐльності, що особливо актуально длѐ 

сучасного світу. У процесі занѐть фізичноя культуроя та спортом 

загартовуютьсѐ волѐ, характер, удосконаляютьсѐ вміннѐ керувати собоя, 

швидко та правильно оріюнтуватисѐ в різноманітних складних ситуаціѐх, 

своючасно ухвалявати рішеннѐ, розумно ризикувати або утримуватисѐ від 

ризику. Фізична культура та спорт відіграю важливу соціальну, морально-

етичну, ціннісно-оріюнтаційну функція.  

Інновації та інноваційна діѐльність традиційно представлѐятьсѐ ѐк 

напрѐм науково-технічного прогресу і ѐк процес, пов’ѐзаний з 

упровадженнѐм результатів наукових досліджень і розробок у практику. 

Однак, сенс і зміст понѐттѐ «інноваціѐ» щодо фізичної культури та спорту 

більш широкий. Сфера інновацій всеосѐжна, вона не тільки охопляю 

практичне використаннѐ науково-технічних розробок і винаходів, але й 

вклячаю зміни в продукті, процесах, маркетингу, організації. Інноваціѐ 

виступаю в ѐкості ѐвного фактора зміни, ѐк результат діѐльності, втілений у 

новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги й нові 

підходи до задоволеннѐ соціальних потреб. Упровадженнѐ інновацій у 

професійній діѐльності фахівців ФКіС передбачаю підвищеннѐ ефективності 

рухової активності різних категорій населеннѐ через використаннѐ інновацій-

них технологій здоров’ѐ та фітнесу та цифрових технологій спорту та здоров’ѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Атаманюк Светлана. Использование инновационных видов двигательной 

активности в профессиональной деѐтельности специалистов физической культуры и 
спорта. 

Инновационные программы физической культуры и спорта предназначены длѐ 
того, чтобы быть более всеобъемлящими, динамичными, подвижными, 
открытыми, чем традиционные занѐтиѐ физической культурой и спортом. Это 
помогает выполнѐть физические нагрузки и производить приверженность 
здоровому образу жизни, осуществлѐть занѐтиѐ физической культурой и спортом 
самостоѐтельно, научить различные слои населениѐ двигательной деѐтельности, 
подчеркиваѐ психологическое воздействие физических упражнений на состоѐние 
здоровьѐ. Инновационные виды двигательной активности, воплощенные в новых 
программах, позволѐят специалистам физической культуры и спорта развивать у 
подопечных различные двигательные навыки и способности работать в команде, 
при этом воспитанники чувствуят себѐ более комфортно в двигательной среде.  

Ключевые слова: специалисты физической культуры и спорта, 
инновационные спортивные технологии, двигательнаѐ активность, технологии 
здоровьѐ и фитнеса, цифровые технологии спорта и здоровьѐ. 

SUMMARY 
Atamanyuk Svitlana. Use of innovative types of motor activity in professional activity 

of specialists of physical culture and sports. 
Innovative programs of physical culture and sports are designed to be more 

comprehensive, dynamic, mobile, open than traditional physical culture and sports. This helps 
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to perform physical exercise and produce a commitment to a healthy lifestyle, exercise 
physical culture and sports independently, to teach different layers of the population of 
motor activity, emphasizing the psychological impact of physical exercises on health. 
Innovative types of motor activity embodied in new programs allow specialists in physical 
culture and sports to develop various motor skills and ability to work in a team, while pupils 
feel more comfortable in the motor environment.  

Detecting the role of leading elements of movements allows coaches and their ward 
to focus on decisive movement links and on this basis to achieve an increase in the 
effectiveness of sports exercises. It is on this basis that the latest innovative types of motor 
activity are created. Thus, for a more rational development of human physical qualities, it is 
worth using modern digital technologies that we consider the comprehensive component of 
innovative motor activity. 

Sports and physical culture, beyond doubt, are one of the main means of teaching 
movements, improving their fine and accurate coordination, developing of the necessary motor 
physical qualities. However, the functionality of sports is much more multifaceted than it may 
seem in the brief study of this sphere of human activity. It is a common view that sports help 
develop exclusively in physical plan. In fact, sports contribute to the formation of a harmonious 
and comprehensively developed personality, which is easily adapted in changing conditions of 
life, that is especially relevant for the modern world. In the process of physical culture and sports, 
the person hardens his will, character, improves the ability to manage himself, quickly and 
properly navigate in various complex situations, to make decisions, take risks reasonably or 
refrain from risks. Physical culture and sports play an important social, moral and ethical, 
valuable orientation function. Innovations and innovative activities are traditionally presented as 
a direction of scientific and technological progress and as a process are associated with 
introduction of results of scientific research and development in practice. However, the meaning 
and content of the concept of “innovation” on physical culture and sports are wider. The scope of 
innovation is comprehensive, it does not only cover the practical use of scientific and technical 
developments and inventions, but also includes changes in the product, processes, marketing, 
organization. Innovation acts as an explicit factor of change as a result of activity embodied in a 
new or advanced product, technological processes, new services and new approaches to meet 
social needs. Implementation of innovations in professional activities of FC&S specialists involves 
increasing the efficiency of motor activity of various categories of population due to the use of 
innovative health and fitness technology and digital sports and health technologies.  

Key words: specialists of physical culture and sports, innovative sports technologies, 
motor activity, health and fitness technology, digital sports and health technologies. 
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РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА 

УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 

У статті розглѐдаютьсѐ проблема розвитку образного мисленнѐ молодших 
школѐрів засобами образотворчого мистецтва; представлено хід і результати 
дослідженнѐ рівнів розвитку образного мисленнѐ учнів початкових класів під час 
уроків образотворчого мистецтва в сучасній початковій школі; пропонуятьсѐ 
можливі шлѐхи розвитку образного мисленнѐ учнів ѐк важливої творчої здібності; 
називаятьсѐ можливі шлѐхи розвитку образного мисленнѐ дітей молодшого 
шкільного: формуваннѐ розуміннѐ образної мови; застосуваннѐ дидактичних іграшок, 
ігрових ситуацій, використаннѐ комплексу методів вивченнѐ образотворчого 
мистецтва, методів мнемотехніки і методики правопівкульного маляваннѐ. 

Ключові слова: образне мисленнѐ, розвиток образного мисленнѐ, молодші 
школѐрі, уроки образотворчого мистецтва, мистецтво, творчість, творчі 
здібності, початкова школа. 

 

Постановка проблеми. Метоя сучасної вітчизнѐної педагогіки ю 

формуваннѐ гармонійно розвинутої, творчої особистості. Кожна лядина 

потребую розвинутого творчого потенціалу, сформованого творчого 

мисленнѐ. У ситуації інформаційного вибуху, коли постійно з’ѐвлѐютьсѐ 

велика кількість інформації, сучасні учні маять навчитисѐ швидко 

знаходити потрібний навчальний матеріал, запам’ѐтовувати важливі 

аспекти, творчо застосовувати набуті знаннѐ на практиці. Тому через 

протиріччѐ між доступністя великої кількості інформації та зростаячими 

запитами суспільства щодо формуваннѐ творчої, самостійної особистості 

виникла потреба усвідомленнѐ механізму запам’ѐтовуваннѐ, підвищеннѐ 

ѐкості сприйманнѐ, усвідомленнѐ навчального матеріалу учнѐми 

молодшого шкільного віку, розвитку їх творчих здібностей. 

У зв’ѐзку з вище зазначеним загостряютьсѐ актуальність розробки та 

впровадженнѐ в освітній процес нових підходів і методів, спрѐмованих на 

розвиток образного мисленнѐ учнів, оскільки педагоги та психологи 

вважаять його основноя формоя мисленнѐ. Відповідно, перед освітѐнами 

постаю завданнѐ більш глибшого вивченнѐ методичних особливостей 

розвитку образного мисленнѐ школѐрів у процесі навчаннѐ. У більшості 
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випадків навчаннѐ зводитьсѐ в основному лише до запам’ѐтовуваннѐ й 

відтвореннѐ прийомів дій. Схоластичне заучуваннѐ текстів, ѐкі не розуміять 

та ѐвищ, ѐкі не усвідомляять учні, не сприѐять ѐкісній освіті. Вивчаячи 

велику кількість навчального матеріалу, виконуячи завданнѐ репродуктив-

ного характеру, учні позбавлѐятьсѐ радості навчаннѐ, не відчуваять себе 

успішними і, ѐк наслідок, – поступово втрачаять інтерес до творчості. 

Саме на уроках з дисциплін художньо-естетичного циклу відбуваютьсѐ 

творчий розвиток особистості дитини. Мистецтво, особливо образотворче, ю 

потужним засобом розвитку творчого мисленнѐ. На уроках образотворчого 

мистецтва маять розвиватисѐ загальні творчі здібності (увага, фантазіѐ, уѐва, 

творче мисленнѐ) та спеціальні (відчуттѐ кольору, відчуттѐ ритму, образне 

мисленнѐ). Однак, під час глибокого вивченнѐ проблеми було виѐвлено 

наступне: розвиток образного мисленнѐ дитини молодшого шкільного віку на 

уроках мистецтва маю, ѐк правило, поверховий характер. Учителі більшу увагу 

приділѐять вивчення кольору, засвоюння навичок спостереженнѐ, 

сприйнѐттѐ художнього твору, виконаннѐ технік маляваннѐ.  

Отже, існуять такі протиріччѐ між потребами суспільства та практичним 

рівнем розвитку особистості школѐрів: між оріюнтаціюя на творчий розвиток, 

високий рівень творчого мисленнѐ, ѐкий визначаютьсѐ гармонійноя роботоя 

обох півкуль мозку, і обмеженоя кількістя навчального часу, відведеного 

предметам естетичного циклу; між рівнем поширеннѐ інформації та 

усвідомленнѐм важливості знань про специфічну мову образотворчого 

мистецтва; між наѐвністя бажаної мети, пов’ѐзаної з розвитком творчого 

мисленнѐ й відсутністя продуманої методики досѐгненнѐ ціюї мети.  

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти розвитку образного 

мисленнѐ розкриваятьсѐ в дослідженѐх П. Блонського, Л. Виготського, 

В. Давидова, Л. Занкова, Г. Костяка, Н. Менчинської, Г. Ляблінської. 

Психологічні основи розвитку мисленнѐ в молодшому шкільному віці 

розроблені у працѐх О. Запорожцѐ, Д. Ельконіна, В. Котирло, 

С. Кулачківської, С. Ладивір, Г. Ляблінської, В. Мухіної. Питаннѐ розвитку 

мисленнѐ учнів в освітньому процесі відображено в роботах 

М. Махмутова, А. Матяшкіна, Т. Кудрѐвцева, І. Лернера.  

У наукових працѐх таких видатних учених, ѐк Г. Блонський, Л. Венгер, 

Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, А.В Запорожець, А. Леонтьюв, 

В. Мухіна встановлено, що сенситивним періодом щодо розвитку 

образного мисленнѐ ю молодший шкільний вік. 

Проблема дослідженнѐ полѐгаю в тому, щоб виѐвити методичні шлѐхи 

розвитку образного мисленнѐ дітей молодшого шкільного віку на уроках 
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образотворчого мистецтва в сучасній початковій школі. Незважаячи на те, що 

здійснено значну кількість теоретичних та експериментальних досліджень, 

розроблено оригінальні методики експериментальних досліджень образного 

мисленнѐ, ще й досі не визначені шлѐхи розвитку образного мисленнѐ 

молодших школѐрів на уроках мистецтва. 

Мета статті – визначити реальний стан практичного розвитку 

образного мисленнѐ молодших школѐрів на уроках образотворчого 

мистецтва та виѐвленнѐ ефективних шлѐхів його розвитку. 

Методи дослідження. У проведенні констатувального експерименту, 

що полѐгав у визначенні кількісного та ѐкісного аналізу ефективності 

розвитку образного мисленнѐ молодших школѐрів, було застосовано 

комплекс методів: педагогічне спостереженнѐ, анкетуваннѐ, інтерв’я 

вчителів та батьків дітей, а також, студентів; анкетуваннѐ, тестуваннѐ учнів, 

аналіз творчих та художніх робіт учнів; педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомоя ю закономірність 

розвитку особистості, ѐка відображаю залежність власної активності лядини 

та її розвитку. Завжди, спостерігаячи за успіхами учнів, ми відмічаюмо, що 

краще та легше навчаятьсѐ ті діти, ѐкі додатково займаятьсѐ різними видами 

навчальної, творчої діѐльності. Особливо це стосуютьсѐ учнів, ѐкі окрім шкіль-

них занѐть регулѐрно відвідуять художні гуртки та навчаятьсѐ в художній, 

мистецькій або ж музичній школі. Такі учні не лише встигаять виконувати 

більше завдань та опанувати великоя кількістя навчальної інформації, але й 

ю більш розвиненими, володіять кращоя пам’ѐття (зоровоя, слуховоя, так-

тильноя), уѐвоя, образним, просторовім мисленнѐм. Діти, ѐкі захопляятьсѐ 

художньоя діѐльністя, маять можливість додатково займатисѐ маляваннѐм 

в різних техніках, маять краще розвинену образну пам’ѐть, просторове, 

образне мисленнѐ. Якщо розглѐдати питаннѐ ѐкості освіти всіх дітей, а не 

лише тих, ѐкі маять можливість додатково навчатисѐ та розвиватисѐ, виникаю 

необхідність пошуку методів, засобів розвитку образного мисленнѐ під час 

уроків у загальноосвітній школі. Тому, базуячись на впевненості про 

важливість розвитку образного мисленнѐ всіх учнів початкової ланки, ми 

намагаюмосѐ виѐвити можливі шлѐхи реалізації названої проблеми. 

Розглѐдаячи особливості різних видів мисленнѐ, Л. Копець розрізнѐю 

мисленнѐ за генезоя (наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне), за 

функціональним призначеннѐм (творче, критичне), за структуроя (інтуїтивне, 

раціональне), за використовуваним засобом (вербальне, образне) (Копець, 

2008, с. 166). Науковець поѐсняю, що наочно-образне мисленнѐ ю формоя 

мисленнѐ, в основі ѐкої лежить моделяваннѐ й уѐвне вирішеннѐ проблемної 
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ситуації. Цѐ форма мисленнѐ ю, на його думку, наступним етапом розвитку 

інтелекту післѐ наочно-діювого мисленнѐ. У більшості випадків розрізнѐять 

мисленнѐ за використовуваними засобами – образне та вербальне. 

Р. Арнхейм досліджую візуальне мисленнѐ. Науковець називаю даний вид 

формоя мисленнѐ, за ѐкої творче вирішеннѐ проблемних завдань 

відбуваютьсѐ ѐк образне моделяваннѐ. Автор стверджую, що основоя 

візуального мисленнѐ ю наочно-дійове та наочно-образне мисленнѐ, ѐкі 

властиві архітекторам та дизайнерам.  

Здійсняячи педагогічне дослідженнѐ, ми базувалисѐ на визначенні 

основного понѐттѐ «образне мисленнѐ», ѐке в українському педагогічному 

енциклопедичному словнику визначаютьсѐ С. Гончаренко таким чином: 

«Образне мисленнѐ – конкретне мисленнѐ, ѐке реалізуютьсѐ у виглѐді 

аналізу й поюднаннѐ образів» (Гончаренко, 2011, с. 326). Науковець 

зазначаю, що образне мисленнѐ чітко виражене в дитѐчому віці. 

З метоя виѐвленнѐ наѐвних рівнів образного мисленнѐ нами було 

здійснено педагогічний експеримент. Одним із важливих завдань уроків 

образотворчого мистецтва в початкових класах ю розвиток образного 

мисленнѐ школѐрів. Дослідженнѐ стану розвитку образного мисленнѐ учнів 

початкових класів у процесі проведеннѐ уроків образотворчого мистецтва 

здійснявалосѐ на базі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5. У 

педагогічному експерименті брали участь учителі, учні 2 та 3 класів 

початкової школи та їхні батьки. Констатувальна частина експериментальної 

роботи здійсняваласѐ протѐгом 2019-2020 рр. У проведенні констату-

вального експерименту, що полѐгав у визначенні кількісного та ѐкісного 

аналізу ефективності розвитку образного мисленнѐ молодших школѐрів, було 

застосовано комплекс методів: педагогічне спостереженнѐ, анкетуваннѐ, 

інтерв’я вчителів та батьків дітей, а також, студентів; анкетуваннѐ, тестуваннѐ 

учнів, аналіз творчих та художніх робіт учнів; педагогічний експеримент. 

На основі аналізу теоретичного аспекту даного педагогічного 

феномену, що досліджуютьсѐ, було виѐвлено суттюві ознаки трьох рівнів 

розвитку образного мисленнѐ в дітей молодшого шкільного віку. Також 

було з’ѐсовано критерії та показники визначених рівнів розвитку образного 

мисленнѐ. Длѐ отриманнѐ достовірних даних було розроблено анкети, 

тести, проведено спостереженнѐ освітнього процесу, здійснено 

опитуваннѐ. У ході констатувального експерименту встановлено три рівні 

образного мисленнѐ учнів початкових класів. Відповідно до визначених 

критеріїв і показників обґрунтовано суттюві ознаки достатнього, середнього 

та низького рівнів розвитку образного мисленнѐ молодших школѐрів. 
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Мета констатувального експерименту полѐгала у визначенні наѐвного 

рівнѐ розвитку образного мисленнѐ учнів початкових класів засобами 

образотворчого мистецтва. Відповідно до мети були розроблені такі 

завданнѐ: провести педагогічне спостереженнѐ під час уроків образотворчого 

мистецтва у 2 та 3 класах початкової школи; здійснити аналіз навчальної 

документації (навчальних програм, підручників, посібників) щодо наѐвності у 

їх змісті творчих завдань, завдань на розвиток образного мисленнѐ учнів; 

з’ѐсувати рівень обізнаності вчителів початкових класів щодо важливості та 

специфіки розвитку образного мисленнѐ; здійснити аналіз рівнів 

сформованості образного мисленнѐ учнів початкових класів. 

Перший етап констатувального експерименту передбачав здійсненнѐ 

діагностичної розвідки длѐ отриманнѐ фактів, що впливаять на ѐкість 

навчаннѐ та розвиток образного мисленнѐ учнів початкових класів. У процесі 

вирішеннѐ завдань була спроюктована поетапна діагностика пошукового 

експерименту, ѐка містила цілу низку педагогічних мікродосліджень. Так, у 

процесі педагогічного спостереженнѐ під час уроків образотворчого 

мистецтва в 2 та 3 класах початкової школи ми відмітили, що переважна 

більшість учителів намагаютьсѐ вклячати в урок методи та завданнѐ, що 

сприѐять розвиткові образного мисленнѐ, але використовуять їх хаотично. 

Цей факт можна поѐснити браком часу та великим об’юмом інформації, ѐку 

необхідно вивчити протѐгом уроку. Також, варто відмітити, що всі вчителі 

вміло мотивуять дітей до художньої, творчої діѐльності. 

На першому етапі констатувального експерименту важливого 

значеннѐ набуло виѐвленнѐ домінувальних пізнавальних інтересів 

молодших школѐрів у процесі мистецької діѐльності; було здійснено аналіз 

навчальної документації. У результаті аналізу виѐвлено, що переважна 

більшість змісту навчальних програм і підручників спрѐмована на 

засвоюннѐ учнѐми відповідної системи знань про образотворче мистецтво, 

формуваннѐ вмінь і навичок практичної художньої діѐльності. 

З метоя уточненнѐ результатів аналізу навчальної документації, на 

другому етапі були застосовані такі методи: інтерв’я з учителѐми та бесіда з 

дітьми, батьками, спрѐмовані на виѐвленнѐ причин, що гальмуять забезпе-

ченнѐ ефективності розвитку образного мисленнѐ молодших школѐрів. У 

результаті бесід із батьками учнів, більшість опитуваних (60 %) зазначали, що 

причинами гальмуваннѐ розвитку мисленнѐ їх дітей ю низький рівень інте-

ресу, мотивації, відсутність активності. Батьки, також, одностайно повідо-

мили, що в більшості випадків діти вдома віддаять перевагу теле-інтернет 

засобам отриманнѐ інформації. Інші респонденти (26,7 %) відмітили, що діти 
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недостатньо вмотивовані длѐ мистецької, творчої діѐльності, наслідком, 

ймовірноя причиноя, на їх думку, ю спрѐмованість навчального процесу на 

репродуктивну діѐльність. Лише 13,3 % батьків називаять причинами повіль-

ного розвитку образного мисленнѐ перевантаженнѐ дітей об’юмом навчаль-

ної інформації, обмеженнѐ кількості годин на її вивченнѐ. Разом із тим, 20 % 

опитуваних підкреслили, що неможливо повноцінно займатисѐ розвитком 

творчих здібностей школѐрів за умови переповнених класів і невміннѐм 

дорослих зацікавити учнів мистецтвом і процесом творчої діѐльності взагалі. 

У результаті індивідуального інтерв’яваннѐ вчителів початкових 

класів більшість опитуваних (33,3 %), зазначили, що причинами 

недостатнього розвитку образного мисленнѐ в учнів ю низька навчальна 

мотиваціѐ. Інші респонденти (44,4 %) вказали на відсутність інформації 

щодо методики розвитку образного мисленнѐ в початковій школі; 

відсутність методичних вказівок щодо розвитку творчих здібностей учнів, 

неможливість здійсненнѐ індивідуального підходу за браком часу й 

великим обсѐгом навчальних тем при ситуації переповненнѐ класів. Також, 

22,3 % учителів наголосили на протиріччі між потребами сучасного 

суспільства в розвиненій, творчій особистості та відсутності належних умов, 

ѐкі би забезпечили формуваннѐ такої особистості. 

Під час інтерв’я з батьками було з’ѐсовано, що більшість із них маять 

бажаннѐ створити відповідні умови длѐ творчого розвитку дітей, але не 

маять належних знань із педагогіки, психології та не володіять інформаціюя 

щодо виѐвленнѐ індивідуальних задатків і здібностей дітей, правильного 

визначеннѐ їх особистісного шлѐху розвитку. Батьки чекаять на педагогічну 

допомогу, фахову підтримку з боку вчителів щодо формуваннѐ й розвитку 

творчих здібностей дітей. Варто відмітити, що певна частина батьків не 

замисляятьсѐ над причинами та можливими шлѐхами поліпшеннѐ розвитку 

образного мисленнѐ та здійсненнѐ процесу творчого розвитку школѐрів, про 

що свідчить неусвідомленість сутності образного мисленнѐ, значеннѐ 

розвитку творчих здібностей. Отже, можемо відзначати, що майже 65 % 

учасників запропонованих нами бесід і проведених інтерв’я пов’ѐзуять 

розвиток образного мисленнѐ із впливом зовнішніх факторів.  

За результатами анкетуваннѐ вчителів була з’ѐсована загальна 

картина організації та здійсненнѐ розвитку образного мисленнѐ молодших 

школѐрів. У процесі анкетуваннѐ взѐли участь вчителі початкових класів і 

вчитель образотворчого мистецтва. Анкета складаласѐ з 5 питань. На 

питаннѐ «Яке місце в процесі формуваннѐ особистості дитини займаю 

образне мисленнѐ?» 100 % учителів відповіли, що образне мисленнѐ 
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сприѐю всебічному розвиткові дитини, її пізнавальним процесам та 

творчості. На питаннѐ «Чим ю образне мисленнѐ» всі вчителі відповіли, що 

це набута навичка. На питаннѐ «Під час ѐких уроків Ви розвиваюте образне 

мисленнѐ учнів?» отримали такі відповіді вчителів: образотворчого 

мистецтва (100 %), музики (100 %), української літератури (30 %), 

математики (36 %). Кожен із респондентів під час різних уроків здійсняю 

розвиток образного мисленнѐ учнів. На питаннѐ «За допомогоя ѐких 

методів Ви порадили б здійснявати розвиток образного мисленнѐ?» 

більша частина назвали маляваннѐ ілястрацій. Отже, більшість 

респондентів вважаять, що розвиток образного мисленнѐ найкраще 

здійснявати за допомогоя таких видів діѐльності, ѐк: маляваннѐ 

ілястрацій та виготовленнѐ аплікацій до музичних або літературних творів. 

Відповідаячи на запитаннѐ «Навіщо розвивати образне мисленнѐ в 

молодших школѐрів?» всі вчителі відмітили, що образне мисленнѐ сприѐю 

розвиткові творчості та пам’ѐті. Педагоги розуміять важливість розвитку об-

разного мисленнѐ, ѐк основи творчості, опосередкованої пам’ѐті. Вони вва-

жаять також, що це буде сприѐти всебічному розвиткові учнів, їх світоглѐду, 

збагатить уѐву, мисленнѐ учнів. Отже, більшість опитаних учителів вважаю, що 

образне мисленнѐ та його розвиток необхідний длѐ учнів початкових класів, 

оскільки це допоможе сформувати в дітей творче мисленнѐ.  

Мета анкетуваннѐ учнів полѐгала у визначенні факторів, що позитивно 

впливаять на розвиток образного мисленнѐ, виѐвленні «уляблених» видів 

мистецької діѐльності, наѐвності стійкого інтересу до образотворчого 

мистецтва. За результатами анкети 75 % учнів виѐвили інтерес до мистецької 

діѐльності у виглѐді виготовленнѐ аплікацій та маляваннѐ в  різних техніках. 

Проте, 25 % учнів не виѐвили інтересу до маляваннѐ. Учні зі стійким 

інтересом маять потребу в занѐттѐх мистецтвом, при чому проѐвлѐять 

особливе зацікавленнѐ одним або декількома видами мистецької діѐльності 

одночасно. Найбільше учні маляять. Цей факт свідчить про природну 

необхідність молодших школѐрів у даному виді творчої діѐльності. Серед 

уляблених уроків учні визначили: уроки маляваннѐ (53,3 %), уроки 

англійської мови (13,5 %), математики (36 %). Високий відсоток уроків 

маляваннѐ дозволив припустити, що на уроках ураховуятьсѐ інтереси дітей, 

їх вікові особливості.  

На питаннѐ в анкеті «Тобі легко вчити вірші напам’ѐть?» 53,3 % учнів 

дали стверджувальну відповідь, а 46,7 % відповіли – ні. Цей факт може 

свідчити про те, що недостатньо розвинена образна та зорова пам’ѐть. На 

наступне запитаннѐ «Що ти лябиш малявати?» 30 % відповіли, що природу 
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та всі ѐвища пов’ѐзані з нея, а 13,3 % учнів проѐвлѐять фантазія, маляячи 

нереальні персонажі, неіснуячих казкових героїв; 33,3 % поляблѐять 

відтворявати технічні засоби та конструкції, 23,3 % повідомили, що 

поляблѐять зображати різноманітних тварин. Разом із тим, усі учні 

відмітили, що їм подобаютьсѐ дивитисѐ мультфільми про магічних істот, 

перетвореннѐ, деформації предметів та ѐвищ. Можна зробити висновок, що 

великий вплив на розвиток образного мисленнѐ сучасних дітей здійсняять 

сучасні мультфільми («Лего», «Трансформери», «Юні титани, вперед», 

«Гамбол і Дарвін», «Бакуган, до боя!»). Головними героѐми, ѐкі подобаятьсѐ 

сучасним дітѐм, ю: роботи, монстри, володарі світів, бакугани. Крім сучасної 

мультиплікації цікавими длѐ дітей ю ігри в телефонах: «Brawl Stars», 

«Towerconquest», «Minecraft». Усі названі образи впливаять на свідомість 

дітей, залишаячись в образній пам’ѐті. Можна припустити, що в 

майбутньому на їх свідомість будуть впливати образи, ѐкі так активно 

сприймалисѐ в дитинстві. Тому разом із кількісним показниками виникаю 

занепокоюннѐ ѐкістя образів, що впливаять на свідомість сучасних дітей. 

Варто зауважити, що відповіді учнів на питаннѐ «Про що ти лябиш 

читати казки» не збігаятьсѐ з відповіддя на питаннѐ «Які мультфільми тобі 

подобаятьсѐ?». Длѐ читаннѐ діти обираять книги, у ѐких описуятьсѐ більш 

спокійні, реальні сяжети. Так, серед уляблених книжок ю твори про 

позитивних героїв, з казковими, фантастичними сяжетами, описом тварин та 

природи. Сяжети казок, оповідань швидше збігаятьсѐ із сяжетами дитѐчих 

малянків. Це можна поѐснити тим, що діти в цьому віці найкраще 

відтворяять уляблені предмети та ѐвища, намагаятьсѐ дослідити цікаву длѐ 

них тему з різних боків.  

Реалізуячи мету й завданнѐ пошукового експерименту, здійсняячи 

детальний аналіз навчальної документації, систематизація та узагальненнѐ 

результатів анкетуваннѐ, можемо зробити такі попередні узагальненнѐ й 

висновки:  

1) учителі молодших класів визначили необхідність розвитку образного 

мисленнѐ, що забезпечило б загальний творчий розвиток школѐрів;  

2) більшість опитуваних учнів виѐвили інтерес до занѐть 

образотворчим мистецтвом; 

3) діти читаять, дивлѐтьсѐ відео, активно користуятьсѐ гаджетами, 

проте, з’ѐсувалосѐ, що на їх свідомість впливаю безліч негативних, 

агресивних образів із сучасних мультфільмів та комп’ятерних ігор, що маю 

руйнівний характер;  
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4) батьки учнів схваляять розвиток творчих здібностей дітей, але в 

більшості випадків не маять досвіду здійсненнѐ цього процесу, нарікаять 

на брак власних знань. 

Результати пошукового експерименту підтвердили практичну 

значущість досліджуваної проблеми й зумовили розробку діагностичного 

етапу констатувального дослідженнѐ, мета ѐкого полѐгала в розробці 

діагностичної методики та визначенні рівнів сформованості образного 

мисленнѐ відповідно до критеріїв і показників досліджуваного феномену. 

Визначеннѐ сформованості структурних компонентів образного мисленнѐ 

відбувалосѐ на основі встановлених відповідних критеріїв. 

З метоя підвищеннѐ рівнѐ розвитку образного мисленнѐ молодших 

школѐрів ми намагюмосѐ узагальнити передовий педагогічний досвід та 

визначити найефективніші шлѐхи його розвитку. Змістом уроків 

образотворчого мистецтва передбачено естетичне вихованнѐ таким засобом, 

ѐк природа, красоя природи в різні пори року. Розглѐдаячи картини відомих 

художників, ілястрації на тему «Різні пори року», учні пізнаять специфічні 

прикмети кожної пори, вчатьсѐ бачити красу навколо себе. Під час уроків, на 

ѐких вивчаютьсѐ такий жанр образотворчого мистецтва, ѐк пейзаж, у 

свідомості дітей складаятьсѐ узагальнені образи осені, зими, весни, літа. У 

початкових класах школѐрам пропонуютьсѐ вивченнѐ таких тем: «Барви 

осені», «Зимова казка» (1 клас); «Натярморт», «Осіннѐ мелодіѐ» (2 клас); 

«Образи тварин у мистецтві, казці», «Осіннѐ краса» (3 клас). У процесі 

опануваннѐ цих тем учні сприймаять ѐвища та об’юкти природи образно. 

Корисно під час спостереженнѐ на природі організовувати милуваннѐ красоя 

навколишнього та проводити гру «Впізнай хмаринку», ѐка полѐгаю в тому, що 

діти, дивлѐчись на хмаринку, намагаятьсѐ побачити певний образ. Так, на 

небі можна помітити хмаринки, ѐкі схожі на постать лядини, фігуру тварини, 

пташки або ще ѐкісь образи. 

Крім вивченнѐ теми «Краса довкіллѐ», дітѐм пропонуютьсѐ різні види 

портретів, на ѐких вони можуть спостерігати фізичну та духовну красу 

лядини. Молодші школѐрі, наприклад, переглѐдаять картини на тему 

материнства, слухаять вірші про маму, читаять оповіданнѐ, створяять 

малянки. У їх свідомості з’ѐвлѐютьсѐ узагальнений образ материнства, 

жіночості. Прекрасним засобом вихованнѐ та розвитку учнів ю картини 

відомих українських художників: М. Приймаченко, К. Білокур, Т. Яблонської, 

С. Васильківського, І. Пимоненко. Під час переглѐду репродукції неповторних 

картин художників у дітей складаютьсѐ узагальнений образ рідного края, 
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України, українського народу, що ю важливим не лише длѐ творчого розвитку, 

але й длѐ національного та патріотичного вихованнѐ. 

Систематичні спостереженнѐ краси природи, перегдѐди картин 

художників, бесіди за картинами, маляваннѐ на узагальнені теми сприѐять 

формування здатності створявати в думках певні образи. Чи відповідаю 

створений образ реальності залежить від уміннѐ дитини виділѐти в 

навколишньому середовищі найголовніші ознаки предметів або ѐвищ. 

Наприклад, під час вивченнѐ в 1 класі теми «Барви осені з метоя розвитку 

образного мисленнѐ можна використати прийом «Домаляй листок», під час 

ѐкого застосовуятьсѐ фарби та зібране осінню листѐ. Цей прийом надаю 

можливість укріпити в пам’ѐті учнів ті образи, ѐкі вони сприймали в процесі 

спілкуваннѐ з природоя. У 3 класі на уроці образотворчого мистецтва на тему 

«Образи тварин у казці» можна запропонувати учнѐм дослідити образ тварин 

в їхніх уляблених казках, відібрати декілька уляблених героїв, визначивши їх 

основні характеристики. Потім можна намалявати казкового героѐ або 

тваринку, скомпонувавши основні характеристики уляблених персонажів. У 

результаті виконаннѐ таких творчих завдань з’ѐвитьсѐ образ нового казкового 

героѐ, ѐкому діти придумаять ім'ѐ. 

Образне мисленнѐ залежить від життювого досвіду школѐра. Тому 

варто ретельно та відповідально підбирати теми уроків, мультфільми, 

фільми, ѐкі переглѐдаять діти, ураховуячи вікові особливості молодших 

школѐрів. Ще одним із методів, ѐкий варто використовувати длѐ розвитку 

образного мисленнѐ, ю метод особистої аналогії, сутність ѐкого полѐгаю в 

тому, що дитина маю представити себе на місці певного персонажу або 

героѐ. При цьому здійсняютьсѐ перенесеннѐ характеристик лядини, її 

почуттів, думок на певний предмет чи ѐвище. Наприклад, на уроці з теми 

«Натярморт» можна використати даний метод під час виконаннѐ вправи 

«Оживи картину». Завданнѐ полѐгаю в тому, що діти маляять натярморт, 

ѐкий потім намагаятьсѐ «оживити», тобто домалявати та надати ѐкісь 

лядські ѐкості зображуваним предметам.  

Також, із метоя розвитку образного мисленнѐ доречно 

використовувати метод «Входженнѐ в картину», сутність ѐкого полѐгаю в 

тому, що учнѐм длѐ розглѐду пропонуютьсѐ картина художника. Кожна 

дитина побачить у картині щось свою, зверне увагу на те, що їй цікаво, може 

уѐвити, що «зайшла» в ця картину, наче опиниласѐ там і може все краще 

розгледіти або ж поспілкуватисѐ з тими, хто зображений на картині. Отже, 

художні образи, що створяятьсѐ митцѐми в різних видах мистецтва: 

літературі, музиці, живописі, скульптурі, архітектурі ю чудовими засобами 
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розвитку образного мисленнѐ школѐрів. Методи мистецької освіти молодших 

школѐрів детально розкрито нами в одноіменній статті (Данько, 2019). 

Розвиток образного мисленнѐ сприѐю швидкому запам’ѐтовування 

інформації. Коли дитина ѐскраво уѐвлѐю собі ѐкусь подія або предмет – це 

надовго залишаютьсѐ в її пам’ѐті без будь-ѐких зусиль. Проте, не всі дорослі та 

діти здатні так чітко уѐвлѐти образи та запам’ѐтовувати. На початку 20 століттѐ 

набула популѐрності система «мнемоніка», ѐка допомагала в запам’ѐто-

вуванні будь-ѐкої інформації. Згодом ця систему назвали мнемотехнікоя. 

Є. Антощук вважаю, що вона містить багато цікавих, але дещо складних длѐ 

засвоюннѐ прийомів (Антонщук, 2010). А. Луріѐ вперше поділив методики 

запам’ѐтовуваннѐ на два напрѐми: мнемотехніку та ейдетику. Згодом 

психолог І. Матягін створив своя власну методику «Школа ейдетики», ѐка 

сприѐю розвиткові уѐви, образного мисленнѐ та їхнього усвідомленого засто-

суваннѐ. Так, опанувавши методами ейдетики можна допомогти дітѐм пере-

творити навчаннѐ в радісний, веселий процес пізнаннѐ. На власному педагог-

гічному досвіді ми переконалисѐ, що застосовуячи розроблені вправи, ю 

можливість швидко та одночасно запам’ѐтати багато слів, великий текст. Важ-

ливоя умовоя виконаннѐ таких вправ ю довільне, легке уѐвленнѐ слів-обра-

зів, основних образів, ѐкі ю в тексті, що необхідно вивчити. Чим краще працяю 

образне мисленнѐ учнів, тим легше та ѐкісніше запам’ѐтовуютьсѐ новий нав-

чальний матеріал. Відомо, що учнѐми легко сприймаютьсѐ та запам’ѐто-

вуютьсѐ лише та інформаціѐ, ѐка засвояютьсѐ легко, із задоволеннѐм. 

Крім того, практикуячи багато років, ми переконані, що узагальнені 

образи сприѐять поглибленому вивчення основ мистецтва, ѐкі передбачені 

навчальноя програмоя. Так, узагальнений образ Олівцѐ Малявцѐ 

допомогаю дітѐм без зусиль швидко запам’ѐтати вся необхідну інформація, 

що стосуютьсѐ основ образотворчого мистецтва: специфіка мистецтва, 

художні професії, види та жанри образотворчого мистецтва, засоби 

виразності, прийоми та техніки маляваннѐ (Данько, 2005, с. 211-217). Інтерес 

дітей до казок, уѐвних подорожей налаштовую їх на сприйманнѐ навчального 

матеріалу про види та жанри мистецтва ѐк подорож країноя Образотворчого 

мистецтва, до казкового міста Живопису, де проживаять художники-

живописці, декоратори, або до міста Скульпторів, де знайомлѐтьсѐ с 

особливостѐми творчої діѐльності скульпторів. Узагальнений образ головного 

мешканцѐ ціюї мистецької країни – Олівець Малявець – допомагаю чітко 

уѐвити та запам’ѐтати новий матеріал про даний вид мистецтва. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, під час проведеннѐ констатувального експерименту визначено три 
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рівні розвитку образного мисленнѐ молодших школѐрів: достатній, 

середній, низький. Достатнім рівнем сформованості образного мисленнѐ 

володію незначна частина учнів (15 %). Вони характеризуятьсѐ позитивним 

ставленнѐм до художньої діѐльності, стійким інтересом до образотворчого 

мистецтва, уміннѐми швидко опановувати нові знаннѐ й навички 

зображеннѐ узагальнених образів. Учні творчо вирішуять навчальні 

завданнѐ, виѐвлѐячи ініціативу, додатково займаятьсѐ мистецтвом у 

позанавчальний час. Середньому рівня відповідаю 55 % учнів. Молодші 

школѐрі, ѐкі досѐгли даного рівнѐ, виѐвлѐять позитивне ставленнѐ до 

маляваннѐ, маять достатні знаннѐ з предмету, але не завжди проѐвлѐять 

своя творчість, застосовуячи вже набуті знаннѐ про образотворче 

мистецтво, про специфіку різних технік маляваннѐ. Вони вирізнѐятьсѐ 

частковим самостійним уміннѐм застосовувати мову мистецтва за 

допомогоя вчителѐ. Вони частіше із захопленнѐм виконуять завданнѐ, ѐкі 

їм подобаятьсѐ. Занѐттѐ образотворчим мистецтвом привабляять дітей, 

але вони не маять стійких художніх переваг. Учні охоче створяять власні 

художні роботи, але частіше їх роботи носѐть репродуктивний характер.  

Низький рівень продемонструвало 30 % школѐрів початкових класів. 

У цих учнів відсутню стійке позитивне ставленнѐ до образотворчої 

діѐльності, недостатньо мотивації до вивченнѐ інформації про мистецтво 

та до занѐть образотворчим мистецтвом; інтерес до різних видів художньої 

діѐльності ще не сформовано, проѐви активності маять фрагментарний 

характер. Учні володіять низьким рівенем знань про мистецтво, його 

різновиди та специфіку образотворчого мистецтва; виконуять завданнѐ 

лише за інструкціюя вчителѐ. 

Узагальняячи викладений матеріал, визначили прості та ефективні 

шлѐхи розвитку образного мисленнѐ молодших школѐрів під час сучасних 

уроків образотворчого мистецтва: 

1. Формувати вміннѐ розуміти мову образотворчого мистецтва. 

2. Усвідомлено вивчати художні образи, що зафіксовано в кожному 

мистецькому творі. 

3. В освітньому процесі застосовувати дидактичні ігри, казки, 

дидактичні іграшки, що сприѐять розвитку образного мисленнѐ молодших 

школѐрів. 

4. Подавати навчальний матеріал спочатку інтегровано, в 

узагальненому виглѐді, у формі знайомства з казковими персонажами, у 

формі подорожей «країноя та містами» образотворчого мистецтв.  
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5. Використовувати методику правопівкульного маляваннѐ Бетті 

Едвардс. 

6. Систематично розвивати образне мисленнѐ за допомогоя методів 

ейдетики. 

7. На уроках образотворчого мистецтва застосовувати комплекс 

таких методів: бесіда за картиноя, навіяваннѐ, «входженнѐ в картину», 

метод особистої аналогії, порівнѐннѐ художніх образів, порівнѐннѐ 

художніх та музичних образів, маляваннѐ музичних образів, маляваннѐ 

кольорового настроя, маляваннѐ портретів за допомогоя ліній, «крісло 

автора», «оживи картину», аналіз художнього твору. 

8. Уважно добирати інформація, ментальні продукти, що 

споживаять сучасні діти (засоби масової інформації, мультфільми, 

комп’ятерні ігри), слідкувати за тим, ѐкі образи впливаять на їх свідомість. 

9. Привчати учнів до систематичного спілкуваннѐ з мистецтвом у 

різних його проѐвах (література, музика, образотворче мистецтво, 

декоративно-прикладне мистецтво, театр). 

Розв’ѐзаннѐ проблеми практичного розвитку образного мисленнѐ 

молодших школѐрів потребую подальшого більш детального вивченнѐ 

педагогічних умов та методів, що забезпечували б ѐкість освіти. Особливої 

уваги потребую методичний аспект даної проблеми, а саме: педагогічні 

умови, форми розвитку образного мисленнѐ учнів початкової ланки 

загально-освітньої школи. 
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РЕЗЮМЕ 
Данько Наталия, Васько Ольга. Развитие образного мышлениѐ учащихсѐ 

начальных классов на уроках изобразительного искусства. 
В статье раскрываетсѐ ход и результаты педагогического исследованиѐ 

образного мышлениѐ детей младшего школьного возраста в процессе уроков 
изобразительного искусства; описаны результаты педагогического исследованиѐ и 
примеры практического опыта развитиѐ образного мышлениѐ учащихсѐ начальной 
школы; рассматриваятсѐ возможные варианты развитиѐ образного мышлениѐ 
детей младшего школьного возраста: формирование пониманиѐ образного ѐзыка 
искусства, анализ художественных образов, использование дидактических игрушек и 
игровых ситуаций, комплекс методов изучениѐ изобразительного искусства, 
методы мнемотехники и методику правополушарного рисованиѐ Бэтти Эдвардс. 

Ключевые слова: образное мышление, развитие образного мышлениѐ, 
младшие школьники, уроки изобразительного искусства, искусство, творчество, 
творческие способности, начальнаѐ школа. 

SUMMARY 
Danko Nataliia, Vasko Olha. Development of primary school pupils’ figurative 

thinking at art lessons. 
The article considers the problem of developing figurative thinking in junior 

schoolchildren by means of fine arts; the course and results of research of the levels of 
figurative thinking development in primary school pupils at fine arts lessons in modern 
primary school are presented; the possible ways of pupils’ figurative thinking development as 
an important creative ability are offered; the ways to develop figurative thinking of primary 
school children are identified, namely: forming understanding of figurative language; 
application of didactic toys, game situations, use of a complex of methods of fine arts 
teaching, methods of mnemonics and methods of right hemisphere drawing. 

The aim of the article is to determine the real state of figurative thinking practical 
development in junior schoolchildren at art lessons and to identify effective ways of its 
development. 

During the ascertaining experiment, which consisted in determining the quantitative 
and qualitative analysis of the effectiveness of figurative thinking development in primary 
school children, a set of methods was used: pedagogical observation, questionnaires, 
interviews of teachers, parents and children; questionnaires, testing of pupils, analysis of 
pupils’ creative and artistic works; pedagogical experiment. 

The effective ways of developing junior schoolchildren’s figurative thinking at fine arts 
lessons are defined: 1) to apply didactic games, fairy tales, didactic toys; 2) to submit 
learning material in an integrated, generalized form, in the form of acquaintance with fairy-
tale characters, in the form of travels around the “country and cities”; 3) to use the technique 
of right hemisphere drawing of Betty Edwards; 4) to apply systematically the methods of 
eidetics; 5) to use a set of methods such as conversation on the picture, suggestion, “entering 
the picture”, the method of personal analogy, comparison of artistic images, comparison of 
artistic and musical images, drawing musical images, drawing color mood, drawing portraits 
with lines, “author’s chair”, “revive the picture”; 6) to involve pupils in systematic 
communication with art in its various manifestations (literature, music, fine arts, arts and 
crafts, theater). 

Key words: figurative thinking, development of figurative thinking, junior 
schoolchildren, lessons of fine arts, art, creativity, creative abilities, primary school. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА СТОРІНКАХ СУЧАСНИХ ГАЗЕТ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Задлѐ творчого використаннѐ досвіду висвітленнѐ фізичного вихованнѐ дітей 
та молоді в пресі Буковини з’ѐсовано фактичний стан публікацій у газетах 
Чернівецької області. Мета дослідженнѐ – проаналізувати статті в сучасних 
газетах Чернівецької області задлѐ визначеннѐ відповідності публікацій на 
фізкультурно-спортивну тематику зацікавленнѐм населеннѐ края, длѐ чого 
застосовано комплекс методів: загальнонаукові; конкретно-наукові; логіко-
системний аналіз; емпіричні. Розглѐнуто три групи газет – районні, народознавчі та 
обласне учнівське виданнѐ й виокремлені основні напрѐми фізкультурно-спортивної 
тематики: результати змагань із різних видів спорту та успіхи місцевих 
спортсменів («Дністрові зорі», «Хотинські вісті», «Вижницькі обрії», «Учнівський 
вісник Буковини»); популѐризаціѐ фізичної активності та здорового способу життѐ 
(«Голос края», «Сокирѐни. Сім днів», «Хотинські вісті», «Економічно-благочестивий 
вісник», «Доброго здоров’ѐ!» та «Добрий порадник»).  

Ключові слова: Буковина, газета, діти, здоровий спосіб життѐ, тематика, 
фізичне вихованнѐ, школѐрі. 

 

Постановка проблеми. На часі ю потреба переосмисленнѐ сутності й 

вагомості презентації аспектів фізичного вихованнѐ і спорту в сучасних 

засобах масової інформації, модернізації впливу преси на дітей та молодь 

відповідно до сучасних викликів, розробки й апробації системного, ретельно 

вивіреного, науково обґрунтованого і довготермінового плану дій, результати 

ѐкого стануть відчутні в перспективі. Задлѐ творчого використаннѐ досвіду 

висвітленнѐ фізичного вихованнѐ дітей та молоді в українській пресі 

Буковини (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) і презентації рекомендацій 

щодо систематичності, тематичності та змістовності матеріалів на визначену 

тему в сучасних засобах масової інформації необхідно з’ѐсувати фактичний 

стан наѐвності та ѐкості таких публікацій у газетах та періодичних друкованих 

виданнѐх Чернівецької області. 

Аналіз актуальних досліджень. Ґенеза висвітленнѐ проблем 

фізичного вихованнѐ в засобах масової інформації ѐк повноцінної 

складової системи пропаганди, становленнѐ преси ѐк ефективного 

інструменту вирішеннѐ завдань розвитку галузі фізичної культури і спорту, 

фізичного вихованнѐ розглѐнути низкоя науковців (А. Гусюв, С. Кость, 

Ю. Сазонова, І. Свістельник) (Гусюв, 2016; Сазонова, 2017; Свінціцький, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%20%D0%90$
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2013; Тумак, 2012). Популѐризації фізичного вихованнѐ в контексті 

діѐльності громадських товариств, зокрема студентських та фізкультурно-

спортивних, присвѐчені роботи М. Кожокар, Ю. Тумак (Кожокар, 2018; 

Тумак, 2012), впливу преси на громадське усвідомленнѐ потреби фізичної 

активності ‒ Н. Гнесь, Т. Завгородньої, І. Стражнікової, О. Цибаняк (Гнесь, 

2007; Завгороднѐ та Стражнікова, 2016; Цибаняк, 2008). 

Мета дослідження – проаналізувати статті в сучасних газетах 

Чернівецької області задлѐ визначеннѐ відповідності публікацій на 

фізкультурно-спортивну тематику зацікавленнѐм населеннѐ края. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети та реалізації 

поставлених завдань застосовано комплекс методів: загальнонаукових 

(аналіз, синтез, абстрагуваннѐ та конкретизаціѐ, систематизаціѐ, 

класифікаціѐ, періодизаціѐ, узагальненнѐ й інтерпретаціѐ); конкретно-

наукових: метод термінологічного аналізу (сприѐв актуалізації сутності 

базових понѐть та встановлення їхнього системного підпорѐдкуваннѐ); 

логіко-системний аналіз значного масиву нормативних актів, наукових 

публікацій (було застосовано задлѐ виѐвленнѐ й систематизації 

фактологічного матеріалу); історико-системний метод (використано длѐ 

створеннѐ цілісної картини висвітленнѐ проблем фізичного вихованнѐ 

дітей та молоді на сторінках преси края); емпіричні. 

Виклад основного матеріалу. Задлѐ аналізу відповідності публікацій 

на фізкультурно-спортивну тематику зацікавленнѐм населеннѐ края ми 

проаналізували назви, вихідні данні та зміст видань Чернівецької області, 

інформація про ѐкі нами знайдено на сайті http://www.ukrbook.net/ 

(Газети, журнали. Чернівецька область).  

Із загального числа ми виокремили низку видань, ѐкі апріорі не 

розглѐдали проблеми фізичного вихованнѐ підростаячого поколіннѐ («На 

варті закону» і «На варті закону. Глибока»; «Meleag natal (Рідний край)», 

«Новий день» («Monitorul de Hliboca»)», «Gazeta Polska Bukowiny» «Хесед 

Шушана») тощо. Науково-популѐрна газета «Медична фізика, техніка та 

інформатика», що видаютьсѐ без чіткої періодичності, і ю спільним 

проюктом кафедри біологічної фізики та медичної інформатики 

Буковинського державного медичного університету та кафедри медичної 

фізики діагностичного та лікувального обладнаннѐ Тернопільського 

державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського. Метоя 

газети стало висвітленнѐ новітньої інформації в таких наукових напрѐмах, 

ѐк медична та біологічна фізика, медична техніка та апаратура, медична 

інформатика та біостатистика, та обмін досвідом наукової роботи між 

http://www.ukrbook.net/
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вищими навчальними закладами України (Веб-сайт). Виданнѐ 

рекламного або чітко визначеного інформаційного характеру – «Ріо-

Чернівці», газета приватних оголошень; «Ва-Банк», «Від і до», ділове 

видавництво Буковини та «Телетиждень» (програма телебаченнѐ, анонси 

та гороскоп, оголошеннѐ та реклама), нами не аналізувались.  

Крім того, певна кількість ЗМІ Чернівецької області на даному етапі 

або припинили своя діѐльність, або знаходѐтьсѐ в стані реорганізації 

(газета «Рідний край» м. Сторожинець) (Редакціѐ газети Рідний край). 

Отже, всього серед засобів масової інформації сучасної Буковини 

нами вибрано 21 одиниці газет та друкованих видань. З метоя визначеннѐ 

відповідності публікацій на фізкультурно-спортивну тематику запитам 

населеннѐ края розглѐнемо три групи засобів масової інформації – 

районні газети; народознавчі виданнѐ та обласну учнівську газету. 

Окремої уваги заслуговуять виданнѐ, редакціѐ та основний читач 

ѐких знаходитьсѐ не тільки в обласному центрі, а й у районах Чернівецької 

області. Це «Вижницькі обрії» (м. Вижницѐ), «Голос края» (м. Заставна), 

«Дністрові зорі», «Сокирѐни. Сім днів» (м. Сокирѐнщини), «Карпати» (смт. 

Путила), «Наша газета» (м. Новодністровськ), «Новий день» (смт. Глибока), 

«Рідне слово» (смт. Кельменці), «Рідний край» (м. Сторожинець), 

«Хотинські вісті» (м. Хотин) та інші. 

Характерними рисами цих видань визначаюмо тривалий час існуваннѐ 

із певноя кількістя змін назви – газета «Вижницькі обрії» була заснована 

1945 року ѐк районна газета із назвоя «Верховина», згодом змінила назву на 

«Радѐнська Верховина» («Дністрові зорі» 1965 р.; «Карпати» 1941 р.); 

значний об’юм цих видань – 8-12 сторінок, спричинений політикоя редакції: 

тут знаходѐть постійне місце матеріали про діѐльність державної, обласної і 

районної влади, досѐгненнѐ края в галузі освіти, культури, медицини, 

боротьби з наслідками надзвичайних ситуацій, соціально-економічного 

розвитку Буковини й регіонів зокрема, нариси і зарисовки про лядей, ѐкі ю 

гордістя края, природоохоронна тематика тощо. Це справжні «літописи 

края», де кожна подіѐ знаходила і знаходить свою місце в газеті, і тому легко 

простежуютьсѐ життѐ району, що радувало й турбувало лядей у той чи інший 

період. Саме тому впливовість цих ЗМІ не можливо не визнавати (Газета 

«Вижницькі обрії»; Дністрові зорі. Засоби масової інформації Чернівецької 

області; Редакціѐ газети Рідний край). 

Аналіз матеріалів, надрукованих на сторінках таких видань (див. 

табл. 1), дозволив виокремити основні напрѐми фізкультурно-спортивної 

тематики та констатувати, що значна кількість статей присвѐчена: 
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результатам змагань із різних видів спорту (футбол, легка атлетика, боротьба, 

волейбол, туризм тощо) регіонального, всеукраїнського та міжнародного 

рівнів та успіхам місцевих спортсменів («Дністрові зорі», «Хотинські вісті», 

«Вижницькі обрії»); історії спортивного руху та/або спогадам відомих 

місцевих тренерів («Карпати»); проблемам популѐризації фізичної активності 

та здорового способу життѐ («Голос края», «Сокирѐни. Сім днів», «Наша 

газета», «Новий день», «Хотинські вісті»).  

Ще одніюя особливістя таких статей стало виокремленнѐ та активне 

«розкручуваннѐ» одного чи групи видів спорту, що популѐрні в тому чи 

іншому населеному пункті Чернівецької області: м. Хотин – гандбол та 

боротьба; м. Сторожинець – волейбол, легка атлетика; м. Новоселицѐ – 

боротьба, волейбол; м. Заставна – футбол, вільна боротьба, жіночий гандбол; 

м. Новодністровськ – греблѐ, футзал, баскетбол тощо. Популѐрність же 

певного виду пов’ѐзана із наѐвністя дитѐчо-янацької спортивної школи або 

спортивного клубу та тренерсько-викладацького складу в населеному пункті, 

історичних традицій регіону та сформованої матеріально-технічної бази – 

стадіону, спортивного залу та майданчиків тощо. Але рубрики «Фізична 

культура і спорт», «Краса тіла» або «Здоров’ѐ» в цих виданнѐх або об’юднані в 

загальній «Спорт», або не ю постійними, а скоріше епізодичними. 

Таблицѐ 1 

Перелік матеріалів щодо проблем фізичного виховання населення краю, 

зокрема дітей та молоді, на сторінках районних газет Чернівецької 

області 

 Назва та вихідні дані 
виданнѐ 

Автор, назва публікації, коротка анотаціѐ 

1. Карпати. 10 груднѐ 2020 Чемпіонат світу з футболу 1966. Сторінки історії 

2. Вижницькі обрії. 2004. 10 
вереснѐ (№ 37). С. 6 

Фізичне вихованнѐ учнів – пріорітет освіти 

3. Вижницькі обрії. 2004. 24 
вереснѐ (№ 39). С. 5 

Вижниччина привабляю туристів 

4. Вижницькі обрії. 2005. 8 
квітнѐ (№ 15). С. 2 

«Зеленому туризму» – зелене світло 

5. Вижницькі обрії. 2006. 14 
квітнѐ (№ 16). С. 5 

Мельничук Л. Змагаятьсѐ бяджетники.  
Спартакіада серед працівників бяджетних установ 
та організацій у Вижниці 

6. Вижницькі обрії. 2006. 12 
травнѐ (№ 20). С. 6 

Мельничук Л. Досвід і молодість.  
Про зональні змаганнѐ першості Чернівецької 
області з шахів серед ветеранів і молоді на призи 
М. Пилипенка 

7. Буковинський вісник. 2004. 
4 червнѐ (№2). С.19. 

Мельничук Л. З династії борців. 
Про майстра спорту вільної боротьби з Вижниці 
Ф. Фока 
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8. Хотинські вісті. 14 січнѐ 
2020. С. 4 

М. Шевчук. Футзальні змаганнѐ 

9. Хотинські вісті. 29 січнѐ 
2020. С. 4 

Історії лядей, ѐкі вражаять і надихаять.  
Про складний шлѐх спортсменів В. Берника та І. 
Подрі до званнѐ «Майсет спорту України» 

10. Голос края. 19 вереснѐ 
2016. С. 4 

Ткач У. Олімпійський тиждень – у Заставнівській 
гімназії 

11. Голос края. 26 вереснѐ 
2015. С. 3 

Мельниченко Н. Відбуласѐ спартакіада «Сила духу» 
В програму спартакіади серед інвалідів праці, в ѐкій 
брали участь спортсмени з Заставнинщни, входили  
армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт, дартс, теніс і 
шахи 

12. Новий день. 03.02.2020. 
C. 4 

Мешканець селища Глибока Андрій Челенѐк 
отримав виклик у збірну України з волейболу U17 

 

Ще одніюя специфічноя групоя засобів масової інформації сучасної 

Буковини, що у своюму змісті розглѐдаять проблеми фізичного вихованнѐ 

дітей та молоді виокремляюмо «Економічно-благочестивий вісник. 

Народознавча газета Гарафіни Маковій», газети «Доброго здоров’ѐ!» та 

«Добрий порадник». Фізичне вихованнѐ підростаячого поколіннѐ – 

загартуваннѐ організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 

можливостей лядини, формуваннѐ життюво важливих рухових навичок та 

вмінь і зміцненнѐ здоров’ѐ розглѐдаятьсѐ в цих виданнѐх крізь призму 

народних звичаїв, обрѐдів у повсѐкденному житті ѐк засіб збереженнѐ 

української ідентичності. Опубліковані матеріали стверджували про 

необхідність вихованнѐ етнічної своюрідності через естетику рухів, 

загартуваннѐ та гігіюнічні навички; формуваннѐ моральних цінностей та 

«здорової» ментальності: «Обман, підлість, брехнѐ, що шкодить нам і нашим 

нащадкам», «Вправи та ігри длѐ тіла і духу», «Плітки, покару отримую не той, 

хто складаю, а хто сприймаю і розносить», «Нетверезий спосіб життѐ», 

«Куриво, наркоманіѐ» (Економічно-благочестивий вісник Гарафіни Маковій); 

«Спорт чи фізкультура», «Правила загартуваннѐ» («Доброго здоров’ѐ!»). Але 

ігрова діѐльність дітей та молоді в цих виданнѐх пов’ѐзуютьсѐ з постійноя 

трансформаціюя обрѐдових дійств, лише ѐк складова, зокрема звичаїв 

українського весіллѐ або хрестин, свѐткуваннѐ «Зелених свѐт» або «Івана 

Купала» (Маковій, 2019а; 2019б; 2019в). 

Ще одним специфічним ЗМІ Чернівецької області визначаюмо 

«Учнівський вісник Буковини» – обласну газету длѐ школѐрів, що в 

державних звітних документах фіксуютьсѐ ѐк «друкований». Проте, нами 

знайдено лише її електронну версія. За задумом, цѐ газета об’юдную всіх 

школѐрів регіону, тут кожен учень може публікувати власні статті, твори, 
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інтерв’я, представлѐти проюкти тощо. Серед рубрик віснику, а їх 15 (серед 

ѐких «Шкільне життѐ», «Учнівська еліта», «Моѐ позиціѐ», «Відомі постаті», 

«Творимо майбутню», «Екологіѐ», «ЗНО», «Олімпіади» тощо), ми знаходимо 

«Здоровий спосіб життѐ». Саме цѐ рубрика об’юднала всі матеріали на 

загальну тему «Фізичне вихованнѐ дітей та молоді. Спорт та здоровий стиль 

життѐ». Аналіз змісту статей дозволив нам розділити їх на три великі загальні 

тематичні напрѐми: успіхи спортсменів Чернівецької області на змаганнѐх 

(Волейболістки Чернівецької обласної ДЮСШ братимуть участь в Чемпіонаті 

України з волейболу «Дитѐча ліга» у Полтаві; 12 нагород вибороли вихованці 

обласної ДЮСШ на відкритому чемпіонаті з вільної боротьби; Нові успіхи 

чернівецьких борчинь Соломії та Марії Винник на всеукраїнському турнірі з 

вільної боротьби; волейболістки Чернівецької обласної ДЮСШ кращі в 

області! Подвійне срібло тенісистів Чернівецького професійного ліцея сфери 

послуг; Нові успіхи борців Чернівецької обласної ДЮСШ; Завершивсѐ 

національних янацький турнір з тенісу на призи зимових канікул); аспекти 

організації оздоровчих та фізкультурно-масових заходів у закладах освіти 

регіону (Вихованці Борівського ЗНЗ пропагуять здоровий спосіб життѐ; 

У Лужанському ЗНЗ І-ІІ ступенів імені В. Орелецького проведено тиждень за 

здоровий спосіб життѐ та безпеки дорожнього руху; Чудейська ЗОШ  

І-ІІ ступенів №3: здоровʼѐ важливе! В Брусницький ЗНЗ провели брейн-ринг, 

анкетуваннѐ, конкурси на кращі ребуси, транслѐції фільмів; Олімпійський 

тиждень у Вікнѐнській школі; У Сокирѐнському вищому професійному 

училищі пропагуять здоровий спосіб життѐ); особливості здорового 

харчуваннѐ дітей шкільного віку (Яким повинен бути сніданок школѐра? Обід 

школѐра у різних країнах світу! Бери участь у опитуванні; Стали відомі 

результати анонімного тестуваннѐ серед буковинських учнів «Сніданок 

школѐра») (Учнівський вісник Буковини). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, увага 

сучасних школѐрів регіону прикута до трьох потужних напрѐмів: розвитку 

певних видів спорту – боротьба, волейбол та теніс та результатів їх однолітків 

у змаганнѐх всеукраїнського рівнѐ, проблемі організації у стінах школи 

ѐкісного та здорового харчуваннѐ й публікацій певного «звітного» характеру 

про проведені заходи в школах Чернівецької області. Жодної об’ѐви про 

спортивні гуртки та секції із запрошеннѐм на тренуваннѐ від тренерів та 

вчителів, анонсу фізкультурно-спортивного заходу длѐ дітей та молоді; статті 

про необхідність та користь занѐть фізичноя культуроя і спортом або нових, 

сучасних видів фізичної активності нами не знайдено. Крім того, популѐрність 

електронної газети серед школѐрів регіону досить низька, про що свідчить 
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відвідуваність сайту – 14 переглѐдів за тиждень; і ці переглѐди здебільшого 

стосувались ЗНО або Олімпіад школѐрів.  
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РЕЗЮМЕ 
Дарийчук Сергей. Физическое воспитание детей и молодежи на страницах 

современных газет Черновицкой области. 
Длѐ творческого использованиѐ опыта освещениѐ физического воспитаниѐ 

детей и молодежи в прессе Буковины выѐснено фактическое состоѐние публикаций в 
газетах Черновицкой области. Цель исследованиѐ – проанализировать статьи в 
современных газетах Черновицкой области длѐ определениѐ соответствиѐ 
публикаций на физкультурно-спортивнуя тематику интересам населениѐ краѐ, длѐ 
чего применен комплекс методов: общенаучные; конкретно-научные; логико-
системный анализ; эмпирические. Рассмотрены три группы газет – районные, 
народоведческие и областное ученическое издание и выделены основные 
направлениѐ физкультурно-спортивной тематики: результаты соревнований по 
различным видам спорта и успехи местных спортсменов («Днестровские зори», 
«Хотинские вести», «Вижницкие горизонты», «Ученический вестник Буковины»); 
популѐризациѐ физической активности и здорового образа жизни («Голос краѐ», 
«Сокирѐны. Семь дней», «Хотинские вести», «Экономически-благочестивый 
вестник», «Здравствуйте!» и «Добрый советчик»). 

Ключевые слова: Буковина, газета, дети, здоровый образ жизни, тематика, 
физическое воспитание, школьники. 
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SUMMARY 
Dariychuk Sergiy. Physical education of children and youth on the pages of modern 

newspapers of Chernivtsi region. 
In order to creatively use the experience of covering physical education of children 

and youth in the Ukrainian press of Bukovyna (second half of the XIX – early XX centuries) the 
recommendations on systematic, thematic and content of materials on a particular topic in 
modern media quality of such publications in newspapers and periodicals of Chernivtsi region 
should be given. The purpose of the study is to analyze articles in modern newspapers of 
Chernivtsi region to determine the relevance of publications on physical culture and sports to 
the interests of the population of the region, for which a set of methods was used: general 
scientific; specific scientific; logical-systemic analysis; empirical. In order to determine the 
compliance of publications on physical culture and sports to the needs of the population of 
the region, three groups of newspapers were considered – district; ethnographic and regional 
student publications. The main directions of physical culture and sports topics of district 
newspapers are highlighted: results of competitions in various sports (football, athletics, 
wrestling, volleyball, tourism, etc.) of regional, national and international levels and 
successes of local athletes (“Dniester Stars”, “Khotyn News”, “Vyzhnytsky horizons”); history 
of sports movement (“Carpathians”); problems of popularization of physical activity and 
healthy lifestyle (“Voice of the Land”, “Sokyriany. Seven Days”, “Nasha Gazeta” (Our 
Newspaper), “Khotyn News”). Ethnographic “Economic and pious bulletin of Garafina 
Makova”, the newspaper “Good health!” and “Good mentor” physical education of the 
younger generation – hardening of the body, formation of vital motor skills and abilities and 
health promotion, are considered through the prism of folk customs, rituals in everyday life. 
Among the 15 sections of the “Student Bulletin of Bukovyna” we find “Healthy Lifestyle”, 
which combines materials that we have divided into three major common thematic areas: 
the success of athletes in the Chernivtsi region at competitions; aspects of the organization of 
health and physical culture and mass events in education institutions of the region; features 
of healthy nutrition of school-age children. 

Key words: Bukovyna, newspaper, children, healthy lifestyle, topics, physical 
education, schoolchildren. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНОМУ І 

ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ 
 

Метоя статті ю висвітленнѐ окремих теоретико-прикладних аспектів 
формуваннѐ культури здоров’ѐ особистості у вітчизнѐному й зарубіжному досвіді. 
Длѐ досѐгненнѐ визначеної мети було використано такі методи дослідженнѐ: 
теоретичний аналіз педагогічної, філософської, психологічної літератури, 
нормативних документів, матеріали періодичних видань із теми дослідженнѐ. 
Актуалізовано необхідність вивченнѐ проблем, пов’ѐзаних із процесом формуваннѐ 
культури здоров’ѐ особистості ѐк універсального загальнолядського концепту. 
Узагальнено, що формуваннѐ культури здоров’ѐ ю важливоя складовоя міжгалузевих 
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досліджень і багатогранно представлене в науковому дискурсі. У теоретичній 
площині, відповідно до поставленої мети, проаналізовано наукові позиції щодо 
дефініції понѐттѐ «культура здоров’ѐ» у вітчизнѐному й зарубіжному досвіді, 
схарактеризовано концепції культури здоров’ѐ, змістовно представлені в російській 
науковій думці. У площині прикладної складової наведено приклади успішних практик 
міжнародного проюкту «Європейська мережа шкіл сприѐннѐ здоров’я» та 
громадської організації Дитѐчий фонд «Здоров’ѐ через освіту». 

Ключові слова: концепції культури здоров’ѐ, здоров’ѐ особистості, 
вітчизнѐний, зарубіжний,  досвід, школи сприѐннѐ здоров’я, формуваннѐ. 

 

Постановка проблеми. Одним із важливих пріоритетів сучасності в 

умовах інтенсивних змін соціокультурного простору суспільства XXI 

століттѐ, спричинених усесвітньоя пандеміюя та боротьбоя з ковідноя 

інфекціюя, що не можуть не позначитисѐ на здоров’ї та цілісній життювій 

концепції лядини, ю вивченнѐ проблем, пов’ѐзаних із процесом 

формуваннѐ культури здоров’ѐ особистості. Відтак, проблема здоров’ѐ 

лядини сьогодні розглѐдаютьсѐ світовоя спільнотоя ѐк одна із глобальних, 

життюво важливих, що відповідно визначаю нові вимоги до розвитку 

охорони здоров’ѐ, процесу формуваннѐ культури здоров’ѐ особистості ѐк 

універсального загальнолядського концепту. 

На державному рівні визначено концептуальні оріюнтири 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності, зокрема такими нормативними 

документами, ѐк: концепціѐ розвитку охорони здоров’ѐ населеннѐ України 

(2001 р.); концепціѐ формуваннѐ позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життѐ у дітей та молоді (2004 р.); концепціѐ наукового забезпеченнѐ розвитку 

охорони здоров’ѐ України у 2012 році (2008 р.); загальнодержавна програма 

«Здоров’ѐ 2020: український вимір» (2011 р.); Національна парадигма сталого 

розвитку України (2012 р.); Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на 

2012–2021 роки (2012 р.); концепціѐ проюкту загальнодержавної цільової 

соціальної програми «Формуваннѐ здорового способу життѐ молоді України» 

на 2013–2017 роки (2013 р.); Національна стратегіѐ з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життѐ – здорова націѐ» (2016) тощо. 

Глобальна стратегіѐ здоров’ѐ длѐ всіх до 2000 року (World Health 

Organization, 1981), «Європейська політика та стратегії длѐ 21 століттѐ 

«Здоров’ѐ – 2020» (World Health Organization. Regional office for Europe, 

2013) декларуять значущість проблеми збереженнѐ здоров’ѐ, 

застосуваннѐ здоров’ѐзбережувальних технологій, ѐкі сприѐять розвитку 

ціннісного ставленнѐ до власного здоров’ѐ лядини. 

Отже, у площині вищевикладеного ю правомірним твердженнѐ, що 

здоров’ѐзбережувальна парадигма особистісно оріюнтованої освіти 
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виводить на перший план формуваннѐ особистості лядини, «здатної 

виступити в ѐкості регулѐтора та творцѐ свого здоров’ѐ» (Вульфoвич, 2002). 

Аналіз актуальних досліджень. Формуваннѐ культури здоров’ѐ ю 

важливоя складовоя міжгалузевих досліджень і багатогранно 

представлене в науковому дискурсі. Так, теоретико-методологічні засади 

означеної проблеми презентовані в дослідженнѐх філософів і соціологів 

(Ю. Лісіцин, Л. Сущенко та ін.); психологів (С. Бондаренко, В. Ясвін та ін.), 

педагогів (О. Дубогай, Н. Новікова та ін.). 

Питаннѐ здоров’ѐ, культури здоров’ѐ, формуваннѐ навичок здорового 

способу життѐ ґрунтовно розроблено у працѐх вітчизнѐних (О. Вакуленко, 

В. Горащука, О. Дубогай, В. Оржеховської, С. Страшка. Т. Федорченко та ін.) та 

зарубіжних учених (О. Ахмердова, Ю. Драгнюв та ін.). 

Метою статті ю висвітленнѐ окремих теоретико-прикладних аспектів 

формуваннѐ культури здоров’ѐ особистості у вітчизнѐному й зарубіжному 

досвіді. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ визначеної мети було 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз педагогічної, 

філософської, психологічної літератури, нормативних документів, 

матеріали періодичних видань із теми дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Турбота про здоров’ѐ та його зміцненнѐ ю 

природноя потребоя культурної лядини. На сьогодні, ѐк стверджуять 

провідні фахівці медичної валеології (Апанасенко, 2000), щоб бути здоровим, 

здорового способу життѐ вже недостатньо. Здоровий спосіб життѐ ѐк 

ефективний засіб збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ повинен 

трансформуватись у більш високий ѐкісний рівень – культуру здоров’ѐ. 

Передусім, звертаюмо увагу на те, що науковці маять різні думки 

щодо трактуваннѐ понѐттѐ «культура здоров’ѐ», але традиційно вона 

розглѐдаютьсѐ ѐк певна частина загальної культури індивіда, пов’ѐзана з 

його особистісним ставленнѐм до власного здоров’ѐзбереженнѐ, 

веденнѐм здорового способу життѐ та профілактикоя хвороб. Cаме тому 

вважаюмо доцільним у теоретичній площині, відповідно до поставленої 

мети, проаналізувати наукові позиції щодо дефініції понѐттѐ «культура 

здоров’ѐ» у вітчизнѐному й зарубіжному досвіді. 

Так, С. Горбушиноя пропонуютьсѐ культуру здоров’ѐ дефініціявати ѐк 

«історично закріплену лядством програму організації безпечної 

життюдіѐльності й наступності вихованнѐ здорового поколіннѐ, що містить у 

собі безліч смислів і значень здорового способу життѐ, в діалозі з ѐкими 

лядина самоорганізовую власну діѐльність, поведінку та спілкуваннѐ в 
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руслі безпеки життѐ, охорони та зміцненнѐ здоров’ѐ» (Горбушина, 2005, с. 

47). За такого дефініціяваннѐ нам видаютьсѐ цілком очевидним 

взаюмозв’ѐзок понѐть «культура – діѐльність». 

З. Количева аналізую «культуру здоров’ѐ» із соціальної позиції, ѐк 

складову цілісної культури індивіда, що визначаю процес успішної 

соціалізації та її самоствердженнѐ в суспільстві. При цьому культура 

здоров’ѐ спрѐмована на формуваннѐ світоглѐду індивіда й особливостей 

його мисленнѐ, рефлексія та емпатія, вміннѐ самоаналізувати й оцінявати 

інших, понѐттѐ особливостей веденнѐ здорового способу життѐ та 

грамотного застосуваннѐ рекреаційно-оздоровчих технологій у 

повсѐкденному житті (Валеологиѐ человека, 1997, с. 119). 

Культуру здоров’ѐ, на думку М. Голікова (Голиков, 2002), варто 

розглѐдати ѐк відповідальне ставленнѐ до свого здоров’ѐ та здоров’ѐ 

оточуячих, прагненнѐ не тільки зберегти природний потенціал, але й 

примножити його за допомогоя вольових ѐкостей, cпрѐмованих на 

твореннѐ свого організму, гармонії самим із собоя та навколишнім світом, 

спроможності створявати душевну рівновагу в себе й оточуячих, здатності 

сприймати та творити прекрасне навколо себе. 

У наукових розвідках вітчизнѐного науковцѐ В. Горащука культура 

здоров’ѐ розглѐдаютьсѐ ѐк важливий компонент загальної культури 

лядини, зумовлений матеріальним і духовним середовищем 

життюдіѐльності суспільства, що виражаютьсѐ в системі цінностей, знань, 

потреб, умінь і навичок лядини з формуваннѐ, збереженнѐ та зміцненнѐ 

її здоров’ѐ (Горащук, 2003). 

Конструктивним нам видаютьсѐ дефініціяваннѐ В. Оржеховськоя 

понѐттѐ «культура здоров’ѐ» ѐк невід’юмної складової загальної 

культури особистості, що забезпечую певний рівень знань, умінь, 

навичок і з питань формуваннѐ, відтвореннѐ, зміцненнѐ здоров’ѐ й 

характеризуютьсѐ високим рівнем культури поведінки стосовно власного 

здоров’ѐ та здоров’ѐ оточуячих (Оржеховська, 2006). 

За узагальненнѐми О. Диканової (Диканова, 2004), дослідження 

феномену «культура здоров’ѐ» особистості приділѐютьсѐ серйозна увага, і 

за останню десѐтиліттѐ в російському науковому дискурсі створені 

концепції культури здоров’ѐ (Е. Вайнер, В. Колбанов, Л. Татарнікова, 

І. Глинѐнова, Є. Шульгін, С. Лебедченко, М. Мариніна). Так, Е. Вайнер 

культуру здоров’ѐ характеризую ѐк усвідомленнѐ лядиноя цінності 

здоров’ѐ в низці життювих пріоритетів, що визначаять її бережне ставленнѐ 

до свого здоров’ѐ та до здоров’ѐ навколишніх лядей (Вайнер, 2001, с.64). 
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При цьому відзначаютьсѐ, що длѐ досѐгненнѐ цього лядина маю, 

передусім, стати носіюм ідеї здоров’ѐ ѐк провідного життювого пріоритету. 

Відтак, ѐкщо цінність здоров’ѐ ю домінуячоя, лядина буде боротисѐ зі 

шкідливими звичками, намагатиметьсѐ вести здоровий спосіб життѐ.   

За визначеннѐм Л. Татарнікової, культуру здоров’ѐ слід розуміти ѐк 

присвоюннѐ на особистісному рівні концепцій здоров’ѐ в різних доктринах і 

дотриманнѐ індивідуальної програми здоров’ѐ (Татарнікова, 1999, с. 21). 

Аналогічної думки у визначенні культури здоров’ѐ дотримуятьсѐ Г. Храмова 

та Л. Мещерѐкова (Храмова, Мещерѐкова, 2000), трактуячи цей феномен ѐк 

частину загальної культури, ѐк присвоюннѐ на суб’юктивному рівні концепції 

здоров’ѐ, що становить особистісну програму розвитку кожної лядини. 

Оригінальноя нам видаютьсѐ інша концепціѐ культури здоров’ѐ, що 

ґрунтуютьсѐ на таких положеннѐх: від здоров’ѐтворчо обґрунтованого 

психічного й фізичного саморозвитку через наукове розуміннѐ сутності 

здоров’ѐ та самопізнаннѐ до культури здоров’ѐ, здорового способу життѐ 

та соматичного здоров’ѐ (Зайцев, 1994).  

Заслуговую на увагу третій підхід до розуміннѐ сутності культури 

здоров’ѐ, запропонований В. Колбановим і Т. Берсеньювоя (Колбанов, 

Берсеньева, 1995), де під культуроя здоров’ѐ розуміютьсѐ динамічний сте-

реотип поведінки, що сприѐю здоровому способу життѐ й визначаю дбайливе 

ставленнѐ до здоров’ѐ оточуячих лядей. Суттювим длѐ нас ю резяме авторів, 

що у процесі формуваннѐ культури здоровʼѐ особистості необхідно 

враховувати принципи гуманізації, науковості, культуродоцільності. 

За концепціюя І. Глинѐнової (Глинѐнова, 1998), культура здоров’ѐ 

засвідчую наѐвність сформованої власної програми самовдосконаленнѐ та 

здорового способу життѐ, практичну реалізація такої програми ѐк 

результат творчої інтерпретації й індивідуально зумовленого засвоюннѐ на 

особистісному рівні певних (і прийнѐтних длѐ даного індивіда) концепцій і 

доктрин здоров’ѐ, здорової лядини та здорового способу життѐ, 

необхідних длѐ гармонійного існуваннѐ. 

Отже, крізь призму викладеного, ми приходимо до висновку, що у 

проаналізованих концепціѐх одними вченими загостряютьсѐ увага на 

соціально-ціннісному аспекті культури здоров’ѐ, у визначеннѐх інших – 

доміную діѐльнісний характер. 

Щодо прикладної складової окресленої проблеми ми погоджуюмосѐ з 

Ю. Мельник, що теоретичні та практичні навчаннѐ культури здоров’ѐ в 

загальноосвітніх закладах ще недостатньо розроблені, хоча проюкти 

концепції культури здоров’ѐ …. заслуговуять на увагу (Мельник, 2002). 
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Приюднаннѐ України до міжнародного проюкту «Європейська мережа шкіл 

сприѐннѐ здоров’я», що почалосѐ в 1995 році, спричинило перетвореннѐ 

навчальних закладів різного типу на школи сприѐннѐ здоров’я. 

Започатковане у 2002 р. проведеннѐ Всеукраїнського конкурсу на кращу 

концептуальну модель шкіл сприѐннѐ здоров’я сприѐло розширення мережі 

таких закладів в Україні (у 2003 р. офіційно створено Національну мережу 

шкіл сприѐннѐ здоров’я). 

У монографічному дослідженні О. Єжової, де представлено 

становленнѐ й розвиток Європейської мережі шкіл сприѐннѐ здоров’я у 

країнах Східної Європи, презентовано конструктивні моделі таких шкіл. 

Так, наприклад, підґрунтѐм чеської школи сприѐннѐ здоров’я (за 

М. Гавліновоя) ю цілісна інтегративна філософіѐ здоров’ѐ, що ставить за 

мету навчити дітей, батьків і вчителів навичок здорового способу життѐ та 

сформувати в них ціннісне ставленнѐ до здоров’ѐ, що забезпечить життѐ 

кожного з них на більш високому рівні. За узагальненнѐми науковцѐ, 

модель школи сприѐннѐ здоров’я у Чехії утворяять особистісно 

оріюнтований підхід, принципи природовідповідності, комунікації, 

співробітництва, три компоненти (благополуччѐ в шкільному середовищі, 

валеологізаціѐ навчаннѐ, відкрите партнерство) та концепт здоров’ѐ 

(взаюмодіѐ фізичного, розумового, соціального, індивідуального та 

екологічного здоров’ѐ) (Єжова, 2016, с. 74–75). Не можна не погодитисѐ з 

ученим, що «Європейська мережа шкіл сприѐннѐ здоров’я» через 

здоров’ѐспрѐмовану діѐльність сприѐю формування в дітей ціннісного 

ставленнѐ до здоров’ѐ, створення здоров’ѐзбережувального середовища 

та координації діѐльності шкіл щодо підвищеннѐ ефективності та ѐкості 

результатів їх роботи, а також поширеннѐ ефективного інноваційного 

досвіду такої діѐльності у країнах Європи. 

Віддзеркаленнѐм державницького баченнѐ стратегії зміцненнѐ 

здоров’ѐ дітей в Україні ю діѐльність громадської організації Дитѐчий фонд 

«Здоров’ѐ через освіту», що функціоную з 2000 року та спрѐмовую своя 

роботу на розробленнѐ й упровадженнѐ в освітніх закладах програм, ѐкі 

базуятьсѐ на формуванні життювих навичок здорового способу життѐ та 

профілактики соціально небезпечних захворявань ѐк важливих складових 

культури здоров’ѐ особистості. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на 

підставі проведеного теоретичного аналізу й узагальненнѐ нами висвітлено 

окремі теоретико-прикладні аспекти формуваннѐ культури здоров’ѐ 

особистості у вітчизнѐному й зарубіжному досвіді через аналіз наукових 
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позицій щодо дефініції понѐттѐ «культура здоров’ѐ», концепцій культури 

здоров’ѐ та успішних практик міжнародного проюкту «Європейська мережа 

шкіл сприѐннѐ здоров’я», а також громадської організації Дитѐчий фонд 

«Здоров’ѐ через освіту». Перспективи подальших наукових розвідок 

пов’ѐзуюмо з розкриттѐм сучасних реалій підготовки майбутніх педагогів до 

формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей у вітчизнѐному й зарубіжному досвіді. 
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2nd International Congress of Valeologists and the IV All-Russian Scientific and 
Practical Conference "Pedagogical Problems of Valeology". St. Petersburg). 

РЕЗЮМЕ 
Замрозевич-Шадрина Светлана. Формирование культуры здоровьѐ личности в 

отечественном и зарубежном опыте.  
Целья статьи ѐвлѐетсѐ освещение некоторых теоретико-прикладных 

аспектов формированиѐ культуры здоровьѐ личности в отечественном и 
зарубежном опыте. Длѐ достижениѐ поставленной цели были использованы 
следуящие методы исследованиѐ: теоретический анализ педагогической, 
философской, психологической литературы, нормативных документов, материалы 
периодических изданий по теме исследованиѐ. Актуализирована необходимость 
изучениѐ проблем, свѐзанных с процессом формированиѐ культуры здоровьѐ 
личности как универсального общечеловеческого концепта. Обобщено, что 
формирование культуры здоровьѐ ѐвлѐетсѐ важной составлѐящей межотраслевых 
исследований и многогранно представлено в научном дискурсе. В теоретической 
плоскости, в соответствии с поставленной целья, проанализированы научные 
позиции по дефиниции понѐтиѐ «культура здоровьѐ» в отечественном и 
зарубежном опыте, охарактеризованы концепции культуры здоровьѐ, 
содержательно представленные в российской научной мысли. В плоскости 
прикладной составлѐящей приведены примеры успешных практик международного 
проекта «Европейскаѐ сеть школ содействиѐ здоровья» и общественной 
организации Детский фонд «Здоровье через образование».  

Ключевые слова: концепции культуры здоровьѐ, здоровье личности, 
отечественный, зарубежный опыт, школы содействиѐ здоровья, формирование. 

SUMMARY 
Zamrozevich-Shadrina Svetlana. Formation of culture of personal health in domestic 

and foreign experience.  
The purpose of the article is to highlight some theoretical and applied aspects of the 

formation of a culture of personal health in domestic and foreign experience. To achieve this 
goal, the following research methods were used: theoretical analysis of pedagogical, 
philosophical, psychological literature, normative documents, materials of periodicals on the 
research topic. The need to study the problems associated with the process of forming a culture 
of personal health as a universal universal concept. It is generalized that the formation of 
health culture is an important component of intersectoral research and is multifaceted in 
scientific discourse. In the theoretical plane, in accordance with the set goal, the scientific 
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positions on the definition of the concept of "health culture" in domestic and foreign experience 
are analyzed, the concepts of health culture, meaningfully presented in Russian scientific 
thought, are characterized (E. Weiner, V. Kolbanov, L. Tatarnikova, I. Glynyanova, E. Shulgin, 
S. Lebedchenko, M. Marynina). Thus, E. Weiner characterizes the culture of health as a person’s 
awareness of the value of health in a number of life priorities that determine his care for his 
health and the health of others. Another concept of health culture is based on the following 
principles: from health-based mental and physical self-development through a scientific 
understanding of the essence of health and self-knowledge to a culture of health, healthy 
lifestyle and physical health. According to the third approach under the culture of health means 
a dynamic stereotype of behavior that promotes a healthy lifestyle and determines a caring 
attitude to the health of others. According to the concept of I. Glynyanova healthy lifestyle, the 
practical implementation of such a program as a result of creative interpretation and 
individually determined at the personal level of certain (and acceptable to the individual) 
concepts and doctrines of health, healthy people and healthy lifestyles necessary for 
harmonious existence. In the analyzed concepts, some scientists focus on the socio-value 
aspect of health culture, in the definitions of others - the dominant nature of the activity. 

Examples of successful practices of the international project "European Network of 
Schools for Health Promotion" and the public organization Children's Fund "Health through 
Education" are given in the field of applied component. It was found that the "European 
Network of Schools for Health Promotion" through health-oriented activities contributes to 
the formation of children's values of health, creating a healthy environment and coordinating 
the activities of schools to improve the efficiency and quality of their results, as well as 
dissemination of effective innovative experience of such activities in European countries. The 
Children through Health through Education Foundation focuses its work on the development 
and implementation of programs in educational institutions based on the development of 
healthy lifestyle skills and prevention of socially dangerous diseases as important 
components of personal health culture. 

Key words: concepts of health culture, personal health, domestic, foreign, experience, 
health promotion schools, formation. 
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ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

У дослідженні подано порівнѐльний аналіз визначеннѐ понѐттѐ емоційний 
інтелект у зарубіжних та вітчизнѐних дослідженнѐх, розглѐнуто моделі структур 
емоційного інтелекту. Представлено результати проведеного дослідженнѐ 
гендерних особливостей розвитку емоційного інтелекту старшокласників. 
Визначено, що емоційний інтелект, його компоненти розвинуті приблизно однаково 
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в представників обох статей старшокласників, дещо вищі результати виѐвили у 
хлопців за компонентами емоційного інтелекту: розуміннѐ і контроль власних 
емоцій, розвиток соціальних навичок саме.  

Ключові слова: емоційний інтелект, моделі емоційного інтелекту розуміннѐ 
власних емоцій, контроль власних емоцій, емпатіѐ, соціальні навички, мотиваціѐ. 

 

Постановка проблеми. Концепціюя «Нова українська школа» одніюя 

з клячових компетентностей, на формуваннѐ ѐких спрѐмований 

навчально-виховний процес, визначена соціальна компетентність, ѐк 

уміннѐ працявати з іншими на результат, попереджати і розв’ѐзувати 

конфлікти, досѐгати компромісів. Важливу роль, на думку дослідників 

емоційного інтелекту (EІ), його ѐкості визначаять ефективність формуваннѐ 

соціальної компетентності, оскільки розвинений емоційний інтелект 

забезпечую здатність та готовність особистості розуміти власні емоції й 

емоції співрозмовників, управлѐти своїми емоціѐми і балансувати 

емоційний фон групи, адаптуватись емоційно, ефективно організовувати 

взаюмодія з лядьми. Старший шкільний вік – час формуваннѐ соціальних 

навичок ѐк ефективних інструментів життювої адаптації в мінливих 

соціальних умовах, самореалізації та активної соціальної взаюмодії.  

Аналіз актуальних досліджень. Сутність, структура й особливості 

розвитку емоційного інтелекту стали предметом дослідженнѐ зарубіжних 

вчених (Дж. Мейюр, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Д. Лясін тощо) та вітчизнѐних 

(Г. Березяк, Е. Носенко, О. Власова, А. Петровська тощо). Гендерні відмінності 

в розвиткові емоційного інтелекту у своїх працѐх аналізували: 

В. Абраменкова, І. Адреююва, Г. Бреслав, Т. Говорун, Є. Діденко, О. Кікінеджі, 

О. Леляс-Степанчук, Г. Орме, Е. Ярська-Смирнова, та інші. Емоційний інтелект 

старшокласників досліджували (Г. Гондарева, І. Опанасяк тощо). Порѐд із 

тим, гендерні особливості розвитку емоційного інтелекту старшокласників 

потребуять подальшого вивченнѐ, теоретичного обґрунтуваннѐ та 

емпіричного дослідженнѐ. Виходѐчи з цього, ставимо за мету виѐвити 

гендерні особливості розвитку емоційного інтелекту старшокласників.  

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети на різних етапах наукового 

пошуку комплексно застосовано такі методи: теоретичні (аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, систематизаціѐ та узагальненнѐ наукових джерел щодо сутності і 

структури емоційного інтелекту, емпіричних даних); емпіричні (авторський 

опитувальник, створений на основі опитувальника емоційного інтелекту 

«ЕмІн» (Д. Лясін), методики длѐ визначеннѐ рівнѐ емоційного інтелекту 

(Н. Холл), методики длѐ визначеннѐ рівнѐ емпатійних здібностей (В. Бойко) з 

метоя проведеннѐ дослідженнѐ гендерних особливостей розвитку 

емоційного інтелекту старшокласників. 
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Виклад основного матеріалу. Введення терміну «емоційний інтелект» 

у наукову парадигму передувала поступова зміна точки зору на співвідно-

шеннѐ емоційних і пізнавальних процесів. Д. Гоулман виділив такі складові 

емоційного інтелекту (EQ): самосвідомість (self-awareness), самоконтроль 

(self-management), емпатіѐ (empathy) і навички відносин (relationship skills). 

Високий рівень емоційного інтелекту забезпечую приюмність у спілкуванні, 

реалістичну самооцінку, самодостатність і незалежність, намаганнѐ уникати 

конфліктних ситуацій. Згідно з визначеннѐм Д. Гоулмана, емоційний інтелект 

– це комплекс навичок і здібностей у галузі розуміннѐ, розпізнаваннѐ своїх і 

чужих відчуттів чи емоцій, а також у галузі контроля чи управліннѐ своїми 

переживаннѐми й почуттѐми інших лядей (Гоулман, 2009). 

Р. Бар-Он – клінічний психолог, уперше ввів термін емоційного 

коефіціюнта (EQ – Emotional Quotient) ѐк альтернативи традиційному 

«психометричному інтелекту» (IQ) у 1985 р. Згідно з Р. Бар-Оном, ЕІ – це 

«безліч некогнітивних здібностей і навичок, ѐкі впливаять на здатність 

успішно справлѐтисѐ з вимогами і тиском оточеннѐ» (Bar-On, 1988). 

М. Шпак емоційний інтелект визначаю ѐк інтегративну особистісну 

властивість, ѐка зумовляютьсѐ динамічноя юдністя афекту та інтелекту 

через взаюмодія емоційних, когнітивних, конативних і мотиваційних 

особливостей і спрѐмована на розуміннѐ власних емоцій та емоційних 

переживань інших, забезпечую управліннѐ емоційним станом, 

підпорѐдкуваннѐ емоцій розуму, сприѐю самопізнання й самореалізації 

через збагаченнѐ емоційного і соціального досвіду (Шпак, 2011). 

Дж. Мейер і П. Селовей термін ЕІ розуміять ѐк: «це підмножинність 

соціального інтелекту, ѐка вклячаю в себе здібність контролявати свої 

емоції та емоції інших лядей, розрізнѐти їх і використовувати отриману 

інформація длѐ управліннѐ мисленнѐм і діѐми інших лядей» (Mayer et al., 

2000). Ученими була розроблена перша модель ЕІ (Мейюра – Селовеѐ – 

Карузо), ѐка отримала назву «Модель здібностей». Вона об’юднувала 

здібності чотирьох типів ѐк складових ЕІ: 1) сприйнѐттѐ емоцій (ѐк власних, 

так і емоцій інших); 2) використаннѐ емоцій длѐ стимулѐції мисленнѐ; 3) 

розуміннѐ емоцій; 4) управліннѐ емоціѐми (Mayer et al., 2000). 

Під емоційним інтелектом Д. Гоулман розумію «здібність лядини 

тлумачити власні емоції та емоції оточуячих, щоб використати отриману 

інформація длѐ реалізації власних цілей» (Гоулман, 2009). Ученим була 

запропонована так звана «Мішана модель» ЕІ, ѐка складаласѐ з п’ѐти 

компонентів: 1) самопізнаннѐ – розуміннѐ власних емоцій; 2) саморегулѐціѐ – 

уміннѐ контролявати власні емоції і вчинки; 3) мотиваціѐ – здібність 
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намагатисѐ досѐгати цілі; 4) емпатіѐ – розуміннѐ емоційного стану інших 

лядей; 5) соціальні навички – здібності спілкуваннѐ й маніпуляваннѐ.  

Важливим внеском у теорія і практику ЕІ ю створеннѐ в 1996 р. Р. Бар-

Оном опитувальника на вимір EQ (Emotional Quotient Inventory) (Bar-On, 

1988). У даному опитувальнику представлені п’ѐть основних компонентів 

емоційного інтелекту: 1) внутрішньоособистісний – знаннѐ про емоції, 

здатність розуміти і виражати емоції (шкали «емоційна самосвідомість», 

«напористість/наполегливість», «самоповага», «незалежність», 

«самоактуалізаціѐ»); 2) міжособистісний – здатність усвідомлявати, розуміти 

і приймати почуттѐ інших («емпатіѐ», «соціальна відповідальність», 

«міжособистісні відносини»); 3) адаптованість – здатність пристосовувати 

почуттѐ, думки й поведінку до постійно зміняваних умов і ситуацій, а також 

управлѐти цими змінами («реалістичність», «гнучкість», «рішеннѐ проблем»); 

4) регулѐціѐ стресу («стресостійкість», «контроль імпульсивності»); 

5) загальний настрій («оптимізм», «щастѐ») (Bar-On, 1988). 

На сьогодні у психологічній науці ю два типи поглѐдів. Прихильники 

одного підходу стверджуять, що рівень EQ закладений у генах ѐк певна 

біологічна властивість мозку. Їхні опоненти наполѐгаять: емоційний 

інтелект можливо розвивати й нарощувати. Е. Носенко, Н. Коврига подаять 

результати дослідженнѐ Л. Броді та Дж. Холл, ѐкі вивчали гендерні 

розбіжності в емоційних реакціѐх і встановили, що в дівчат раніше 

формуютьсѐ спроможність висловлявати емоції вербально, ніж у хлопців. 

Це призводить до того, що жінки більш точно висловляять свої почуттѐ, 

ніж чоловіки, і заміщуять фізичні емоційні реакції вербальними (Носенко 

та Коврига, 2003).  

Г. Орме наводить дані про те, що незважаячи на відсутність 

відмінностей між чоловіками і жінками, за загальним рівнем коефіціюнта 

емоційності жінки виѐвлѐять більш високий рівень із міжособистісним 

показниками емоційного інтелекту (емоційності, міжособистісних 

відносин, соціальної відповідальності). У чоловіків переважаять 

внутрішньоособистісні показники (самоствердженнѐ, здатність 

відстоявати свої права), здатності до управліннѐ стресом (стресостійкість, 

контроль імпульсивності) і адаптованість (визначеннѐ правдоподібності, 

рішеннѐ проблем) (Орме, 2003).  

Чоловіки і жінки з різноя інтенсивністя і різними способами 

висловляять свої емоції. Відмінності в інтенсивності вираженнѐ емоцій 

можуть бути пов’ѐзані з тим, що в жінок лицьова активність в цілому вище, 

ніж у чоловіків. Слід ураховувати й той факт, що чоловіки в межах своюї 
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традиційної статевої ролі схильні до «обмежувальної емоційності» – мінімі-

зації емоційної експресії. Виражені гендерні відмінності в сфері обробки емо-

ційної інформації виѐвлѐятьсѐ вже в підлітковому віці. Так, сучасні дівчатка в 

цілому краще, ніж хлопчики, регуляять і контроляять свої почуттѐ, краще їх 

вербалізуять, маять більш багатий тезаурус длѐ опису емоційних станів, у 

них більш розвинений емоційний канал емпатії (Бреслав, 2004). 

Т. Говорун та О. Кiкiнеджi відзначаять, що емоційну чутливість, 

сенситивність жінок до психологічного стану іншої лядини вважаять 

класичними фемiнними, а емоційну стриманість чоловіків – маскулiнноя 

властивостѐми. Уѐвленнѐ, що чоловіки ю емоцiйно-глухими індивідами, 

породжене стереотипом. Проте традицiйне вихованнѐ, стереотипiзована 

соціалізаціѐ розвиваю в них так звану «нормативну чоловічу алекситимiя», 

тобто нездатність розуміти емоційні відтінки взаюмин. Спорідненоя з 

емоційноя чуйністя ю емпатiйнiсть i пов’ѐзана з нея схильність опікати, 

доглѐдати когось, ѐку вважаять жіночоя ѐкістя, успадкованоя від 

природи жiнки-матерi. Різницѐ у вимірах статевих відмінностей емпатiйної 

поведінки між жінками i чоловіками незначна, це означаю, що типову 

ознаку фемiнної ролі поділѐять ѐк жінки, так i чоловіки (Говорун, 2004).  

Старший шкільний вік, що ю сенситивним длѐ формуваннѐ 

емоційного інтелекту, характеризуютьсѐ усвідомленим переосмисленнѐм 

взаюмин із оточуячими, активноя спрѐмованістя в майбутню в статусі 

чоловіка чи жінки, високим рівнем самосвідомості та потребоя в 

самопізнанні (Мудрик, 1999). 

У даному дослідженні, длѐ оцінки рівнѐ розвитку емоційного 

інтелекту старшокласників (його компонентів за Д. Гоулманом) 

використовувавсѐ авторський опитувальник, створений на основі 

опитувальника емоційного інтелекту «ЕмІн» (Д. Лясін), методики длѐ 

визначеннѐ рівнѐ емоційного інтелекту (Н. Холл), методики длѐ 

визначеннѐ рівнѐ емпатійних здібностей (В. Бойко).  

Опитуваннѐ проводилосѐ 18 листопада 2020 року на базі 

Комунальної установи Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей, Шосткинської міської ради, 

Сумської області. Респонденти – учні двох одинадцѐтих класів: 11-Б і 11-В. 

Загальну вибірку склали 37 учнів, серед ѐких 16 дівчат і 21 хлопець. Анкета 

проводиласѐ післѐ уроків, із погодженнѐм із адміністраціюя школи і 

класних керівників цих класів. Розглѐнемо відповіді учнів на запитаннѐ 

опитувальника з різних компонентів та подамо узагальнену характеристику 

компонентів старшокласників.  
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На запитаннѐ «Що на вашу думку означаю термін «емоційний 

інтелект»? 9 респондентів або не відповіли, або вказали, що не знаять 

значеннѐ цього терміну, що становить близько 27 % від опитаних. У решти 

визначеннѐ було сформоване через складові ЕІ: у 17 учнів указано 

контроль емоцій (відповідно 46 % від усіх опитаних), у 15 – розуміннѐ 

власних емоцій (41 % від усіх опитаних), 5 учнів вказали у визначенні 

вміннѐ досѐгати цілей (13,5 % від усіх опитаних), 2 учні вказали розуміннѐ 

емоцій інших (5,5 %) і 2 учні зрозуміли «емоційний інтелект» ѐк інструмент 

длѐ спілкуваннѐ (5,5 %). Серед даних відповідей лише 8 чоловік назвали 

одразу декілька компонентів, 2 або 3, решта назвала лише по одному.  

На запитаннѐ «Який рівень емоційного інтелекту у тебе?» не дали 

відповідь 14 респондентів. Серед решти: 2 респонденти вказали, що в них 

низький рівень емоційного інтелекту, при чому ці респонденти жіночої статі,  

7 респондентів вказали на високий рівень (5 хлопчиків і 2 дівчинки) і 

14 вважаять свій рівень емоційного інтелекту середнім (7 хлопців і 7 дівчат). 

Отже, на основі цих двох запитань можна зробити висновок, по-перше, 

що понѐттѐ «емоційний інтелект» не висвітлявалосѐ длѐ учнів, длѐ них цей 

термін ю новим, по-друге, у більшості випадків, длѐ учнів це понѐттѐ 

зводитьсѐ до розуміннѐ й контроля власних емоцій. Відповідно до 

самооціняваннѐ, більшість респондентів відповіли, що вони маять середній 

рівень емоційного інтелекту, серед інших відповідей про низький рівень 

говорили дівчата, про високий рівень у більшості випадків свідчили хлопці. 

У відповідѐх на запитаннѐ «Якщо в тебе поганий настрій, чи розуміюш 

ти чому саме?», ѐке входило до групи запитань, ѐкі вивчали особливості роз-

витку компоненту ЕІ «розуміннѐ власних емоцій», можна побачити ѐскраву 

відмінність між хлопцѐми і дівчатами: 81 % дівчат зазначили –  «не завжди», 

19 % обрали відповідь «так». У хлопців картина майже протилежна: варіант 

«так» обрали 71 % респондентів, варіант «не зная» лише 29 % (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Якщо в 

тебе поганий настрій, чи розуміюш ти чому саме?» 
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Емпатійні навички особистості, наступний компонент ЕІ, 

розкривалисѐ переліком запитань, серед ѐких було запитаннѐ «Якщо у 

твого товариша буде поганий настрій, що ти відчуюш?». Варіант відповіді 

«настрій покращитьсѐ» (-1) обрав лише 1 хлопець. Варіант «у мене настрій 

також погіршитьсѐ» (+1) обрали 9 хлопців і 14 дівчат, варіант «мій настрій 

не змінитьсѐ» (0) обрали 11 хлопців і 2 дівчинки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Якщо у 

твого товариша буде поганий настрій, що ти відчуюш?» 
 

Запитаннѐ «Якщо довгий час не вдаютьсѐ вирішити ѐкусь проблему, 

то…», входило у блок запитань, ѐкі досліджували мотивація респондентів ѐк 

компонент ЕІ. Результати дівчат і хлопців у даному випадку не дуже різ-

нѐтьсѐ: варіант «залишу ця проблему і, можливо, повернусь до неї пізніше» 

(0) обрали 11 хлопців і 10 дівчат; варіант «перейду до іншого запитаннѐ» (-1) 

обрали 2 хлопці і 1 дівчинка; варіант «наполегливо намагатимусѐ 

розв’ѐзувати проблему до кінцѐ» (+1) обрали 8 хлопців і 5 дівчат (рис. 3). 

 
  

 

Рис. 3. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Якщо 

довгий час не вдаютьсѐ вирішити ѐкусь проблему, то…» 

Запитаннѐ «Чи легко тобі знаходити спільну мову з оточуячими?» – 

одне з запитань, ѐкі стосувалисѐ соціальних навичок особистості. У даному 
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випадку різницѐ також незначна: варіант «лише зі знайомими» (0) обрали 11 

хлопців і 8 дівчат; варіант «з усіма» (+1) обрали 10 хлопців і 7 дівчат; варіант 

«дуже складно з ким-небудь заговорити» (-1) обрала лише 1 дівчина (рис. 4). 

 
Рис 4. Результати відповідей старшокласників на запитаннѐ «Чи легко 

тобі знаходити спільну мову з оточуячими?» 
 

Підрахувавши середній бал за кожний з компонентів ЕІ, а саме: конт-

роль власних емоцій, розуміннѐ власних емоцій, емпатіѐ, соціальні навички 

та мотиваціѐ, поділили результати на інтервали від низького рівнѐ до висо-

кого й порівнѐли. Длѐ цього ввели позначки: високий рівень (В), рівень вище 

середнього (ВС), середній (С), рівень нижче середнього (НС), низький (Н). 

У компоненті «розуміннѐ власних емоції», високий рівень спостерігавсѐ 

у 6 хлопчиків і 4 дівчат, вище середнього – у 12 хлопчиків і 7 дівчат, середній – 

3 хлопцѐ і 3 дівчини, нижче середнього – у 2 дівчат. Отже, середній бал за 

цим компонентом у хлопців становить 0,492 (вище середнього), тим часом у 

дівчат цей показник рівний 0,385 (вище середнього). Отже, здатність до 

розуміннѐ власних емоцій, за отриманими результатами, трохи більша у 

хлопців, ніж у дівчат. Якщо порівнявати даний результат із результатами 

констатувального експерименту І. Опанасяк, то можна сказати, що 

результати багато в чому збігаятьсѐ. Так, дослідником було встановлено, що 

хлопці проѐвлѐять кращу здатність у розпізнанні власних емоцій: 31 % і 12 % 

– відповідно середній і високий рівень у чоловічої статі: 28 % і 3 % – 

відповідно середній і високий рівень у жіночої статі (Опанасяк, 2015). 

За наступним компонентом емоційного інтелекту – «контроль 

власних емоцій» отримали високий рівень контроля емоцій лише у 28 % 

хлопців, ВС – у 24 %  хлопців і 44 % дівчат, С – у 29 % хлопців і у 37 % дівчат, 

НС – у 19 % хлопців і 19 % дівчат. Середній бал за цим компонентів у 

хлопців становив 0,316 (ВС), тим часом у дівчат цей показник становив 

0,071 (С). Бачимо істотну різниця, отже, рівень контроля емоцій у хлопців 

розвинутий набагато краще, ніж у дівчат, що також підтверджую 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
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констатувальний експеримент І. Опанасяк, згідно з ѐким, за шкалоя 

«управліннѐ своїми емоціѐми» у представників чоловічої статі цѐ здатність 

ю більш вираженоя складовоя поведінки, ніж у дівчат: 19 % і 18 % – 

відповідно низький і високий рівень у чоловічої статі; 27 % і 13% – 

відповідно низький і високий рівень у жіночої статі (Опанасяк, 2015). 

За результатами дослідженнѐ високий рівень емпатійних ѐкостей – у 

52 % хлопців і 50 % дівчат, ВС – у 43 % хлопців і 44 % дівчат, С – у 6 % дівчат, 

і НС – у 5 % хлопців. Середні бали за емпатійними ѐкостѐми у хлопців 

становить 0,529 (ВС), у той час у дівчат 0,513 (ВС). Отже, можна зробити 

висновок, що в цілому рівень розвитку емпатії у хлопців і в дівчат 

знаходитьсѐ приблизно на однаковому рівні. Даний результат дещо 

різнитьсѐ із результатами дослідженнѐ І. Опанасяк, адже в ньому вказано, 

що рівень розуміннѐ емоцій інших лядей у дівчат ю вищим, ніж у хлопців, 

тим самим отримали деѐку суперечність.  

Щодо соціальних навичок, результати анкетуваннѐ показали: високий 

рівень – у 62 % хлопців і 38 % дівчат, вище середнього – у 24 % хлопців і 25 % 

дівчат, середній рівень – у 31 % дівчат, нижче середнього – у 14 % хлопців. 

Середні бали за даним компонентом наступні: у хлопців – 0,486 (вище 

середнього), у той час ѐк у дівчат – 0,363 (вище середнього). Таким чином, 

соціальні навички в хлопців розвинуті краще, ніж у дівчат, що відповідаю 

результатам за шкалоя «комунікативної спрѐмованості» в експерименті 

І. Опанасяк.  

Щодо мотивації, результати анкетуваннѐ показали: високий рівень – 

у 5 % хлопців і 6 % дівчат, вище середнього – у 33 % хлопців і 13 % дівчат, 

середній рівень – у 48 % хлопців і 75 % дівчат, нижче середнього – у 9 % 

хлопців і 6 % дівчат, низький рівень – у 5 % хлопців. Середні бали за цим 

компонентом: у хлопців 0,115 (середній рівень) у дівчат 0,068 (середній 

рівень). Даний результат означаю, що відмінності в умотивованості між 

хлопцѐми і дівчатами фактично немаю. Даний результат співпадаю з 

результатами констатувального експерименту І. Опанасяк.  

Щодо загального рівнѐ емоційного інтелекту встановлено: високий 

рівень – у 3 хлопців і 1 дівчини, вище середнього – у 14 хлопців і 10 дівчат, 

середній рівень – у 4 хлопців і 5 дівчат (рис.5). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
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Рис 5. Рівень розвитку емоційного інтелекту старшокласників 
 

Середній бал ЕІ у хлопців 0,363 (вище середнього), у дівчат тим часом 

0,259 (вище середнього). Отже, рівень розвитку емоційного інтелекту у 

хлопців і в дівчат відповідаю рівня – вище середнього, проте за значеннѐм у 

хлопців він трохи вищий, ніж у дівчат. Тоді ѐк у дослідженні І. Опанасяк 

інтегрований показник емоційного інтелекту у двох гендерних групах 

виражений середнім рівнем: у хлопців середній рівень – 42 %, низький 

рівень – 18 %, тоді ѐк у дівчат середній рівень – 45 %, низький рівень – 16 %) 

(Опанасяк, 2015).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

емоційний інтелект (EQ) – це здатність усвідомлявати, розуміти, 

використовувати емоції й управлѐти ними, а також на основі цих умінь 

ефективно взаюмодіѐти з іншими лядьми. Він ю підґрунтѐм формуваннѐ 

соціальної компетентності, ѐка дозволѐю ефективно взаюмодіѐти в соціумі.  

Підсумовуячи результати проведеного емпіричного дослідженнѐ, 

можна зробити висновок, що емоційний інтелект та його компоненти 

розвинуті приблизно однаково в представників обох статей 

старшокласників, однак різниця констатували в розвиткові розуміннѐ й 

контроля власних емоцій, а також у розвиткові соціальних навичок – саме 

в даних компонентах ЕІ існую перевага хлопців над дівчатами. Середні 

результати складових емоційного інтелекту становили: розуміннѐ власних 

емоцій: у хлопців – 0,492 (вище середнього), у дівчат – 0,385 (вище 

середнього); контроль власних емоцій: у хлопців – 0,316 (вище 

середнього), у дівчат – 0,071 (середній рівень); емпатіѐ: у хлопців – 0,529 

(вище середнього), у дівчат – 0,513 (вище середнього); соціальні навички: у 

хлопців – 0,115 (середній рівень), у дівчат – 0,068 (середній рівень); 

мотиваціѐ: у хлопців – 0,363 (вище середнього), у дівчат – 0,259 (вище 

середнього). Також дослідженнѐ виѐвило в даних класах загальний рівень 

розвитку емоційного інтелекту старшокласників дещо вищий у хлопців. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
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Згідно з методикоя проведеннѐ анкетуваннѐ, загальний рівень розвитку ЕІ 

в обох статей знаходитьсѐ на рівні вище середнього.  
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Наталия, Гриценко Роман. Исследование гендерных особенностей 

развитиѐ эмоционального интеллекта старшеклассников. 
В статье представлен сравнительный анализ определениѐ понѐтиѐ 

эмоциональный интеллект в зарубежных и отечественных исследованиѐх, 
рассмотрены модели структур эмоционального интеллекта. Представлены 
результаты проведенного исследованиѐ гендерных особенностей развитиѐ 
эмоционального интеллекта старшеклассников. Определено, что эмоциональный 
интеллект, его компоненты развиты примерно одинаково у представителей обоих 
полов старшеклассников, несколько выше результаты были выѐвлены в 
компонентах эмоционального интеллекта: понимание и контроль собственных 
эмоций, развитие социальных навыков самое. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, модели эмоционального 
интеллекта понимание собственных эмоций, контроль мыслей, эмпатиѐ, 
социальные навыки, мотивациѐ. 

SUMMARY 
Kovalenko Nataliia, Gritsenko Roman. A study of gender features of the 

development of emotional intelligence of high school students. 
The aim of the study is to identify the gender characteristics of the development of 

emotional intelligence in high school students. 
Research methods. To achieve the goal at different stages of scientific research, the 

following methods were comprehensively applied: theoretical (analysis, synthesis, 
comparison, systematization and generalization of scientific sources on the essence and 
structure of emotional intelligence, empirical data); empirical (the author’s questionnaire, 
created on the basis of the Eminem questionnaire of emotional intelligence (D.V. Liusin), 
methods for determining the level of emotional intelligence (N. Hall), methods for 
determining the level of empathic abilities (V. Boiko) for conducting a study of gender 
characteristics development of emotional intelligence in high school students.  

The study is based on the following provisions: emotional intelligence (EQ) is the 
ability to be aware of, understand, use and manage emotions, and based on these skills, 
effectively interact with other people (the “Mixed Model” of D. Goleman, which consists of 
five components: 1) self-knowledge – understanding of one’s own emotions; 2) self-
regulation – the ability to control one’s own emotions and actions; 3) motivation – the ability 
to try to achieve a goal; 4) empathy – understanding the emotional state of other people; 
5) social skills – the ability to communicate and manipulate). 

The survey was conducted on November 18, 2020 on the basis of the Municipal 
institution Shostka educational complex: a specialized school of I-III levels – lyceum, Shostka 
City Council, Sumy region. The respondents are students of two eleventh grades: 11-B and 
11-C. The total sample consisted of 37 students, including 16 girls and 21 boys. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100770
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The average results of the components of emotional intelligence were: understanding 
of their own emotions: boys – 0.492 (above average), girls – 0.385 (above average); control 
of their own emotions: boys – 0.316 (above average), girls – 0.071 (average); empathy: 
boys – 0.529 (above average), girls – 0.513 (above average); social skills: boys – 0.115 
(average), girls – 0.068 (average); motivation: boys – 0.363 (above average), girls – 0.259 
(above average). Summing up the results of the conducted empirical research, we can say 
that emotional intelligence and its components are developed approximately equally in 
representatives of both sexes of high school students, however, the difference can be 
distinguished in the development of understanding and control of their own emotions, as 
well as the development of social skills precisely – in these components of EQ there is an 
advantage of boys over girls.  

Key words: emotional intelligence, models of emotional intelligence, understanding of 
own emotions, control of thoughts, empathy, social skills, motivation. 
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У статті проаналізовано особливості формуваннѐ в особистості свідомого, 
ціннісного ставленнѐ до навколишнього середовища, праці, світосприйнѐттѐ. Ціннісне 
ставленнѐ до праці ю визначальноя складовоя змісту вихованнѐ особистості, що 
спрѐмована на формуваннѐ в неї розуміннѐ особистої значущості праці ѐк джерела 
саморозвитку і самовдосконаленнѐ. Ціннісне ставленнѐ до праці ю важливоя складовоя 
змісту вихованнѐ особистості. У процесі формуваннѐ особистості найважливішу роль 
граю професійно-трудове вихованнѐ, сутність ѐкого полѐгаю в залученні лядини до 
професійно-трудової діѐльності і пов’ѐзаних з нея соціальних функцій відповідно до 
спеціальності та рівнем кваліфікації. Професійно-трудове вихованнѐ, із залученнѐм до 
професії, вирішую низку взаюмопов’ѐзаних завдань. 
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Ключові слова: особистість, свідоме, ціннісне ставленнѐ до навколишнього 
середовища, працѐ, світосприйнѐттѐ, трудова діѐльність, багаторівнева 
структура світоглѐду особистості. 

 

Постановка проблеми. Сприйнѐттѐ навколишнього середовища 

зумовлене психічним станом особистості та характером її діѐльності в 

навколишньому світі. Ступінь сприйнѐттѐ дітьми однакових природних 

об’юктів чи ѐвищ відповідаю їхньому психічному стану, розвиткові інтелекту, 

сформованим моральним і етичним нормам поведінки та діѐльності в 

соціумі, метоя ѐкої ю взаюмодіѐ особистості з навколишнім середовищем. 

Сприйнѐттѐ навколишнього середовища ѐк цілісності ю важливим, оскільки 

сприѐю усвідомлення дитиноя її функціональної структури, ѐка за своїми 

законами впорѐдковую розмаїттѐ ѐвищ чи об’юктів (Якименко, 2020).  

Трудова діѐльність у сучасних умовах багатогранна, різного ступенѐ 

складності, у ній посиляютьсѐ спеціалізаціѐ, коопераціѐ, інтелектуалізаціѐ 

та інші умови всесвітньої інтеграції праці. Усі ці ѐвища покликані вирішити 

проблеми оновленнѐ виробництва, забезпечити перехід на нові технології, 

посилити вплив науково-технічного прогресу на виробництво товарів і 

послуг світового рівнѐ, піднѐти життюві умови, ѐких заслуговую народ.  

Трудове навчаннѐ і працѐ лядини покликані забезпечити 

формуваннѐ особистості, адаптованої до праці на виробництвах із різними 

формами власності, у тому числі і спадкової, а також становленнѐ 

особистості в умовах розвитку компетентності і конкуренції, підвищеннѐ 

рівнѐ професіоналізму на ринку праці. 

Ціннісне ставленнѐ до праці, складний змістовно-цинічно компонент 

особистості, ѐкий вклячаю в себе ставленнѐ студентів до праці ѐк одніюї з 

важливих життювих потреб, почуттѐ задоволеності працея й наѐвності 

сукупності найважливіших моральних ѐкостей, що визначаять ставленнѐ до 

трудової діѐльності в цілому (працьовитість, відповідальність, акуратність, 

ощадливість, вміннѐ раціонально розподілѐти робочий час і т.п.) (Лось, 1998). 

Аналіз актуальних досліджень.  Особливості свідомого, ціннісного 

ставленнѐ до навколишнього середовища, праці, світосприйнѐттѐ  вивчаять 

дослідники: І. Біла, Г. Буринська, Бурменська, Л. Виготський, Б. Гершунський, 

С. Гончаренко, І. Дубов, І. Зѐзян, В. Ільченко, І. Кон, М. Мід, Н. Мойсеяк, 

Є. Нефедова, Н. Ничкало, В. Паламарчук, Ж. Піаже, Г. Тарасенко, С. Тарасов, 

Л. Шелестова, Н. Шишлѐнникова, Т. Шмельова, В. Шубінська та ін.  

Мета статті – проаналізувати особливості формуваннѐ в особистості 

свідомого, ціннісного ставленнѐ до навколишнього середовища, праці, 

світосприйнѐттѐ. 
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, 

психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні положеннѐ 

дослідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаять-

сѐ джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. С. Якименко в науковому пошуку 

акцентую увагу на оріюнтирах сучасної дошкільної та початкової освіти на 

особистісний розвиток дитини, формуваннѐ в неї свідомого, ціннісного 

ставленнѐ до навколишнього середовища, забезпеченнѐ умов длѐ її 

духовного зростаннѐ. Визначено понѐттѐ «світосприйнѐттѐ» ѐк складника 

багаторівневої структури світоглѐду особистості. Авторка розглѐдаю наукові 

підходи до розуміннѐ зазначеного понѐттѐ, що визначаю риси дитѐчого 

світосприйнѐттѐ, та розкриваю підходи до розуміннѐ зазначеного понѐттѐ з 

точки зору різних наук. Світосприйнѐттѐ ѐк педагогічна категоріѐ за своюя 

сутністя ю інтегративноя, оскільки ю засобом опису й осмисленнѐ 

особистісних, соціальних, культурно-історичних і власне освітніх феноменів, 

багаторівневоя структуроя, що відображаю індивідуальне й соціально-

типологічне ставленнѐ до зовнішнього та внутрішнього світу лядини у 

варіативності форм і способів проѐву цього відношеннѐ. У її працѐх 

зазначено, що світосприйнѐттѐ ѐк цілісний процес пізнаннѐ й осмисленнѐ 

навколишнього світу дитиноя вклячаю різноманітні етапи, періоди, напрѐми 

та зумовлене психічним станом особистості і характером її життюдіѐльності. 

З’ѐсовано, що ступінь сприйнѐттѐ дітьми однакових природних об’юктів чи 

ѐвищ відповідаю їхньому психічному стану, розвиткові інтелекту, 

сформованим моральним і етичним нормам поведінки та діѐльності в 

соціумі, метоя ѐкої ю взаюмодіѐ особистості з навколишнім середовищем. 

Установлено, що сприйнѐттѐ навколишнього середовища ѐк цілісності ю 

важливим, оскільки сприѐю усвідомлення дитиноя його функціональної 

структури, ѐка за своїми законами впорѐдковую розмаїттѐ ѐвищ чи об’юктів. 

Визначено понѐттѐ «світоглѐд» та здійснено його ґрунтовний аналіз, оскільки 

світосприйнѐттѐ ю складником його рівневої структури: емоційно-чуттювої 

(світовідчуттѐ), усвідомлено-чуттювої (світосприйнѐттѐ), свідомої 

(світорозуміннѐ), самосвідомої (світоглѐд ѐк такий). Термін «світоглѐд» 

поѐснено ѐк систему поглѐдів на дійсність, ѐка визначаю загальну 

спрѐмованість діѐльності і поведінки лядини та ю найвищим синтезом знань, 

практичного досвіду та емоційних оцінок. З’ѐсовано, що основи світоглѐду 

закладаятьсѐ практично з моменту народженнѐ лядини, а засвоюні нея 

моральні норми, ідеали, принципи, правила поведінки зводѐтьсѐ в цілісну 
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систему, ѐка даю їй змогу не лише зрозуміти навколишній світ, а й відшукати 

свою місце в ньому, сформувати свою ставленнѐ до нього та зміст свого життѐ. 

Зроблено висновок, що в дітей 5–8 років ще не сформовані фундаментальні 

основи світоглѐду, тому метоя вихованнѐ особистості ю формуваннѐ основ 

його структурних компонентів, зокрема, світосприйнѐттѐ (Якименко, 2020). 

Ціннісне ставленнѐ до праці ю важливоя складовоя змісту вихованнѐ 

особистості. Воно передбачаю усвідомленнѐ студентами соціальної 

значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, 

схильність до підприюмництва; розуміннѐ економічних законів і проблем 

суспільства та засобів їх розв’ѐзаннѐ, готовність до творчої діѐльності, 

конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, 

сформованість працелябності ѐк базової ѐкості особистості.  

У народній філософії працѐ розглѐдаютьсѐ ѐк першооснова буттѐ, 

внутрішнѐ потреба лядини. У загальній системі народної педагогіки працѐ 

ю її серцевиноя. Вона творить матеріальні і духовні цінності. Тому з давніх-

давен народ вважав трудове вихованнѐ важливим обов’ѐзком, освѐчував 

праця ѐк великого педагога. Народ говорить: «Без труда нема плода», 

«Лядина народжуютьсѐ длѐ праці, ѐк птицѐ длѐ польоту», «Працѐ лядину 

годую, а лінощі марнуять», «Працѐ всьому батько», «За спаннѐ нема конѐ», 

«Без діла слабію сила», «Щоб лядиноя стати, треба працявати», «Щоб 

порѐдних дітей мати, треба вчить їх працявати». 

С. Русова підкреслявала, що школа маю дедалі більший виховуячий 

громадський вплив на суспільство, оскільки жодна держава не може 

існувати, ѐкщо не маю юдиної національної школи. Єдиної школи длѐ всього 

народу вимагаю ще також Й. Песталоцці. Г. Кершенштейнер використовую 

ручну праця длѐ організації громадського самоврѐдуваннѐ в школі. 

Важливість формуваннѐ цінності до праці бачив і видатний учений 

В. Сухомлинський, ѐкий постійно нагадував, що розкрити цінність праці не 

можливо без турботи про ранню залученнѐ учнів до творчої праці, в основі 

ѐкої лежать уміннѐ суспільно-активної особистості. Працѐ ю засобом 

всебічного та гармонійного розвитку дитини. А. Макаренко зазначав, що 

діти – майбутні громадѐни суспільства, цінність їх у цьому суспільстві 

визначаютьсѐ тим, наскільки вони будуть здатні брати участь у праці, ѐкоя 

міроя вони будуть підготовлені до неї (Сом, 2013).  

Ціннісне ставленнѐ до праці ю визначальноя складовоя змісту 

вихованнѐ особистості, що спрѐмована на формуваннѐ в неї розуміннѐ 

особистої значущості праці ѐк джерела саморозвитку й самовдосконаленнѐ. 
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Варто наголосити, що вихованнѐ справжнього ціннісного ставленнѐ 

до праці пов’ѐзане саме з усвідомленнѐм її суспільної цінності і 

практичного значеннѐ. Адже в житті працѐ виконуютьсѐ не тому, що 

приваблива, а заради досѐгненнѐ суспільно значущого результату.  

Зазвичай, від природи ляди маять приблизно однакові здібності до 

праці, але в житті одні вміять працявати краще, інші – гірше, одні – здатні 

до найпростішої праці, інші – до праці більш складної, більш цінної длѐ 

суспільства. Отже, потреба в соціально значущій праці, усвідомленнѐ її 

цінності не стільки даютьсѐ лядині від природи, скільки формуютьсѐ в неї 

засобами навчаннѐ та вихованнѐ протѐгом усього життѐ (Пасічна, 2015). 

Ціннісне ставленнѐ до праці ю важливоя складовоя змісту вихованнѐ 

особистості. Воно передбачаю усвідомленнѐ студентами соціальної 

значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, 

схильність до підприюмництва; розуміннѐ економічних законів і проблем 

суспільства та засобів їх розв'ѐзаннѐ, готовність до творчої діѐльності, 

конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, 

сформованість працелябності ѐк базової ѐкості особистості. Трудове 

вихованнѐ ю системоя виховних впливів, мета ѐких полѐгаю в морально-

психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діѐльності.  

Виховні досѐгненнѐ: 

 позитивно-емоційне ставленнѐ до праці ѐк до форми буттѐ і способу 

самореалізації особистості; 

 здатність до усвідомленого вибору майбутньої професії в ім’ѐ 

національного державного інтересу; 

 соціальна значимість праці в житті лядини, естетика та культура праці 

в традиціѐх українського народу; 

 умотивованість, цілеспрѐмованість, організованість, кмітливість, 

працьовитість;  

 проектуваннѐ професійного становленнѐ (Ціннісне ставленнѐ до праці). 

У процесі формуваннѐ особистості найважливішу роль відіграю 

професійно-трудове вихованнѐ, сутність ѐкого полѐгаю в залученні лядини 

до професійно-трудової діѐльності і пов'ѐзаних із нея соціальних функцій 

відповідно до спеціальності та рівнѐ кваліфікації.  

Професійно-трудове вихованнѐ, із залученнѐм до професії, вирішую 

низку взаюмопов'ѐзаних завдань: 

 формуваннѐ свідомого ставленнѐ до обраної професії; 

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%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2$
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 вихованнѐ честі, гордості, лябові до професії, свідоме ставленнѐ до 

професійного обов’ѐзку, ѐкий розуміютьсѐ ѐк особиста відповідальність і 

обов’ѐзок; 

 розвиток професійної психології фахівцѐ-професіонала; 

 формуваннѐ професійної культури, етики професійного спілкуваннѐ; 

 формуваннѐ соціальної компетентності та інших завдань, 

пов'ѐзаних із іміджем професії і авторитетом. 

Трудове вихованнѐ лядини спрѐмоване на формуваннѐ професійно-

трудової культури висококваліфікованої особистості, із таким рівнем 

розвитку її розумових, фізичних, духовних і соціальних здібностей, ѐкі 

дозволѐть лядині здійснявати мобільне професійне самовираженнѐ 

(Профессионально-трудовое воспитание). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.   Ціннісне 

ставленнѐ до навколишнього середовища, праці, світосприйнѐттѐ, складні 

змістово-синтетичні компоненти особистості, що вклячаю в себе ставленнѐ 

особистості до праці ѐк одніюї з важливих життювих потреб, почуттѐ 

задоволеності працея й наѐвності сукупності найважливіших моральних 

ѐкостей, що визначаять ставленнѐ до трудової діѐльності загалом 

(працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміннѐ 

раціонально розподілѐти робочий час тощо). 

Рівень розвитку трудової вихованості визначаю ініціативність та 

активність особистості на занѐттѐх, уміннѐ зосередити свої зусиллѐ на 

подоланні труднощів, пов'ѐзаних із навчальноя діѐльністя й самоосвітоя, 

уміннѐ знаходити свої місце в колективі, допомогти ближнім, ставленнѐ до 

оточуячих, володіннѐ комунікативними навичками, позитивну взаюмодія з 

педагогами, працьовитість у всіх формах трудової діѐльності, ретельність та 

сумлінність виконаннѐ доручень, негативне, критичне ставленнѐ до власного 

ледарства та ледарства оточуячих, проѐв бережливості в процесі будь-ѐкої 

діѐльності, охайність, уміннѐ раціонально розподілѐти робочий час, здатність 

до продуктивної діѐльності, проѐв об'юктивного самоконтроля (Ціннісне 

ставленнѐ до праці). 
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РЕЗЮМЕ 
Кучай Татьяна, Кучай Александр, Чичук Антонина, Рокосовик Наталья, Греба 

Илдико, Черепьяная Виктория. Формирование в личности сознательного, ценностного 
отношениѐ к окружаящей среде, труду, мировосприѐтиѐ. 

В статье проанализированы особенности формированиѐ в личности 
сознательного, ценностного отношениѐ к окружаящей среде, труду, 
мировосприѐтиѐ. Ценностное отношение к труду ѐвлѐетсѐ определѐящей 
составлѐящей содержаниѐ воспитаниѐ личности, направленной на формирование у 
нее понимание личной значимости труда как источника саморазвитиѐ и 
самосовершенствованиѐ. Ценностное отношение к труду ѐвлѐетсѐ важной 
составлѐящей содержаниѐ воспитаниѐ личности. В процессе формированиѐ 
личности важнейшуя роль играет профессионально-трудовое воспитание, 
сущность которого заклячаетсѐ в привлечении человека к профессионально-
трудовой деѐтельности и свѐзанных с ней социальных функций в соответствии со 
специальностья и уровнем квалификации. Профессионально-трудовое воспитание, 
по мере привлечениѐ к профессии, решает целый рѐд взаимосвѐзанных задач: 

Ключевые слова: личность, сознательное, ценностное отношение к 
окружаящей среде, труд, мировосприѐтие, трудоваѐ деѐтельность, 
многоуровневаѐ структура мировоззрениѐ личности. 

SUMMARY 
Kuchai Tetiana, Kuchai Olexander, Chychuk Antonina, Rokosovyk Natalia, Greba 

Ildiko, Cherepiana Victoria. Formation in the personality of conscious, valuable attitude to 
the environment, work, world perception. 

The article analyzes the peculiarities of the formation of a conscious, valuable attitude 
to the environment, work, worldview. 

Value attitude to work, a complex content component of the personality, which 
includes students’ attitude to work as one of the important life needs, a sense of job 
satisfaction and a set of important moral qualities that determine the attitude to work in 
general accuracy, thrift, the ability to rationally allocate working time, etc.. The value 
attitude to work is a defining component of the content of personality education, which is 
aimed at forming an understanding of the personal significance of work as a source of self-
development and self-improvement. Values attitude to work is an important component of 
the content of personal education. In the process of personality formation the most 
important role is played by vocational education, the essence of which is to involve a person 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670401
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%9670401
https://studfiles.net/preview/5197108/page:6/
http://www.surgu.ru/attachment/3940/download/professionalno-trudovoe-vospitanie.doc
http://www.surgu.ru/attachment/3940/download/professionalno-trudovoe-vospitanie.doc
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in vocational work and related social functions in accordance with the specialty and level of 
qualification. Vocational education, as involved in the profession, solves a number of 
interrelated tasks: 

The concept of “worldview” as a component of the multilevel structure of the 
worldview of the individual is defined. World perception as a pedagogical category is 
inherently integrative, as it is a means of describing and understanding personal, social, 
cultural, historical and educational phenomena, a multilevel structure that reflects the 
individual and socio-typological attitude to the external and internal world of man in the 
variability of forms and ways manifestation of this attitude. 

Key words: personality, conscious, value attitude to the environment, work, world 
perception, labor activity, multilevel structure of the personality worldview. 
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КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті розглѐнуто теоретичні основи навчаннѐ іноземної мови у школі.  
Вивченнѐ іноземної мови передбачаю розвиток і вдосконаленнѐ різних психічних 
процесів і здібностей учнів молодшого шкільного віку. Вивченнѐ іноземної мови 
виховую особистість, здатну мислити й діѐти у глобальних умовах, забезпечуячи 
тим самим входженнѐ України до світового економічного простору. Основноя 
метоя вивченнѐ іноземної мови ю формуваннѐ й розвиток комунікативної культури 
школѐрів, навчаннѐ практичному опанування іноземної мови. 

Ключові слова: іноземна мова, комунікаціѐ, освіта, учень, учитель.  
 

Постановка проблеми. Нині основними напрѐмами мовної освіти ю 

удосконаленнѐ й поширеннѐ практики вивченнѐ мов упродовж усього 

життѐ лядини, підвищеннѐ ефективності мовної освіти, створеннѐ 

сприѐтливих умов длѐ вивченнѐ іноземних мов, залученнѐ інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій у навчальний процес (Корсун, 

2015). 
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У закладах загальної середньої освіти зміст навчаннѐ іноземних мов 

охопляю три компоненти: 1) сфери, теми, ситуації спілкуваннѐ; 2) мовний і 

мовленювий навчальний матеріал; 3) знаннѐ, навички й уміннѐ (Панова, 

Адрейко, Тезікова та ін., 2010).  

Іноземна мова ѐк навчальна дисципліна й відповідно організаціѐ 

навчаннѐ іноземної мови маю своя специфіку. З одного боку, іноземна мова  ю 

одним з навчальних предметів у системі освіти й підпорѐдковуютьсѐ законам 

загальної дидактики; з іншого боку – методологічна основа методики 

навчаннѐ іноземних мов маю власні закономірності. Закономірності, що 

відображаять специфіку процесу навчаннѐ іноземної мови, покладено в 

основу методів навчаннѐ, і таким чином ці закономірності стали методичними 

принципами. Методичні принципи виѐвлѐятьсѐ в результаті переосмисленнѐ 

й перенесеннѐ законів, положень суміжних длѐ методики навчаннѐ іноземних 

мов наук – педагогіки, лінгвістики, психології (Ящук). 

Аналіз актуальних досліджень. Вивчення теоретичних основ 

навчаннѐ іноземної мови в середніх закладах займалисѐ такі науковці, ѐк 

П. Бабінська, Н. Басай, О. Бігич, Н. Бориско, І. Верещагіна, Л. Виготського, 

В. Куліш, Л. Калініна, Л. Зюнѐ, Є. Маслико, С. Ніколаюва, О. Пасічник, 

В. Плахотник, Є. Полат, Т. Полонська, Ф. Рабинович, С. Рубінштейна, 

В. Редько, Г. Рогова, І. Самойлякевич, Т. Сахарова, О. Соловова та ін. 

Мета дослідження. Мета навчаннѐ іноземної мови в школі полѐгаю в 

тому, щоб закласти основи володіннѐ іноземноя мовоя в молодших 

школѐрів, тобто сформувати початки фонетичних, лексичних, граматичних 

та орфографічних навичок і вмінь аудіяваннѐ, говоріннѐ, читаннѐ та 

письма в межах програмних вимог. 

Методи дослідження. Теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, 

психологічної літератури). 

Виклад основного матеріалу. Із набуттѐм позитивного досвіду у 

вивченні іноземної мови в гімназії в учнів виникаю або розвиваютьсѐ 

інтерес і бажаннѐ до самоосвіти в галузі іноземних мов і культури.  

Виховна мета навчаннѐ іноземної мови – формуваннѐ позитивних 

особистісних ѐкостей та рис характеру учнів даю їм змогу комфортно 

почуватисѐ в іншомовному середовищі. Так, на уроках іноземної мови в 

гімназії вчитель маю виховувати в учнів толерантність, відкритість, 

готовність до спілкуваннѐ, повагу до народу, мову ѐкого вивчаять, та його 

культури, позитивне ставленнѐ до іноземної мови ѐк елементу культури 

народу й засобу передаваннѐ її іншим, почуттѐ патріотизму – лябові до 

своюї Батьківщини, що пов’ѐзано з усвідомленнѐм власної національної 
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ідентичності й готовністя представлѐти українську національну культуру в 

діалозі культур, доброзичливість, привітність, ввічливість, увагу та повагу 

до співрозмовника ѐк складові культури спілкуваннѐ. У процесі навчаннѐ 

іноземної мови учнѐм прищепляять естетичні й художні смаки, виховуять 

загальнолядські моральні цінності: доброту, гуманність, чуйність, 

порѐдність, старанність, воля, дисциплінованість у праці.  

Освіта, вихованнѐ й розвиток учнів на уроках іноземної мови в 

гімназії забезпечуятьсѐ шлѐхом добору навчального матеріалу (текстів длѐ 

читаннѐ/аудіяваннѐ, мовленнювих зразків, наочності, ситуацій 

спілкуваннѐ); організаціюя освітнього процесу — постановкоя проблемних 

завдань, застосуваннѐм сучасних методів і прийомів навчаннѐ, створеннѐм 

атмосфери, в ѐкій учні почувалисѐ б вільними висловлявати власні думки 

й почуттѐ, поглѐди й оцінки щодо запропонованих тем спілкуваннѐ. Цілі 

навчаннѐ іноземних мов конкретизовано у проміжних цілѐх на всіх етапах 

шкільного курсу, їх уточненнѐ залежить також від специфіки навчального 

закладу (школа, гімназіѐ, ліцей, коледж, дитѐчий центр дозвіллѐ) (Панова, 

Адрейко, Тезікова та ін., 2010).  

Сьогодні заклад освіти повинен прищеплявати інтерес до отриманнѐ 

знань, формувати прагненнѐ учнів навчатисѐ протѐгом усього життѐ, усіма 

сучасними засобами й методами розвивати комунікативні навички, вчити 

учнів ставити проблеми та вирішувати їх самостійно й у команді, що, у своя 

чергу, сприѐтиме професійній підготовці молоді та дозволить їй у подаль-

шому житті бути більш конкурентоспроможноя на ринку праці (Якобчук). 

Специфіка предмету іноземної мови вимагаю організації освітнього 

процесу таким чином, щоб кожен його учасник мав можливість активізувати 

пізнавальну й мовленнюву діѐльність та отримати достатня мовну практику 

длѐ формуваннѐ необхідних навичок і вмінь, у тому числі шлѐхом 

використаннѐ інтерактивних технологій навчаннѐ, ѐкі, у своя чергу, 

дозволѐять учасникам вступати в «живий» інтерактивний діалог із реальним 

партнером, а також забезпечуять активний обмін повідомленнѐми між 

користувачем та інформаційноя системоя в режимі реального часу. 

 Основним призначеннѐм іноземної мови ѐк предмету галузі 

шкільного навчаннѐ ю сприѐннѐ в опануванні учнѐми уміннѐми й 

навичками спілкуватисѐ в усній і письмовій формах відповідно до мотивів, 

цілей і соціальних норм мовленнювої поведінки в типових сферах і 

ситуаціѐх. Формуваннѐ в учнів комунікативної компетентності ю 

невід’юмноя складовоя структури змісту освіти, базоя длѐ ѐкої ю 

комунікативні вміннѐ, сформовані на основі мовних знань і навичок. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

377 

Сучасна система навчаннѐ іноземних мов даю можливість застосовувати 

комунікативно-діѐльнісний підхід до опануваннѐ мовами ѐк важливим 

засобом міжкультурного спілкуваннѐ. 

Унікальність принципу мовленнювої та розумової діѐльності 

виѐвлѐютьсѐ в реалізації параметру самостійності. Варто зазначити, що 

навчаннѐ повинно передувати розвитку, спиратисѐ не лише на актуальні 

досѐгненнѐ, але й на потенційні можливості учнѐ під час вирішеннѐ нових 

пізнавальних і практичних завдань. Саме тому завданнѐ на всіх етапах 

навчаннѐ маять бути мовленнювого, творчого характеру, різного рівнѐ 

проблемності та складності, з виконаннѐм з боку учнів різноманітних дій 

(розумових, мовних, перцептивних тощо), необхідних длѐ їх розв’ѐзаннѐ.  

Постійне залученнѐ учнів молодшого шкільного віку до процесу 

практичного оволодіннѐ іноземноя мовоя на основі мовленнюво-розумової 

діѐльності збагачую мотивація навчальної діѐльності школѐрів, розвиваю 

пізнавальний інтерес, зацікавленість не лише процесом, але й змістом 

навчаннѐ. Поступово приходить усвідомленнѐ необхідності виконаннѐ 

навчальних завдань, почуттѐ обов’ѐзку, відповідальності. Чітко сформульо-

ване учнем запитаннѐ, правильна коротка або розгорнута відповідь на 

запитаннѐ, логічно, послідовно, граматично правильно побудоване реченнѐ, 

коротка розповідь, зрозуміла длѐ всіх, ю діалогічноя та монологічноя 

формоя навчаннѐ зв’ѐзаного мовленнѐ учнів (Чумак, Олійчук, 2012). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  

Вибудовуваннѐ освітнього процесу з іноземної мови з урахуваннѐм 

основоположних компонентів, що забезпечуять  функціонуваннѐ 

дидактичної та методичної систем, сприѐю гармонізації навчаннѐ, 

обумовляю логічне обґрунтуваннѐ вибору навчальних методів, підвищую 

ефективність практичного здійсненнѐ навчальної діѐльності. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність 

інноваційних підходів до викладаннѐ   іноземних мов у гімназії 

залежатиме від бажаннѐ та здатності педагогів скористатисѐ позитивним 

досвідом вітчизнѐних та іноземних учених і практиків щодо творчого 

підходу в навчанні, розуміннѐ необхідності відмовитисѐ від авторитарних і 

схоластичних методів. Інноваційні методи навчаннѐ іноземних мов, ѐкі 

ґрунтуятьсѐ на творчому підході, допомагаять повністя розкрити 

потенціал учнів і сприѐять розвитку та самовдосконалення навчально-

комунікативного процесу (Сучасні підходи до навчаннѐ…, 2011). 
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изучении иностранного ѐзыка. 

В статье рассмотрены теоретические основы обучениѐ иностранному ѐзыку 
в школе. Изучение иностранного ѐзыка предполагает развитие и 
совершенствование различных психических процессов и способностей учащихсѐ 
младшего школьного возраста. Изучение иностранного ѐзыка воспитывает 
личность, способнуя мыслить и действовать в глобальных условиѐх, обеспечиваѐ 
тем самым вхождение Украины в мировое экономическое пространство. Основной 
целья изучениѐ иностранного ѐзыка ѐвлѐетсѐ формирование и развитие 
коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладения 
иностранного ѐзыка. 

Ключевые слова: иностранный ѐзык, коммуникациѐ, образование, ученик, 
учитель. 

SUMMARY 
Mukan Natalia, Sulym Volodymyr, Kuchai Tetiana, Kuchai Оlexandr, Rokosovyk 

Natalia. Communicative activity of primary school pupils in studying a foreign language. 
The article deals with the theoretical basis of teaching a foreign language in a school. 

Learning a foreign language involves development and improvement of various mental 
processes and abilities of learners. The study of a foreign language brings up a person 
capable of thinking and acting in global conditions, thus ensuring the entry of Ukraine into 
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the world economic space. The main purpose of studying a foreign language is formation and 
development of a communicative culture of pupils, training for the practical mastery of a 
foreign language. 

The aim of the study. The purpose of teaching a foreign language at school is to lay 
the foundations of foreign language proficiency in junior pupils, that is to form the 
beginnings of phonetic, lexical, grammar, and spelling skills, as well as listening, speaking, 
reading and writing skills within the program requirements. 

Research methods: theoretical (analysis of philosophical, pedagogical, psychological 
literature). 

The effectiveness of innovative approaches to teaching foreign languages in the 
gymnasium will depend on the desire and ability of teachers to take advantage of the 
positive experience of domestic and foreign scientists and practitioners about the creative 
approach to learning, the understanding of the need to abandon authoritarian and scholastic 
methods. Innovative methods of teaching foreign languages, which are based on a creative 
approach, help to fully disclose the potential of pupils and promote development and self-
improvement of the educational and communicative process. 

Key words: foreign language, gymnasium, education, pupil, teacher. 
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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 та оцінно-рефлексивної складових із показниками, 
відповідно до ѐких було дібрано мануал діагностувальних методик. 

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», концепціѐ «Нова 

українська школа», національна програма «Здоров’ѐ через освіту»). З оглѐду 

на це одним із стратегічних напрѐмів реформуваннѐ системи початкової 
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освіти маю бути створеннѐ в кожному навчальному закладі 

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 та практичної підготовки здобувачів вищої освіти в 

педагогічних закладах засвідчив наѐвність низки суперечностей між: 

необхідністя цілеспрѐмованої підготовки майбутніх учителів початкових 

класів та недостатністя її реалізації у процесі навчаннѐ в закладах вищої 

освіти; необхідністя підвищеннѐ ѐкості організації здоров’ѐзбережувальної 

діѐльності майбутніми вчителѐми початкових класів та 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, Є. 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 ін.). Незважаячи на достатня кіль-

кість наукових досліджень, присвѐчених вивчення різноманітних аспектів 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діѐльності 

(К. Авраменко, Н. Бібік, Ю. 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’ѐзбережу-

вальним технологіѐм (В. Бондін, С. Грімблат, Ю. Кобѐков, М. Смірнов та ін.), 

культурі здоров’ѐ (В. Горащук, В. Зайцев, Л. Іванова, Г. Кривошеюва, В. Магін, 

С. Сімоненко, В. Скумін, І. Яковлева та ін.), питаннѐ цілеспрѐмованої 

підготовки їх до здоров’ѐзбережувальної діѐльності залишаютьсѐ відкритим. 

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, але 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 щодо здоров’ѐзбережувальної діѐльності. 
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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 з 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, в ѐких 

декларуютьсѐ, що найбільш оптимальними длѐ визначеннѐ галузі педагогічної 

науки, ѐка вивчаю стан і розвиток теорії та практики навчаннѐ основ здоров’ѐ 

та вихованнѐ у здоров’ї на різних етапах лядського життѐ, вважаять терміни 

«педагогіка 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 загальноосвітніх закладах з’ѐсовано, що вона 
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охопляю різноманітні напрѐми: організація роботи, спрѐмовану на 

збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ дітей; організація навчально-виховної 

діѐльності, спрѐмованої на валеологічне вихованнѐ учнів; наданнѐ допомоги 

дітѐм відчувати себе суб’юктом здоров’ѐзбережувальної діѐльності; розвивати 

в учнів уміннѐ самооцінки функціонального стану організму; створеннѐ 

мотивації до веденнѐ та пропагуваннѐ здорового образу життѐ тощо. 

Проведені довготривалі спостереженнѐ й бесіди з учнѐми, батьками, 

вчителѐми, адміністраціюя загальноосвітніх закладів 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 

і 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 та 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, 2008); багатофункціональне соціальне ѐвище, 

що передбачаю впровадженнѐ здоров’ѐзберігаячих технологій шлѐхом 

застосуваннѐ відповідних методів і засобів організації навчально-виховного 

процесу, ѐкі не зашкоджуять  здоров’я дітей та спрѐмовані на формуваннѐ 

здоров’ѐзберігаячих 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, зауважимо на дослідженні Б. Долинського, в 

ѐкому визначено такі методологічні підходи, на ѐких ґрунтуютьсѐ процес 

підготовки здобувачів вищої освіти майбутніх учителів початкових класів до 

неї з молодшими школѐрами в освітньому процесі, ѐк-от: аксіологічний, 
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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 та 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 й 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 та 

проведеннѐ фізкультурно-спортивних змагань, творчих конкурсів, спортивних 

свѐт), самостійній (організаціѐ пошукової та дослідницької діѐльності 

студентів із питань здоров’ѐзбереженнѐ, самостійні занѐттѐ фізичноя 

культуроя та спортом (спортивні секції, гуртки), застосуваннѐ одержаних 

знань і вмінь під час педагогічної практики з урахуваннѐм збереженнѐ та 

зміцненнѐ здоров’ѐ молодших школѐрів. Забезпеченнѐ системного підходу, 

спрѐмованого на збереженнѐ та 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. 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 та здоров’я учнів (Долинський, 2010). 

Урахуваннѐ означених підходів викликаю необхідність у більш 

детальному розглѐді усвідомленнѐ майбутніми вчителѐми наукової 
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зоріюнтованості та змістового наповненнѐ конструктів «індивідуальне 

здоров’ѐ особистості», «здоровий спосіб життѐ», «засоби 

здоров’ѐзбереженнѐ» ще під час здобуттѐ вищої освіти. 

Теоретичний аналіз наукового фонду (Є. Бондаревська, Л. Іващенко, 

Н. Страпко, Л. Хомич, С. Шмалюй 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, в 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 їхнього фізичного 

здоров’ѐ, але 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 та 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 в 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 
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також впливаю на соціальну поведінку в професійній діѐльності та соціумі, 

відповідаю нормам, ѐкі ставить суспільство до вчителѐ. Професійне 

здоров’ѐ учителѐ, 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. Як 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 й відбір – в основі навчаннѐ 

рухів; кодове повтореннѐ ю основоя формуваннѐ органів чуттѐ й 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 й узагальненні, ѐкі припускаять повтореннѐ у граничному стис-

лому виглѐді основних ступенів формуваннѐ суспільної свідомості. У своя 

чергу, засвоюннѐ норм моралі, етики й естетики припускаю розгорнуте їх пов-

тореннѐ 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). 

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, враховуячи 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 
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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 індиві-

дуального здоров’ѐ особистості, здорового способу життѐ та здоров’ѐ-

збережувальних засобів. У таких здобувачів вищої освіти на достатньому рівні 

сформовані комунікативні та організаторські вміннѐ, вони виѐвлѐять 

виражені лідерські ѐкості, вирізнѐятьсѐ самокритичністя, дисциплінованістя, 

почуттѐм відповідальності за інших лядей. Вони вміять проюктувати 

здоров’ѐзбережувальну діѐльність, точно та 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 
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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 з 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 довколишніми 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 здобувачі 

вищої освіти факультету початкового навчаннѐ Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». Висвітлимо результати підготовленості майбутніх 

учителів до професійної діѐльності за визначеними показниками на 

констатувальному етапі експерименту. 

Достатній рівень позитивної мотиваційної спрѐмованості на здоров’ѐ-

збережувальну 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). 
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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. 

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 

 

Як бачимо з таблиці 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 – 
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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 

рисунку 1. 

17,8

61,9

20,3

0

рівні

достатній

базовий

низький

 
Рис. 1. Загальні рівні підготовленості майбутніх учителів початкових 

класів до здоров’ѐзбережувальної діѐльності (констатувальний етап), у % 
 

Отже, ѐк видно з рисунку 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’ѐзбережувальної 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-
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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 state 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, the implementation of which is primarily 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 of future primary school teachers for health-
preserving activities is of paramount importance. 

The aim of the article is to highlight and analyze the results of the diagnosis 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 quality, characterized by the 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 the indicators according to which the 
manual of diagnostic methods was selected.  

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-preserving activities, preparedness, 
diagnosis, component, indicators, ascertaining stage. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

У статті розглѐнуто діѐльність соціального педагога з реалізації 
здоров’ѐзбережувальних технологій в освітньому середовищі. Розкрито різні підходи до 
трактуваннѐ понѐть «здоров’ѐзбереженнѐ», «здоров’ѐзбережувальні технології». 
Зазначено, що здоров’ѐзбережувальні технології ю системоя, ѐка створяю максимально 
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сприѐтливі умови длѐ збереженнѐ, зміцненнѐ й розвитку духовного, емоційного, 
інтелектуального, особистісного та фізичного здоров’ѐ всіх суб’юктів освітнього 
процесу. Схарактеризовано основні підходи до організації здоров’ѐзбережувальної 
діѐльності в освітній установі: еколого-валеологічний, діѐльнісний і системний. 
Окреслено пріоритетні завданнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності соціального 
педагога в освітньому середовищі (забезпеченнѐ охорони життѐ та здоров’ѐ дітей; 
формуваннѐ здорового способу життѐ; сприѐннѐ створення обстановки психологічного 
комфорту учнів; розвиток у них комунікативних навичок; профілактику залежностей; 
організаціѐ та формуваннѐ соціальної культури учнів, педагогів, фахівців і батьків). 
Зазначено, що основними напрѐмами здоров’ѐзбережувальної діѐльності соціального 
педагога ю інформаційно-просвітницький, оздоровчий, профілактичний, соціально-
психологічний. Схарактеризовано основні напрѐми роботи з формуваннѐ 
життюстійкості учнів, що ю пріоритетним завданнѐм соціального педагога в умовах 
зростаннѐ впливу стресогенних чинників у суспільстві через соціально-економічні 
трансформації, політичну нестабільність, епідеміологічну ситуація. Окреслено 
перспективні напрѐми подальших наукових досліджень: поглиблене вивченнѐ змісту 
конкретних здоров’ѐзбережувальних технологій у роботі соціального педагога, аналіз 
здоров’ѐзбережувальної діѐльності соціального педагога з різними віковими та 
цільовими групами учнів, дослідженнѐ особливостей застосуваннѐ здоров’ѐзбе-
режувальних технологій у роботі соціального педагога з педагогічним колективом. 

Ключові слова: здоров’ѐзбереженнѐ, здоров’ѐзбережувальна технологіѐ, 
соціальний педагог, освітню середовище. 

 

Постановка проблеми. Оскільки лядський капітал – найбільше 

багатство будь-ѐкого суспільства, питаннѐ збереженнѐ здоров’ѐ населеннѐ, 

починаячи з раннього віку, маю бути одним із пріоритетних завдань 

державної політики. Порушеннѐ режимів праці й відпочинку, інтенсивне 

навчальне навантаженнѐ, що веде до хронічної перевтоми дитини та 

зниженнѐ її життювого потенціалу, несприѐтлива екологічна обстановка, 

зменшеннѐ фізичної активності та, ѐк наслідок, малорухливий спосіб життѐ – 

усі ці чинники зумовляять значне погіршеннѐ здоров’ѐ підростаячого 

поколіннѐ. Зважаячи на це, на фахівців, ѐкі здійсняять супровід освітнього 

процесу в дошкільних, шкільних та інших типах закладів, покладаютьсѐ 

особлива відповідальність за реалізація здоров’ѐзбережувальних технологій 

в освітньому середовищі. За таких умов соціальний педагог, ѐк одна із 

клячових фігур серед фахівців соціономічних професій, відіграю важливу роль 

у комплексній здоров’ѐзбережувальній діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Формуваннѐ культури здоров’ѐ ю 

наскрізноя темоя науково-практичних розвідок Г. Апанасенка, В. Бабич, 

О. Багнетової, В. Горащука, М. Гриньової, В. Климової, О. Кучерѐвого, О. 

Маркової, В. Оржеховської, В. Язловецького. Сутнісні характеристики 

здоров’ѐзбереженнѐ розкриті в дослідженнѐх М. Безруких, С. Гримблат, 

В. Зайцева, С. Крамського, М. Колеснікової, А. Севрука. Реалізація 

здоров’ѐзбережувальних технологій в умовах різних типів освітніх закладів та 
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з різними віковими групами аналізуять Ю. Бойко, Т. Бойченко, О. Василенко, 

Н. Карапузова, С. Омельченко, М. Смирнов, О. Янкович. Зарубіжний досвід 

упровадженнѐ здоров’ѐзбережувальних програм представлений у 

прикладних доробках Е. Браун (E. Broun), С. Гастлі (S. Gastley), І. Мартін (I. 

Martin), Р. Паффенбергер (R. Paffenberger), А. Пол (A. Paul), Т. Вейл (T. Weil). 

Здоров’ѐзбережувальну діѐльність фахівців різного профіля вивчаять 

О. Безпалько, С. Гуменяк, Т. Журавель, Л. Клос, А. Обухівська та інші. Усі 

наукові напрацяваннѐ у проблемному полі здоров’ѐзбереженнѐ 

актуалізуять необхідність дослідженнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності в 

освітніх установах, де турбота про стан здоров’ѐ вихованців ю одним з 

пріоритетних напрѐмів роботи соціального педагога. 

Мета статті: дослідженнѐ теоретичних аспектів здоров’ѐзбе-

режувальної діѐльності соціального педагога в освітньому середовищі. 

Методи дослідження. У статті використано комплекс 

взаюмопов’ѐзаних та взаюмодоповняячих методів дослідженнѐ, а саме 

теоретичні – аналіз, синтез, узагальненнѐ длѐ здійсненнѐ висновків та 

виведеннѐ основних положень наукової розвідки. 

Виклад основного матеріалу. Власне дефініціѐ «здоров’ѐзбереженнѐ» 

в педагогічній науковій теорії з’ѐвиласѐ відносно недавно: у 90-х роках 

минулого століттѐ її почали використовувати длѐ позначеннѐ особливого 

ставленнѐ до збереженнѐ здоров’ѐ, що розвиваютьсѐ та виѐвлѐютьсѐ через 

особливості організації освітнього процесу та базуютьсѐ на принципах 

неперервності й наступності, незавданнѐ шкоди, активного вкляченнѐ, 

суб’юкт-суб’юктної взаюмодії, комплексного та міждисциплінарного підходу, 

відповідності змісту здоров’ѐзбережувальних заходів рівня психолого-

педагогічного та вікового розвитку дітей, акцентуваннѐ уваги на їхніх 

позитивних досѐгненнѐх тощо (Василенко, 2014). Понѐттѐ 

«здоров’ѐзбереженнѐ» зводитьсѐ не лише до лікувально-профілактичних 

заходів, але й до форм впливу, що перебачаять проюктуваннѐ, розвиток 

потреб у здоровому способі життѐ, розширеннѐ психофізичних можливостей 

у процесі реалізації соціально-оздоровчих, здоров’ѐзбережувальних і 

здоров’ѐформувальних технологій. 

Як правило, організаціѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності в освітній 

установі здійсняютьсѐ з позицій еколого-валеологічного, діѐльнісного й 

системного підходів. 

З позицій еколого-валеологічного підходу метоя 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності в освітній установі ю формуваннѐ у 
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вихованців потреби в доброму здоров’ї, відповідального ставленнѐ до 

свого здоров’ѐ, здоров’ѐ оточуячих, а також до збереженнѐ довкіллѐ. 

З позицій діѐльнісного підходу здоров’ѐзбережувальна діѐльність 

вклячаю цілеспрѐмовану роботу, спрѐмовану на збереженнѐ, 

оздоровленнѐ й підтримку власного здоров’ѐ та здоров’ѐ оточуячих. 

Обов’ѐзковими умовами длѐ її здійсненнѐ ю готовність усіх суб’юктів 

освітнього процесу до валеологічного цілепокладаннѐ, високий рівень 

домагань і здатність до визначеннѐ завдань, необхідних длѐ досѐгненнѐ 

мети; навички плануваннѐ та моделяваннѐ; здатність до самомотивації та 

мотивації інших до здорового способу життѐ (Москалева, 2010).  

У загальному сенсі здоров’ѐзбережувальні технології – це системний 

підхід до навчаннѐ й вихованнѐ, побудований на прагненні педагога не 

завдати шкоди здоров’я учнів. Понѐттѐ «здоров’ѐзбережувальних 

технологій» належить до ѐкісної характеристики будь-ѐкої освітньої 

технології, ѐка показую, ѐким чином вирішуютьсѐ завданнѐ збереженнѐ 

здоров’ѐ всіх учасників освітнього процесу.  

Традиційно не існую юдності серед науковців щодо розуміннѐ понѐттѐ 

«здоров’ѐзбережувальні технології»: «специфічний спосіб лядської актив-

ності, оріюнтований на таку цінність, ѐк здоров’ѐ» (Л. Волошина), «сукупність 

методів, засобів, форм, прийомів організації, проведеннѐ, управліннѐ 

навчально-виховного процесу, спрѐмовані на забезпеченнѐ ефективності 

здоров’ѐзбереженнѐ учнів» (О. Іонова), «всі напрѐми діѐльності освітнього 

закладу щодо формуваннѐ, збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ учнів» 

(І. Волкова) (Андрященко, 2012; Гуменяк, 2013; Сучасні здоров’ѐзбере-

жувальні технології, 2018; Сучасні технології збереженнѐ здоров’ѐ…, 2016). 

Розділѐячи думку М. Смирнова, ми під здоров’ѐзбережувальними 

технологіѐми розуміюмо систему, ѐка створяю максимально сприѐтливі 

умови длѐ збереженнѐ, зміцненнѐ й розвитку духовного, емоційного, 

інтелектуального, особистісного й фізичного здоров’ѐ всіх суб’юктів 

освітнього процесу (учнів, педагогів та інших) (Смирнов, 2002).  

Пріоритет в організації здоров’ѐзбережувальної діѐльності в освітньому 

середовищі віддаютьсѐ саме соціальному педагогові, ѐкий найчастіше 

займаютьсѐ розробкоя та здійсненнѐм різноманітних просвітницьких заходів: 

бесіди з учнѐми із залученнѐм фахівців різного профіля, наприклад, дитѐчого 

психолога, медичного працівника; проведеннѐ «уроків здоров’ѐ» ѐк у межах 

класу, так і всіюї школи; організаціѐ тематичних класних годин; переглѐд 

відеофільмів, презентацій тощо. Кінцевим результатом проведених заходів 

маю стати підвищеннѐ рівнѐ знань про складові здорового способу життѐ, 
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необхідність їх наѐвності й дотриманнѐ. При цьому здоров’ѐзбережувальна 

діѐльність соціального педагога не обмежуютьсѐ лише заходами 

профілактичного спрѐмуваннѐ.  

Здоров’ѐзбережувальна діѐльність соціального педагога в умовах 

освітнього закладу – це система заходів, спрѐмованих на збереженнѐ та 

зміцненнѐ здоров’ѐ учнів, що вклячаю: раціональну організація освітнього 

процесу; організація фізкультурно-оздоровчої роботи; просвітницько-

виховну роботу з учнѐми, спрѐмовану на формуваннѐ цінності здоров’ѐ та 

здорового способу життѐ; організація системи просвітницької та 

методичної роботи з педагогами, фахівцѐми й батьками. 

До пріоритетних завдань здоров’ѐзбережувальної діѐльності 

соціального педагога в освітньому середовищі можна віднести: 

забезпеченнѐ охорони життѐ та здоров’ѐ дітей; формуваннѐ здорового 

способу життѐ; сприѐннѐ створення обстановки психологічного комфорту 

учнів; розвиток у них комунікативних навичок; профілактику залежностей; 

організація та формуваннѐ соціальної культури учнів, педагогів, фахівців і 

батьків (Онищенко, Лиховид, 2016). 

Основними напрѐмами здоров’ѐзбережувальної діѐльності 

соціального педагога ю: інформаційно-просвітницький, оздоровчий, 

профілактичний, соціально-психологічний. 

Інформаційно-просвітницька діѐльність соціального педагога 

полѐгаю в наданні фахівцем необхідної інформації дітѐм, батькам, 

педагогам, представникам громадськості про основні напрѐми й методи 

збереженнѐ індивідуального та громадського здоров’ѐ. Длѐ цього 

соціальний педагог оформляю інформаційні стенди, організовую роботу 

валеологічної служби, приймальні, забезпечую проведеннѐ тематичних 

лекторіїв тощо. У межах просвітницької діѐльності, що ю поширеннѐм знань 

про здоров’ѐ, способи, методи й технології його збереженнѐ та зміцненнѐ, 

вихованнѐ культури здоров’ѐзбережувальної поведінки, пропаганду 

здорового способу життѐ, соціальний педагог організовую навчальні 

семінари, лекції, тренінги, ділові ігри з питань здоров’ѐзбереженнѐ. 

Інформаційно-просвітницька діѐльність націлена на збереженнѐ всіх видів 

індивідуального здоров’ѐ особистості. 

Оздоровча діѐльність соціального педагога спрѐмована на поліпшеннѐ 

стану фізичного та психічного здоров’ѐ ѐк учнів і вихованців, так і свого 

власного шлѐхом формуваннѐ здорового способу життѐ, заохоченнѐ до 

занѐть фізичноя культуроя, гімнастикоя, веденнѐ активного способу життѐ, 

застосуваннѐ оздоровчих технологій в освітньому процесі (музикотерапіѐ, 
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кольоротерапіѐ, ароматерапіѐ, фітотерапіѐ та інших), спільному з медичним 

персоналом контроля за станом навколишнього середовища, його 

відповідності санітарно-гігіюнічним нормам. 

Профілактична робота соціального педагога спрѐмована на 

запобіганнѐ розвитку відхилень у поведінці особистості (адикцій, 

делінквентності), збереженнѐ її соціального благополуччѐ, забезпеченнѐ 

безпеки життюдіѐльності (профілактика дорожнього та побутового 

травматизму), а також попередженнѐ різних захворявань. Із ціюя метоя 

фахівець застосовую активні методи вихованнѐ (ігри, дискусії, диспути), 

ініціяю створеннѐ й реалізація здоров’ѐзбережувальних проюктів, прове-

деннѐ волонтерських заходів, присвѐчених здоровому способу життѐ тощо. 

Соціально-психологічний напрѐм здоров’ѐзбережувальної діѐльності 

соціального педагога оріюнтований на збереженнѐ психічного здоров’ѐ 

особистості, створеннѐ й підтримки позитивного психологічного клімату в 

колективі, профілактику стресів, розвиток комунікативних навичок, 

формуваннѐ соціальної культури вихованців, ѐка вклячаю цінності, мотиви, 

правила поведінки в суспільстві, що сприѐять збереження їхнього 

здоров’ѐ. У межах даного напрѐму соціальний педагог здійсняю соціальне 

вихованнѐ особистості. 

Реалізуячи кожен із зазначених напрѐмів здоров’ѐзбережувальної 

діѐльності, соціальний педагог маю сприѐти створення й підтримці такого 

середовища освітнього закладу, ѐке б максимально сприѐло збереження 

здоров’ѐ всіх його суб’юктів. 

М. Смирнов класифікую всі здоров’ѐзбережувальні технології за 

підходами до охорони та збереженнѐ здоров’ѐ (медико-гігіюнічні технології, 

фізкультурно-оздоровчі технології, екологічні здоров’ѐзбережувальні 

технології, здоров’ѐзбережувальні освітні технології); за характером впливу 

(захисно-профілактичні технології, компенсаторно-нейтралізуячі технології, 

стимуляячі технології) (Смирнов, 2002). 

Оскільки соціальний педагог найчастіше реалізую професійну 

діѐльність в умовах освітнього закладу, то пріоритетними длѐ нього ю саме 

здоров’ѐзбережувальні освітні технології, ѐкі вклячаять організаційно-

педагогічні, психолого-педагогічні, навчально-виховні, соціально-

адаптувальні й особистісно-розвивальні, лікувально-оздоровчі технології. 

Усі здоров’ѐзбережувальні технології, що застосовуятьсѐ соціальним 

педагогом у освітньому процесі, можна умовно розділити на три основні 

групи: 
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1) технології, що забезпечуять оптимальні гігіюнічні умови освітньо-

виховного процесу; 

2) технології оптимальної організації освітнього процесу та фізичної 

активності школѐрів; 

3) психолого-педагогічні технології, ѐкі використовуятьсѐ на уроках і 

в позаурочній діѐльності вчителѐми, вихователѐми, соціальними 

педагогами, іншими фахівцѐми. 

В умовах зростаннѐ впливу стресогенних чинників у суспільстві, що 

зумовлене соціально-економічними трансформаціѐми, політичноя неста-

більністя, епідеміологічноя ситуаціюя, вважаюмо, що робота соціального 

педагога з учнівсько-педагогічним колективом також обов’ѐзково маю 

вклячати практично-оріюнтовані здоров’ѐзбережувальні заходи, головноя 

метоя ѐких ю формуваннѐ життюстійкості (резильюнтності) особистості: 

- вивченнѐ й засвоюннѐ основ здорового способу життѐ, що 

забезпечую повноцінне безпечне існуваннѐ та реалізація здібностей, 

задоволеннѐ потреб особистості в повсѐкденному житті; 

- ознайомленнѐ з тими видами небезпек, з ѐкими може стикатисѐ 

лядина в повсѐкденному житті, формуваннѐ навичок реагуваннѐ в 

небезпечних і надзвичайних ситуаціѐх природного, соціального й 

техногенного характеру; 

- вивченнѐ й освоюннѐ методів і прийомів захисту, що дозволѐять 

мінімізувати можливі збитки, нанесений особистості та суспільству в 

небезпечних і надзвичайних ситуаціѐх, знизити індивідуальні ризики;  

- розвиток уміннѐ ухвалявати безпечні рішеннѐ в побутових, 

навчальних ситуаціѐх; 

- формуваннѐ уѐвленнѐ про екологічні, соціокультурні, економічні 

особливості сучасного суспільства ѐк середовища безпосередньої 

життюдіѐльності та місцѐ лядини в ньому у процесі самоствердженнѐ та 

самореалізації; 

- формуваннѐ здатності до прийнѐттѐ морально-психологічних 

рішень в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій; 

- формуваннѐ шанобливого, відповідального ставленнѐ до власної 

безпеки й безпеки оточуячих лядей, навичок взаюмодії, співпраці, необхід-

них длѐ вирішеннѐ та попередженнѐ небезпечних і надзвичайних ситуацій, 

усвідомленнѐ пріоритетності безпеки в усіх сферах життюдіѐльності лядини. 

Таким чином, цінність здоров’ѐ стаю все більш значущоя в сучасних 

умовах життѐ, що вимагаю розвитку різних форм його збереженнѐ та сприѐю 

пріоритетності здоров’ѐзбережувальних технологій серед інших соціальних 
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технологій. Організаціѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльності – необхідна умова 

длѐ формуваннѐ ціннісного ставленнѐ дітей до здорового способу життѐ й 

повноцінного розвитку особистості кожного учнѐ. Роль соціального педагога 

при цьому ю одніюя з пріоритетних. Соціальний педагог у тісній взаюмодії з 

учителѐми, батьками, фахівцѐми медичного, психологічного профіля, 

іншими зацікавленими сторонами, повинен працявати над створеннѐм 

сприѐтливого здоров’ѐзбережувального освітньо-виховного середовища, 

використовуячи весь спектр доступних здоров’ѐзбережувальних технологій.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Здоров’ѐзбережувальна діѐльність соціального педагога, ѐкий займаютьсѐ 

питаннѐми соціального вихованнѐ особистості, наданнѐ допомоги у процесі 

соціалізації, адаптації до суспільства, ѐвлѐю собоя цілеспрѐмовану роботу зі 

збереженнѐ та зміцненнѐ не тільки фізичного, але й насамперед соціального 

й духовного здоров’ѐ особистості. Здійсняячи здоров’ѐзбережувальну 

діѐльність в освітньому середовищі, соціальний педагог насамперед 

проводить профілактичні заходи щодо запобіганнѐ девіантної поведінки 

вихованців; організовую та проводить індивідуальні та групові занѐттѐ, 

спрѐмовані на розвиток у дітей комунікативних навичок; займаютьсѐ 

вихованнѐм духовно-моральних ѐкостей особистості; формую в дітей навички 

життюстійкості та стресостійкості. 

Перспективними напрѐмами подальших наукових досліджень 

вважаюмо поглиблене вивченнѐ змісту конкретних здоров’ѐзбережувальних 

технологій у роботі соціального педагога, аналіз здоров’ѐзбережувальної 

діѐльності соціального педагога з різними віковими й цільовими групами 

учнів, дослідженнѐ особливостей застосуваннѐ здоров’ѐзбережувальних 

технологій у роботі соціального педагога з педагогічним колективом. 
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РЕЗЮМЕ 
Пылюк Наталья. Деѐтельность социального педагога по реализации 

здоровьѐзберегаящих технологий в образовательной среде. 
В статье рассмотрена деѐтельность социального педагога по реализации 

здоровьѐзберегаящих технологий в образовательной среде. Раскрыты различные 
подходы к трактовке понѐтий «здоровьесбережение», «здоровьѐзберегаящие 
технологии». Отмечено, что здоровьѐзберегаящие технологии представлѐят 
систему, котораѐ создает максимально благоприѐтные условиѐ длѐ сохранениѐ, 
укреплениѐ и развитиѐ духовного, эмоционального, интеллектуального, 
личностного и физического здоровьѐ всех субъектов образовательного процесса. 
Охарактеризованы основные подходы к организации здоровьѐзберегаящей 
деѐтельности в образовательном учреждении: эколого-валеологический, 
деѐтельностный и системный. Определены приоритетные задачи 
здоровьѐзберегаящей деѐтельности социального педагога в образовательной среде 
(обеспечение охраны жизни и здоровьѐ детей, формирование здорового образа 
жизни, содействие создания обстановки психологического комфорта учащихсѐ, 
развитие у них коммуникативных навыков; профилактику зависимостей, 
организациѐ и формирование социальной культуры учащихсѐ, педагогов, 
специалистов и родителей). Отмечено, что основными направлениѐми 
здоровьѐзберегаящей деѐтельности социального педагога ѐвлѐетсѐ 
информационно-просветительский, оздоровительный, профилактический, 
социально-психологический. Охарактеризованы основные направлениѐ работы по 
формирования жизнестойкости учащихсѐ, что ѐвлѐетсѐ приоритетной задачей 
социального педагога в условиѐх роста влиѐниѐ стрессогенных факторов в 
обществе через социально-экономические трансформации, политическуя 
нестабильность, эпидемиологическуя ситуация. Определены перспективные 
направлениѐ дальнейших научных исследований: углубленное изучение содержаниѐ 
конкретных здоровьѐзберегаящих технологий в работе социального педагога, 
анализ здоровьѐзберегаящей деѐтельности социального педагога с различными 
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возрастными и целевыми группами учащихсѐ, исследование особенностей 
применениѐ здоровьѐзберегаящих технологий в работе социального педагога с 
педагогическим коллективом. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьѐзберегаящаѐ технологиѐ, 
социальный педагог, образовательнаѐ среда. 

SUMMARY 
Pyliuk Nataliia. Social pedagogue’s activities in the implementation of health care 

technologies in the educational environment. 
The article considers the social pedagogue’s activities in the implementation of health 

care technologies in the educational environment. Different approaches to the interpretation 
of the concepts of “health care”, “health care technologies” are revealed. It is noted that 
health care technologies are a system that creates the most favorable conditions for 
maintaining, strengthening and developing the spiritual, emotional, intellectual, personal 
and physical health of all subjects of the educational process. The main approaches to the 
organization of health care activities in the education institution are characterized: ecological 
and valeological approach, activе and systems approaches. The priority tasks of the social 
pedagogue’s health care activity in the educational environment are outlined (protection of 
life and health of children; formation of a healthy lifestyle; assistance in creating an 
environment of psychological comfort of school students; development of communication 
skills; prevention of addictions; organization and formation of social culture of school 
students and teachers, professionals and parents). It is noted that the main areas of the 
social pedagogue’s health care activity include: informational, educational, health, 
preventive, socio-psychological. The main directions of work on the formation of school 
students resilience are characterized, which is a priority task of a social pedagogue in the 
growing influence of stressors in society through socio-economic transformations, political 
instability, epidemiological situation. Prospective areas of further research are outlined: in-
depth study of the content of specific health care technologies in the work of a social 
pedagogue, analysis of health care activities of a social pedagogue with different age and 
target groups of school students, research of health care technologies in the work of a social 
pedagogue with teaching staff. 

Key words: health, health care technology, social pedagogue, educational 
environment. 
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COACHING TECHNOLOGY AS A METHOD OF OPTIMIZING SOCIO-ECONOMIC 

EFFICIENCY OF THE PERSONNEL IN ORGANIZATION 
 

The article discusses the theoretical provisions of coaching technology as a method of 
optimizing the socio-economic efficiency of the personnel in organization. The types of 
coaching, principles, and procedures of coaching are analyzed. The main philosophical and 
psychological postulates of coaching and its main directions are considered. The modern 
classification of coaching, the conditions for the effectiveness of coach management, the 
main aspects of process management in the context of coaching technology have been 
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studied. The general provisions for setting goals in coaching are studied. The system of 
questions “GROW” developed by J. Whitmore and E. Parslow is analyzed. The instrumental 
foundations of coaching have been studied. The article considers the approach of R. Dilts to 
determine the peculiarities of the system of values and beliefs of a person, as well as the 
model of “spiral dynamics”, built on the original ideas of Dr. K. Graves. 

Key words: coaching, technology, efficiency, personnel, organization, management. 
 

Introduction. The evolution of human resources management, beginning 

with routine work with personnel to managing human resources, expands the 

number of problems of the theoretical and practical plane, which should be taken 

into consideration in the process of management. One of the topical issues is the 

need to formulate an effective social and economic behavior of the organization 

staff. In this regard, coaching is the most promising method. It is a social 

technology of partnership in the development and improvement of personal, 

professional and behavioral competences in individual workers and groups aimed 

at forming and improving their motivation for work and corporate behavior. 

Analysis of relevant research. Coaching technology, its theoretical and 

practical foundations were considered by: M. Danylova, J. Gibner, T. Gallwey, 

D. Goleman, T. J. Leonard, E. Parslow, R. Pryor, M. Ray, A. Savkin, J. Smart, N. Smit, 

F. Stone, N. Tomashek, J. Whitmore. Among the domestic scientists, different 

aspects of coaching in the context of managerial activity were studied by 

V. Huriievska, V. Zhukovska, V. Kulyk, N. Lev, Ye. Lohvynovskyi, O. Martsinkovska, 

A. Mazaraky, M. Nahara, V. Pavlov, Kh. Peredalo, І. Petrovska, N. Sychova. 

The aim of the article is to reveal the theoretical foundations of coaching 

technology as a method of optimizing socio-economic efficiency of the 

personnel in organization. 

Research methods – analysis of scientific works of domestic and foreign 

researchers on the problems of coaching technology as a method of optimizing 

socio-economic efficiency of the personnel in organization. 

Results. Coaching deals with consciousness and serves for expansion of 

the limits of perceiving reality in the course of the analysis of the set goal. 

Collection of all the necessary information for solving the task and its analysis is 

carried out by the client independently with the coach’s assistance. For this, 

special technologies are used, first of all – coaching. 

There are many types of coaching: executive coaching, business 

coaching, coaching of the highest indicators, team coaching, career coaching, 

coaching of personal efficiency, life coaching, relationship coaching, etc. 

Executive coaching is an individual coaching, its peculiarity lies in the fact 

that top managers of the company can work at coaching sessions over business 
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goals and strategies to achieve super-results, as well as over the development 

of a personal efficiency and/or life balance. 

Business coaching (corporate) is aimed at conducting coaching at the 

company for its employees of different levels. The main purpose is to help the 

employee develop as a personality, achieve high results and improve efficiency. 

Team coaching is close to individual coaching. The difference is that the 

coach, as a facilitator, works with the team in two ways: to achieve common 

goals in the team and to create a space where each participant can be a coach 

for the other. 

Specialized coaching is also close to individual coaching. However, here 

the coach is an expert in any field, specialization or in a particular aspect of life. 

For example, in the banking industry, in marketing, in project management or 

in dealing with stress, in a career. The work of the coach is focused on the 

development of specific social or professional groups, such as adolescents, 

students, doctors, social workers. 

Life coaching (personal) is a process of solving jointly with the coach 

important for the client tasks. This interaction is always focused on the end 

result, which is determined at the beginning. In life coaching, the client can 

solve many problems, such as improving the quality of life, development in 

professional activities, creating a balance of life. 

The coaching procedure harmoniously combines two principles: the 

principle of awareness and the principle of responsibility. When a person acts 

according to the principles of coaching, he is free. Freedom appears just when 

a person is fully aware of his desires and aspirations, he has found out where, 

in what place he is on the way to achieving his goal, when he outlined the ways 

in which he can achieve this goal, chose from all the variety of ways his only 

way and began to act in accordance with his plan to achieve a specific result. 

The main postulate of coaching is that each person (or team) is able to 

find the best ways to achieve goals and choose the optimal pace. This postulate 

can be applied to the organization as a whole. 

Suggestions (basic philosophical and psychological postulates) of coaching: 

 all people have the ability to develop; 

 people are able to change only when they want it and are ready for it; 

 beliefs related to a person’s own potential, directly related to human success; 

 how a person determines success will have a direct impact on his 

achievements; 

 people limit their potential within their beliefs (for example, believing that 

certain things are impossible due to external or situational barriers); 
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 people learn only when they are truly involved in the process; 

 people can learn with everything they do, but learning only happens when 

a person thinks and makes plans for the future (Kolb’s theory of learning);  

 in order to help others, people must continually progress themselves 

(Томашек, 2008). 

Coaching is best suited to the fast pace of modern life. Each coaching 

consultation is aimed at meeting the personal and professional needs of the client 

and helping him achieve his goal. All people without exception can be clients of 

coaching. The only requirement is active involvement of the person himself in the 

process of researching his situation, the desire to openly, honestly and 

comprehensively analyze his life. By studying the reality in which the client is 

situated before choosing a path, coaching covers the following areas: 

 material component; 

 ideal idea of the client about the studied sphere; 

 emotional saturation of the problem; 

 ideas and knowledge of the client on the research topic; 

 sequence, organization of the client’s actions in real life. 

This algorithm is universal for any discussed topics, both personal and 

social. Here, coaching is used as a general technique that covers the 

approaches, techniques, experiments and methods used to improve the 

personality, to achieve his goals. 

The current classification of coaching is as follows: 

1. By number of participants and coaching technologies: 

 individual coaching (personal, life); 

 organizational coaching (work is carried out with different 

departments – from the team to the company as a whole); 

 coach management (when the coach is the manager of the company, 

coaching is used and recognized as a form of internal communication). 

2. Coaching for organizations, in turn, can be divided depending on the 

hierarchical level and goals: 

 individual coaching of the first persons; 

 individual or group coaching of line managers and key employees; 

 coaching consulting of the organization; 

 training of managers of different levels of coaching as a management 

style. 

3. According to the mode, coaching can be divided into: 

 personal-distance (full-time and part-time) coaching (here it is 

fundamentally important to identify those tasks (situations) that require 
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personal participation of the coach, as this is a prerequisite for obtaining the 

planned result); 

 “external” coaching (involving external resources, consultants to work 

with employees of the company; this method is especially effective when it is 

necessary to follow an objective approach to solving problems, where external 

trainers and consultants act as independent experts); 

 “internal” coaching (organized process of communication between 

coach and subordinates; employees begin to be fully aware of the real 

situation, both in the external dimension and in the inner-personal world; in 

such conditions, employees choose the most effective ways to solve problems 

and thus carry responsibility for their quality implementation). 

4. The form of coaching is divided into: 

 personal meetings; 

 telephone consultations; 

 e-mail correspondence (Томашек, 2008; Уитмор, 2005; Харрис, 2003). 

Coach management is a special social technology in the leader’s 

repertoire. Coaching as a management style involves interaction of managers 

and subordinates, which leads to a significant increase in efficiency and 

effectiveness, employee motivation, strengthening of personal responsibility. 

For coach management to be effective, it must meet certain conditions: 

The first condition – the degree of fulfillment by the employee of a 

certain task and the degree of motivation for quality of its fulfillment. 

The degree of maturity of the employee is determined by the following 

levels of maturity: 

Level I – amateur; 

Level II – performer; 

Level III – specialist; 

Level IV – partner. 

Coach management is recommended to be conducted with employees of 

the third – fourth levels with a high level of motivation. 

The second condition – the ability of the leader to apply coach 

management. The main management requirements to managers in the style of 

coaching is possession of methods for assessing the professional and 

behavioral competences of subordinates, knowledge of the basics of coaching, 

the laws of organizational development, personal motivation for 

professionalism in management. 

The third condition – the nature of work and management culture of the 

organization (for successful management in the style of coaching it is necessary 
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that employees have the opportunity to determine their own tasks and ways to 

achieve them) (Томашек, 2008; Уитмор, 2005; Харрис, 2003). 

If the essence of the work is strictly defined and regulated by job 

description, the need for coaching as a method of management decreases 

sharply. This applies to ordinary personnel engaged in production and 

construction, operators, employees of trade halls working where any 

deviations from the standard scheme are strictly prohibited. 

Coaching as a management style defines the main aspects of process 

management: 

1) goal setting; 

2) determining the necessary resources to achieve the goal; 

3) creating relationships that help maintain a commitment to the goal 

(commitment to one’s values and beliefs, according to which the goal was 

formulated); 

4) analysis of the result. 

The main property of existence of the system (person, company, city, 

state) is presence of the goal. Therefore, setting goals, their awareness is the 

basic principle of a systems approach and one of the most important features 

of strategical thinking. 

The goal is what the person (or manager) aspires to, it is the image of the 

expected result of activity. Therefore, setting goals is the first and the most 

important stage of any reasonable activity. Maximum attention to goals is the 

most important quality of people who achieve outstanding results in any 

business. The main reason for success in life is the ability to set goals and 

achieve them. In coaching, general provisions for goal setting have been 

developed, namely: 

1. The purpose of the system is primary; the system is secondary. If the 

task is to develop or improve the system, then the main thing will not be the 

system, but the purpose, for which the system was created. The purpose 

directs the activity and, therefore, is primary, and the activity is secondary. 

2. The supersystem determines the purpose of the system. Purpose is a 

category external to the system. It is defined by a higher level system where 

this system is included as part. 

3. To achieve a global goal, as a rule, you need to achieve many local 

goals. The global goal is divided into a number of sub-goals that are performed 

by subsystems. This process – decomposition of goals – is an element of 

creativity, and it must take into account all the properties of the system. 
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4. One goal can be achieved in different ways, using different means. 

Each means of achieving goals can be positive in some conditions, and negative 

in some. 

5. Goals, like systems, are hierarchical. This allows you to identify 

important and secondary connections. The analysis should be performed from 

top to bottom inside the system and from bottom to top outside the system. 

6. Large systems are multi-purpose systems (city, factory, large firm). 

Systems are usually multi-purpose, and therefore evaluations of their 

performance are multi-criteria. 

7. Systems, obeying the supersystem, must have some independence at 

their level in choosing ways to achieve their goals. This is a necessary condition 

for the effective functioning of systems, interaction with the supersystem and 

development of the whole system. 

8. In the process of functioning, the goals of the system may change. 

Accordingly, the structure and mode of operation of the system must change. 

Sub-goals are more mobile than global goals. External conditions change, and 

therefore sub-goals (tasks) must change. 

9. The goal is the basis for quality control of the system. It must be clearly 

worded, quantified, so that its implementation can be verified. 

10. The goal must meet the interests and values. To achieve the goals, 

many conditions must be met, and one of the most important – the performers 

must understand that implementation of goals is personally beneficial to them 

(intrinsic motivation). To do this, the goals of teams, enterprises and states 

must coincide with the interests of the people (Прайор и Лейблинг, 2005). 

The way the goal is formulated is also important. There are different 

approaches to formulating goals, but they all come down to the following 

principles. 

1. Short-term goals are the most important, they must be more than 

realistic. 

2. Goals are set for oneself, not for others (goals that can be achieved 

independently, not with the help or participation of someone). 

3. You need to clearly distinguish between your goals and the goals of 

others. 

4. It is important to be aware of the feelings that arise during goal 

setting. Psychological science claims that certain doubts, feelings of 

disharmony signal the wrongly chosen or formulated goal. 

5. Goals need to be adjusted from time to time, according to realities. 
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One of the functions of the goal is to motivate a person to act, so it is 

important that the formulation of the goal contains a motivational resource. In 

coaching, a number of methods have been developed that allow to competently 

formulate goals so that the desire to achieve it was strong (Парслоу и Рэй, 2003). 

The most common techniques are the GROW question system, 

developed by J. Whitmore and E. Parslow. The GROW model is based on a four-

stage structure of the coaching session: 

1. The first stage of the session – Goal – is choice by the coach and his 

client of a specific problem to discuss and determine the ultimate goal of the 

discussion. 

2. The second stage – Reality, in which the coach and the client assess 

the situation and give specific examples to confirm their arguments. 

3. The third stage – Options, which offers ways to solve the problem and 

select the most constructive of them. 

4. The fourth stage – Wrap-up (Will), at which the coach and the client 

develop an action plan, determine the time frame for achieving the desired 

results and discuss ways to overcome possible obstacles (Парслоу и Рэй, 2003; 

Уитмор, 2005). 

There is a list of issues within GROW technology. Let us consider the 

main ones. 

Goal. In the context of goal setting, the following questions may be 

helpful: What problem would you like to work on today? What would you like 

to achieve by the end of this coaching session? How deeply and in detail would 

you like to work today? Is your long-term goal related to this problem? Does 

your goal meet the SMART criteria? Will we be able to achieve what you want 

in the time we have? Are you sure you have set a goal for this lesson? (Парслоу 

и Рэй, 2003; Уитмор, 2005). 

Reality. To help the client better understand the real situation and his 

position in it, the following questions are considered useful: What is happening 

at the moment? How sure are you that this is an accurate reflection of the 

situation? What worries you in this matter and to what extent? Who but you is 

affected by this problem? Who knows about your desire to do something about 

it? To what extent is the outcome of the situation subject to your personal 

control? Who else and to what extent controls the situation? What steps have 

you taken in this direction so far? What made you stop there and not take such 

steps? What obstacles need to be overcome in the course of further work on 

this problem? If so, what internal obstacles or personal resistance do you feel 

to the actions taken? What resources (skills, time, enthusiasm, money, support) 
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do you have now? What other resources will you need? Where do you get 

them? If I could fulfill any of your wishes related to this problem, what would it 

be? (Парслоу и Рэй, 2003; Уитмор, 2005). 

Options. To help the client understand the range of possible options 

available to him, the following questions will be relevant: What ways do you 

think you have to deal with this problem? What big and small alternatives are 

available to you? What else could you do? What would you do if you had more 

time, more material resources, or if you had power? What would you do if you 

started from the clean sheet of paper, with a new team? Do you want to 

analyze my suggestions? What are the advantages and limitations of each? 

Which of these solutions is best for you? Which of them would bring you the 

most pleasure? Do you need to redefine your immediate or long-term goal? 

(Парслоу и Рэй, 2003; Уитмор, 2005). 

Will. To help the client develop a program of action, determine which 

situation is best for him, and encourage him to take responsibility for these 

actions, the following questions may be helpful: Which option do you prefer? 

What are your criteria for success? When exactly are you going to start and end 

each step? What can stop you from taking these steps or achieving your goal? 

What personal resistance (if any) do you feel against taking these steps? What 

will you do to overcome this resistance? Who needs to know about your plans? 

What support do you need and from whom should it come? What will you do 

to get such support, and when? How can you assess your willingness to take 

these concerted actions on a scale from 1 to 10? What prevents you from 

setting yourself 10 points? What can you do or change to bring your 

determination closer to 10 points? When would you like to have another 

meeting? (Парслоу и Рэй, 2003;  Томашек, 2008; Уитмор, 2005). 

It is important to emphasize that these questions are not a specific guide 

to the coaching session, their number, type and sequence may vary. Thus, the 

instrumental basis of coaching is a system of effective questions that allow you 

to get the information you need to achieve results: 

1. Formulation of the goal. What exactly do you want? 

2. Attitude to reality. Where are you now in the context of the problem, 

how do you understand what is happening in reality? 

3. Description of the result. What will you see, hear, feel when you reach 

the goal? 

4. Evidence. How do you know you have achieved it? 

5. Does the goal meet your values and needs? What will be the result of 

achieving this goal or what will it allow you to do? 
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6. Is the goal achievable by yourself? Does the goal depend on your own 

actions? Is it in your area of control? 

7. The appropriateness of obtaining a result in this situation. Where, 

when and with whom do you want to achieve this goal? Can you imagine the 

details? 

8. Resources. What resources do you have now and what do you need to 

accomplish your goal? 

9. Environmental friendliness. Why do you need to achieve this goal? 

What will you gain or lose if you do not achieve it? (Парслоу и Рэй, 2003; 

Уитмор, 2005). 

An important aspect of coach management is goal orientation. Loyalty to 

the goal reflects the degree of psychological readiness to follow the chosen 

path, to affirm important values, to create productive relationships with other 

people that contribute to the achievement of goals. Because values are related 

to preferences, desires, they are the main source of internal motivation of the 

client. When something corresponds to the values of people, they feel deep 

satisfaction, harmony. If people show inconsistencies in their values, they feel 

dissatisfied or forced to give up. 

Values such as success, praise, recognition, responsibility, satisfaction, 

love, achievement, creativity, strongly influence the goals that people set for 

themselves and the choice of possible actions. In practice, the goal correlates 

with values. Human beliefs about values determine the “mental map” of 

human values and the form of their manifestation. 

In order for a certain value to become active, it is necessary to define a 

system of beliefs. For example, in order to show in behavior such a value as 

“professionalism”, a person needs to form a belief in what professionalism is, 

to develop a definition of professionalism, to define its criteria, preconditions 

and consequences. Beliefs are just as important for determining people’s 

future actions as values. 

R. Dilts proposed the exercise “Values, criteria and priorities”, which 

allows to determine the features of the system of values and beliefs of a 

person: 

1. Please write what is important for you in your life (ten most important 

values). 

2. Compare these values and answer the question “why is this important 

to you?”. 

3. Identify your most important values. 
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4. Does your life correspond to your core values? How can you move 

towards your core values? 

5. What could you change to make your life better in your core values? 

6. What specific steps can help you strike a balance between your core 

values and your current life situation? 

7. What indicates that you are aware of your values in this situation? 

8. How your values relate to the values of people close to you? (Дилтс, 

2004). 

To determine the features of the system of values and beliefs of the 

leader, you can also use the method of determining the priority values of 

leaders and the theory of spiral dynamics of K. Graves (Кови, 2002). 

The model of “spiral dynamics” is based on the original ideas of Dr. K. 

Graves that human nature is progressively evolving from one balanced state to 

another. These states can be called stages of development, although each 

subsequent stage adds new elements to the previous one. Each previous one, 

in turn, is the basis for the next, which may or may not happen. Each such level 

of existence determines the appropriate way of perceiving the world, as it 

creates certain filters in human consciousness that affect the process of 

perception. Hence – peculiarities in the decision-making process, the principles 

of organization and management of business and political structures, ideas and 

ways of adapting to reality. Researcher K. Graves created “a growing, cyclical 

two-spiral model of development of the bio-psycho-social systems of people”. 

Conclusions and prospects for further research. Analysis of coaching 

technology as a method of optimizing the socio-economic efficiency of the 

personnel in organization suggests that coaching deals with consciousness and 

serves to expand the boundaries of awareness of reality in the analysis of the 

task. Gathering all the necessary information to solve the problem and its 

analysis are made by the client independently with the assistance of the coach. 

For this purpose, special techniques are used, the main of which is 

interrogative coaching technologies. 

Coaching aims to achieve important goals, increase the effectiveness of 

planning, mobilize internal capacity, develop the necessary skills and abilities, 

develop improved strategies for obtaining results. This technique is designed to 

empower people who are aware of the need for change and who set 

themselves the task of professional and personal growth. Thus, coaching 

technologies have a significant resource to increase socio-economic efficiency. 

In our opinion, the methodological bases of training managers in the coaching 

approach in the process of personnel management deserve research attention. 
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РЕЗЮМЕ 
Скоробагатская Оксана. Технологиѐ коучинга как средство оптимизации 

социально-экономической эффективности персонала организации. 
В статье рассмотрены теоретические положениѐ технологии коучинга как ме-

тода оптимизации социально-экономической эффективности персонала организации. 
Проанализированы типы коучинга, принципы, процедуры коучинга. Рассмотрены 
основные философско-психологические постулаты коучинга и основные направлениѐ 
коучинга. Изучена современнаѐ классификациѐ коучинга, условиѐ эффективности коуч-
управлениѐ, основные аспекты управлениѐ процессами в контексте коуч-технологии. 
Изучены общие положениѐ по постановке целей в коучинге. Проанализирована система 
вопросов «GROW», разработаннаѐ Дж. Уитмором и Э. Парслоу. Изучены 
инструментальные основы коучинга.  Рассмотрен подход Р. Дилтс по определения 
особенностей системы ценностей и убеждений человека, а также модель «спиральной 
динамики», построеннаѐ на оригинальных идеѐх доктора К. Грейвза. 

Ключевые слова: коучинг, технологиѐ, эффективность, персонал, 
организациѐ, менеджмент. 

АНОТАЦІЯ 
Скоробагатська Оксана. Технологіѐ коучингу ѐк метод оптимізації соціально-

економічної ефективності персоналу організації. 
У статті розглѐнуто теоретичні положеннѐ технології коучингу ѐк методу 

оптимізації соціально-економічної ефективності персоналу організації. Проаналізовано 
типи коучингу: коучинг вищого керівництва, бізнес-коучинг, коучинг високих показників, 
коучинг команд, коучинг кар’юри, коучинг особистої ефективності, лайф-коучинг, 
коучинг стосунків. З’ѐсовано принципи процедури коучингу: принцип усвідомленості і 
принцип відповідальності. Розглѐнуто: основні філософсько-психологічні постулати 
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коучингу та основні напрѐмки коучингу. Вивчено сучасну класифікація коучингу: за 
кількістя учасників та коучинговими технологіѐми, за іюрархічним рівнем та цілѐми, за 
режимом, за формоя. Розглѐнуто умови ефективності коуч-управліннѐ, що призводѐть 
до значного підвищеннѐ ефективності та результативності, мотивації співробітників, 
посиленнѐ особистої відповідальності. З’ѐсовано основні аспекти управліннѐ процесами 
в контексті коуч-технології: постановка цілей; визначеннѐ необхідних ресурсів длѐ 
досѐгненнѐ мети; створеннѐ стосунків, ѐкі допомагаять підтримувати прихильність 
до мети та до цінностей, згідно з ѐкими було сформульовано мету; аналіз результату. 
Вивчено розроблені загальні положеннѐ щодо постановки цілей у коучингу, а також 
підходи до формуляваннѐ цілей. Проаналізовано систему питань «GROW», розроблену 
Джоном Уітмором та Еріком Парслоу. Розглѐнуто інструментальну основу коучингу – 
систему основних  ефективних питань, що дозволѐять отримати інформація, 
необхідну длѐ досѐгненнѐ результатів. Розглѐнуто гіпотезу про позитивну корелѐція 
між урахуваннѐм «ментальної карти» цінностей лядини та мотиваціюя до 
продуктивної професійної роботи. Визначено необхідність усвідомленнѐ сутності 
професіоналізму, його критеріїв та передумов у контексті постановки коучингових 
цілей. Розглѐнуто підхід Р. Дилтса щодо визначеннѐ особливостей системи цінностей і 
переконань лядини (система питань, що актуалізуять усвідомленнѐ ціннісних 
пріоритетів лядини), а також модель «спіральної динаміки», побудована на 
оригінальних ідеѐх доктора К. Грейвз («зростаяча, циклічна двохспіральна модель 
розвитку біо-психо-соціальних систем лядей»). 

Ключові слова: коучинг, технологіѐ, ефективність, персонал, організаціѐ, 
менеджмент. 
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СУЧАСНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

У статті розглѐнуто теоретичний аспект управліннѐ ѐкістя освіти в 
сучасних умовах. Виокремлено аналіз практичної діѐльності вітчизнѐних закладів 
вищої освіти, ѐкий дозволѐю виділити найбільш часто виникаячі проблеми. 
Охарактеризовано вишівську систему управліннѐ ѐкістя освіти. Зверненнѐ до ідеї 
підвищеннѐ ѐкості освіти під час аналізу сучасних підходів дозволило сформулявати 
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власні, вироблені емпіричним шлѐхом принципи, ѐкі здатні стати основоя 
конструктивної прогностичної наукової теорії управліннѐ в сфері освіти не тільки 
технологічних, а й гуманітарних закладів вищої освіти: принципи комплексного 
підходу, узгодженості дій суб’юктів освітнього процесу, гуманізації, розвитку й 
самоорганізації системи управліннѐ ѐкістя освіти, об’юктивності і повноти 
інформації. 

Ключові слова: управліннѐ ѐкістя освіти, заклад вищої освіти, стандарт, 
компетентний педагогічний феномен, функціональна і організаційна структура. 

 

Постановка проблеми. Ефективність управліннѐ закладом вищої 

освіти в умовах ринкових відносин набуваю особливої  актуальності з 

поѐвоя нових вимог, що висуваятьсѐ до закладу вищої освіти ринком 

освітніх послуг та ринком праці, повноправним учасником ѐких ю сучасна 

освітнѐ організаціѐ. 

Сучасний рівень розвитку науки, виробництва, техніки, технологій, 

суспільних відносин помітно випереджаю ѐкісний рівень підготовки 

фахівців у закладі вищої освіти й підсиляю таким чином залежність темпів 

розвитку суспільства від рівнѐ і масштабів вищої професійної освіти, 

вимагаю пошуку нових форм і методів її випереджального розвитку. Це 

проблема не тільки України; сьогодні в центрі уваги ініціаторів і учасників 

Болонського процесу знаходитьсѐ ювропейська вища освіта, головне 

завданнѐ ѐкої полѐгаю в збереженні і забезпеченні необхідної ѐкості 

професійної підготовки фахівцѐ й пошуку механізмів його підвищеннѐ. 

Без вирішеннѐ перерахованих проблем неможлива реалізаціѐ 

програми модернізації української системи освіти в межах юдиної 

соціально-економічної політики держави, спрѐмованої на вирішеннѐ 

проблеми забезпеченнѐ ѐкості підготовки сучасного фахівцѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти проблеми ѐкості освіти 

досліджуятьсѐ вітчизнѐними вченими, а саме: теоретичні засади понѐттѐ 

«ѐкість освіти», її основні складники  І. Булах, С. Кретович, О. Рузанова, 

А. Хуторський та інші; критерії і показники ѐкості навчаннѐ  Т. Лукіна, 

О. Лѐшенко, Л. Скорич, В. Темненков, І. Макаренко, В. Сергіюнко, О. Савченко; 

моніторинг ѐкості освіти  Г. Єльникова, К. Крутій, О. Локшина, В. Лоханова, 

Т. Лукіна, А. Майоров, О. Орлова, С. Подмазін, З. Рѐбова, В. Черепанов, С. Ши-

шов, В. Кальней. Серед зарубіжних авторів, ѐкі розглѐдаять проблеми ѐкості 

слід назвати К. Андерсена, Б. Блума, Х. Бергмана, Дж. Ківса Д. Уілмса та ін. 

Метою статті ю аналіз теоретичного аспекту управліннѐ ѐкістя освіти 

з точки зору сучасності.  

Методи дослідження: використано теоретичний аналіз науково-

методичної літератури з визначеної проблематики, порівнѐннѐ й 
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узагальненнѐ даних, зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему 

дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку вітчизнѐної 

освіти характеризуютьсѐ глибинними змінами, викликаними не тільки 

соціально-економічними та політичними обставинами, але й більш 

глибокими загальноцивілізаційними зрушеннѐми. Видимим вираженнѐм 

перетворень вищої професійної освіти ю зростаннѐ вимог до її ѐкості, 

загостреннѐ конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг. Подальші шлѐхи 

вдосконаленнѐ лежать в основі розвитку загальноювропейського простору. 

Дотримуячись стратегічної мети Болонського процесу – удосконаленнѐ 

ѐкості вищої освіти, підвищеннѐ її конкурентоспроможності – важливо не 

втратити той багатящий досвід, ѐкий накопичено вітчизнѐними закладами 

вищої освіти за багаторічну історія. Ми поділѐюмо думку дослідників про те, 

що будь-ѐка участь вищої освіти України в Болонському процесі маю бути 

фактором збільшеннѐ і розвитку, а не втрати позитивних традицій і зниженнѐ 

національних стандартів її ѐкості (Білокопитов, 2013, c. 89). 

Усе зазначене вище ю достатньоя підставоя длѐ активних пошуків і 

повсядного впровадженнѐ ефективних шлѐхів підвищеннѐ ѐкості 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Вирішеннѐ даної проблеми 

вбачаютьсѐ в інституційній гарантії ѐкості закладів вищої освіти. Такий 

підхід дозволить кожному закладу вищої освіти активно і творчо підійти до 

вирішеннѐ даного питаннѐ. 

Аналіз практичної діѐльності вітчизнѐних закладів вищої освіти 

дозволѐю виділити найбільш часто виникаячі проблеми: 

– відсутні юдині вимоги, критерії управліннѐ ѐкістя вищої 

професійної освіти; 

– здійсняятьсѐ неадаптовані перенесеннѐ вимог міжнародних 

стандартів ѐкості, розроблених длѐ сфери матеріального виробництва на 

сферу освіти; 

– домінуять технології, спрѐмовані на отриманнѐ кількісних 

результатів, переважну актуалізація зовнішніх стимулів вдосконаленнѐ 

ѐкості тощо; 

– відсутнѐ юдина педагогічна концепціѐ використаннѐ системного 

підходу до проюктуваннѐ і управліннѐ освітніми системами. 

У зв’ѐзку зі сказаним важливо осмислити основні ознаки системи. У 

сучасних наукових дослідженнѐх дане понѐттѐ трактуютьсѐ ѐк щось ціле, що 

представлѐю собоя юдність закономірно розташованих і таких, що 

знаходѐтьсѐ у взаюмному зв’ѐзку частин. Система ѐвлѐю собоя сукупність 
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елементів, що знаходѐтьсѐ у відносинах і зв’ѐзках один із одним, ѐка утворяю 

певну цілісність, юдність. Таким чином, основними ознаками понѐттѐ 

«система» ю наѐвність сукупності частин (елементів), їх закономірне 

розташуваннѐ один відносно одного, цілісність. Виникаю необхідність 

розглѐду цілей, завдань функціонуваннѐ, набору виконуваних функцій, 

структури, її зв'ѐзки між компонентами системи управліннѐ ѐкістя освіти. 

З оглѐду на дані вимоги, будемо розглѐдати систему управліннѐ 

ѐкістя освіти ЗВО ѐк систему, що сприѐю цілеспрѐмованому впливу на 

освітній процес, оріюнтовану на оптимальне створеннѐ умов длѐ 

ефективної підготовки компетентного фахівцѐ (Коваленко, 2015, c. 239). 

Звернемосѐ до характеристик вишівської системи управліннѐ ѐкістя 

освіти: за наѐвністя взаюмодії з навколишнім середовищем – відкрита, 

оскільки «йде постійний обмін інформаціюя з навколишнім 

середовищем»; по здатності розрізнѐти реальні системи (об’юкти, ѐвища, 

процеси) і системи, ѐкі ю певними відображеннѐми (моделѐми) реальних 

об’юктів, – абстрактна; за наѐвністя сталості стану системи в часі – 

динамічна; за наѐвністя головного органу – централізована; за наѐвністя 

цілей функціонуваннѐ – штучна (Фурсова, 2011, c. 25). 

Істотні властивості відповідно до поданнѐ системи управліннѐ ѐкістя 

освіти ѐк семантичної моделі можна умовно класифікувати не тільки за 

рівнем складності, але й за належністя до системоутворявальних 

(загальносистемних), структурних або функціональних груп. 

Виділимо основні длѐ системи управліннѐ ѐкістя освіти ЗВО 

загальносистемні властивості: 

• цілісності – система управліннѐ ѐкістя освіти охопляю всі 

компоненти процесу професійної підготовки – цілі, зміст, технології і 

результат; 

• взаюмозв’ѐзку – показники ѐкості в кожній групі ю передумовоя 

длѐ визначеннѐ показників ѐкості в іншій групі, при цьому зв’ѐзки між 

групами показників прѐмі і зворотні; 

• динамічності – показники в кожній групі постійно зміняятьсѐ, 

справлѐячи при цьому вплив один на одного (Пшеничнаѐ, 2019, c. 54). 

Система управліннѐ ѐкістя освіти маю цілеспрѐмований характер, що 

визначаю необхідність виокремлявати основні цілі її діѐльності. 

Метоя вишівської системи управліннѐ ѐкістя ю забезпеченнѐ 

відповідності результатів діѐльності закладу вищої освіти встановленим 

вимогам стандарту на всіх етапах професійної підготовки випускників з 

урахуваннѐм потреб загальноосвітніх закладів, особи, суспільства в цілому. 
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Розробка й удосконаленнѐ системи управліннѐ ѐкістя освіти здійсняютьсѐ на 

основі стандартів, характерними рисами ѐких ю застосуваннѐ процесного 

підходу, управліннѐ документаціюя, упровадженнѐ принципів TQM, побу-

дова організаційної структури, проведеннѐ внутрішніх аудитів, самооцінки 

закладу вищої освіти і його структурних підрозділів (Ніколаюва, 2010, c. 293). 

Застосуваннѐ процесного підходу передбачаю наукове обґрунтуваннѐ 

процесів, ідентифікація входу і виходу процесу; розробку його етапів, 

визначеннѐ заходів контроля, методів виміряваннѐ і аналізу 

характеристик ѐкості. 

У ѐкості основних процесів у контексті нашого дослідженнѐ ми 

виділили шість основних: маркетинг, проюктуваннѐ й розробка освітніх 

програм, прийом студентів, реалізаціѐ основних освітніх програм, виховна 

та позанавчальна робота зі студентами, наукові дослідженнѐ і розробки. 

Усі процедури системи управліннѐ ѐкістя документуятьсѐ. Перелік 

необхідних документів представлений у чотирьох рівнѐх. 

1 рівень. Документи концептуального характеру: «Політика в області 

ѐкості», «Місіѐ та візіѐ закладу вищої освіти», «Цілі в області ѐкості», 

«Концепціѐ розвитку закладу вищої освіти», документи за описом системи 

управліннѐ ѐкістя освіти, «Керівництво із ѐкості закладу вищої освіти 

(структурних підрозділів)». 

2 рівень. Задокументовані методики: задокументовані методики 

управліннѐ на рівні закладу вищої освіти (структурних підрозділів): 

управліннѐ документаціюя; управліннѐ записами; внутрішні аудити; 

коригувальні та запобіжні дії. 

3 рівень. Управлінська документаціѐ, що забезпечую ефективність 

управлінського циклу: розпорѐдча, нормативна, навчальна, інформаційно-

довідкова документаціѐ. 

4 рівень. Звітна документаціѐ: записи за результатами внутрішніх 

аудитів системи управліннѐ ѐкістя освіти, аналітичні звіти відділу моніто-

рингу, інформаційно-аналітичні бялетені, анкетні опитуваннѐ студентів, 

викладачів, роботодавців, длѐ ѐких заклад вищої освіти готую випускників. 

Виділимо принципи, ѐкі необхідно враховувати в процесі управліннѐ 

ѐкістя освіти. Аналіз наукової літератури дозволѐю говорити про те, що 

одним із системоутворявальних чинників, «категоріальним каркасом», 

ѐкий несе в собі великі прогностичні функції, ю принципи функціонуваннѐ 

системи. Вони, будучи «підставоя системи», ѐк регулѐтори, задаять 

«русло» протіканнѐ процесів. 
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У нашому дослідженні принципи ми будемо розглѐдати ѐк 

аксіоматично задані вихідні положеннѐ, відповідні сутності ефективного 

формуваннѐ компетентності майбутніх випускників. Під загальними 

принципами управліннѐ ѐкістя ми будемо мати на увазі загальноприйнѐті в 

теорії менеджменту принципи управліннѐ ѐкістя: оріюнтації на споживача, 

лідерства керівництва, залученнѐ персоналу, процесного підходу, системного 

підходу до менеджменту, постійного поліпшеннѐ, прийнѐттѐ рішень на основі 

фактів, взаюмовигідних відносин із постачальниками (партнерських відносин 

із освітніми установами) (Цехмістрова, 2001, с. 27). 

Зверненнѐ до ідеї підвищеннѐ ѐкості освіти в закладах вищої освіти 

під час аналізу сучасних підходів дозволило сформулявати власні, 

вироблені емпіричним шлѐхом принципи, ѐкі здатні стати основоя 

конструктивної прогностичної наукової теорії управліннѐ в сфері освіти не 

тільки технологічних, а й гуманітарних закладів вищої освіти: принципи 

комплексного підходу, узгодженості дій суб’юктів освітнього процесу, 

гуманізації, розвитку і самоорганізації системи управліннѐ ѐкістя освіти, 

об’юктивності й повноти інформації (Гаращук, 2019, c. 57). 

Управліннѐ ѐкістя ѐвлѐю собоя багатокомпонентний педагогічний 

феномен складної природи, що ѐвлѐю собоя інтегративну цілісність і маю 

структурні рівні її організації. На цій основі можна виділити функціональну і 

організаційну структуру вишівської системи управліннѐ ѐкістя освіти. 

Функціональна структура ѐвлѐю динамічну цілісність, інтегруячу 

взаюмодія двох підсистем: процесуальної (цільове, змістове, технологічне, 

організаційне, ресурсне забезпеченнѐ) і результативної (контроль і оцінка 

ѐкості підготовки випускників). Розробка системи управліннѐ ѐкістя освіти 

повинна бути рівневоя. Ми цілком поділѐюмо точку зору про найбільш 

просту іюрархія в системі: на керуячу і керовану підсистеми. При цьому 

важливо визначити призначеннѐ функції кожного суб’юкта освітнього 

процесу, критерії ѐкості їх діѐльності. 

Накопичений практичний досвід дозволив виділити організаційну 

структуру, ѐка може бути розглѐнута ѐк сукупність іюрархічно вибудуваних 

компонентів із позиції керуячої (Учена рада закладу вищої освіти, ректорат, 

відділ моніторингу ѐкості освіти) і керованої підсистем (факультети, ѐкі 

випускаять і міжфакультетські кафедри, центр довузівської підготовки, відділ 

маркетингу, установи, у ѐких здійсняютьсѐ практика). 

Управліннѐ ѐкістя освіти в університеті здійсняютьсѐ з урахуваннѐм 

критеріїв, що охопляю в юдності ѐк ѐкість результату, так і ѐкість процесу. 

Критерії ѐкості результату освітнього процесу дозволѐять визначити рівень 
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підготовленості майбутніх випускників, а критерії ѐкості процесу – 

здійснявати координація діѐльності всіх суб’юктів освітнього процесу по 

реалізації цілеспрѐмованих впливів на процес. 

Визначимо діѐльність суб’юктів у сфері ѐкості освіти з урахуваннѐм 

процесуальних і результуячих характеристик: 

Ректорат. Діѐльність у галузі ѐкості: визначеннѐ стратегії закладу вищої 

освіти; розробка програми в області ѐкості; проюктуваннѐ стратегії і політики в 

області ѐкості на структурні підрозділи закладу вищої освіти. Критерії ѐкості: 

результату: відповідність результатів підготовки студентів вимогам 

державних освітніх стандартів; задоволеннѐ потреб «зацікавлених сторін»: 

студентів, їх батьків, роботодавців; високий рейтинг серед інших закладів 

вищої освіти; процесу: відповідність реальної ѐкості підготовки випускників 

бажаного (забезпеченнѐ ѐкості мети, змісту, технологій навчаннѐ). 

Навчально-методичне управліннѐ. Діѐльність у галузі ѐкості: адаптаціѐ 

вимог державного освітнього стандарту відповідно до специфіки закладу 

вищої освіти, запитів ринку праці. Критерії ѐкості: результату: представленість 

у навчально-методичних комплексах технологій оцінки ѐкості підготовки 

студентів; процесу: відповідність основних освітніх програм, навчальних 

планів; навчально-методичних комплексів, посібників державним освітнім 

стандартам; організаціѐ різних видів практик. 

Відділ моніторингу ѐкості освіти. Діѐльність у галузі ѐкості: загальна 

організаціѐ моніторингових досліджень; аналіз отриманих результатів; 

підготовка пропозицій щодо корекції освітнього процесу длѐ ректорату; 

розробка рекомендацій длѐ структурних підрозділів. Критерії ѐкості: 

результату: моніторинг ѐкості потенціалу абітуріюнта; навчальних досѐгнень 

студентів у періоди поточних, рубіжних зрізів; підготовки випускника; 

виѐвленнѐ задоволеності випускників отриманоя освітоя; процесу: ѐкість 

організації процесу навчаннѐ: забезпеченнѐ ресурсами (навчально-

методичними, матеріально-технічними, технологічними тощо), виѐвленнѐ 

умов, створених длѐ студентів, викладачів; оцінка задоволеності 

роботодавців професійноя компетентністя молодого фахівцѐ. 

Факультет. Діѐльність у галузі ѐкості: розробка програми заходів у 

галузі ѐкості відповідно до стратегії закладу вищої освіти; організаціѐ 

моніторингу ѐкості підготовки студентів: аналіз результатів (поточного, 

рубіжного, підсумкового контроля) навчальних досѐгнень студентів, їх 

особистісних ѐкостей; реалізаціѐ управлінського циклу на факультеті. 

Критерії ѐкості: результату: навчальні досѐгненнѐ студентів факультету в 

ході поточного контроля (проміжна атестаціѐ), рубіжного контроля 
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(результати сесій), залишкових знань студентів (зовнішньої перевірки в 

ході Інтернет-іспиту); процесу: координаціѐ дій суб’юктів освітнього 

процесу на факультеті; ѐкість організації навчального процесу. 

Кафедра. Діѐльність у галузі ѐкості: виконаннѐ вимог щодо реалізації 

основних освітніх програм; корекціѐ змісту, методів і прийомів навчаннѐ 

відповідно до результатів моніторингу; розробка вимог до ѐкості 

викладаннѐ дисциплін; здійсненнѐ зворотного зв’ѐзку у процесі навчаннѐ 

студентів; контроль ѐкості діѐльності кафедри за напрѐмами. Критерії 

ѐкості: результату: ѐкість реалізації основних освітніх програм, що 

забезпечуять компетентність майбутніх фахівців; моніторинг ѐкості 

викладаннѐ; відповідність вимогам навчально-методичних матеріалів 

кафедри; процесу: ѐкість підготовки професорсько-викладацького складу 

до навчальних занѐть; ѐкість навчально-методичного, матеріально-

технічного, організаційного забезпеченнѐ навчального процесу. 

Студент. Діѐльність у галузі ѐкості: участь в оціняванні умов, 

створених длѐ навчаннѐ студентів у закладі вищої освіти (ѐкість організації 

навчальних занѐть, ѐкість викладаннѐ, задоволеність ѐкістя отриманої 

освіти тощо). Критерії ѐкості: результату: конкурентоспроможність 

випускника на ринку праці (Левківський, 2010, c. 7). 

Управліннѐ ѐкістя освіти маю здійсняватисѐ на рівні, що забезпечую 

технологічність процесу, можливість його вдосконаленнѐ з подальшим ана-

лізом отриманих результатів і прийнѐттѐм відповідних управлінських рішень. 

Технологічні основи управліннѐ ѐкістя освіти можна представити ѐк 

добре зарекомендовані в менеджменті певну послідовність етапів: аналіз, 

визначеннѐ цілей управліннѐ, плануваннѐ, реалізаціѐ, контроль, прийнѐттѐ 

рішень, корекціѐ, ѐкі підпорѐдковані цілѐм професійної підготовки 

фахівців, місії конкретного закладу вищої освіти, що визначаю особливості 

освітнього процесу і характер його освітнього середовища. 

Цілепокладаннѐ ю визначальним длѐ всіх етапів управлінського 

циклу. Представлені етапи, послідовно зміняячи один одного, утворяять 

цикл дій: результат останнього етапу наповняю змістом наступний, 

ефективність здійсненнѐ одного етапу впливаю на здійсненнѐ подальшого. 

Беручи класифікація функцій управліннѐ, дозволимо змінити 

порѐдок їх розташуваннѐ й показати їх взаюмозумовленість із етапами 

управлінського циклу: 

• інформаційно-аналітична функціѐ забезпечую регулѐрне 

отриманнѐ відомостей про стан ѐкості освітнього процесу та аналіз 

отриманих даних; 
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• мотиваційно-цільова функціѐ сприѐю взаюмодії всіх суб’юктів 

освітнього процесу, що дозволѐю узгоджено здійснити вибір цілей на 

різних рівнѐх іюрархії; 

• планово-прогностична функціѐ сприѐю визначення перспектив 

розвитку досліджуваного об’юкта; 

• організаційно-виконавська функціѐ сприѐю здійснення ефективного 

управліннѐ на основі наукової організації управлінського циклу; 

• контрольно-діагностична функціѐ забезпечую комплексну оцінку 

ѐкості освіти на всіх його етапах за допомогоя діагностичних методів.  

Регулѐтивно-корекційна функціѐ забезпечую корекція управліннѐ ѐкості 

освіти з урахуваннѐм принципу «прийнѐттѐ рішеннѐ на основі фактів» 

(Zabolotna, 2014, с. 237). Всі функції управліннѐ тісно пов’ѐзані між собоя і 

відображаять логіку процесу управліннѐ ѐкістя освітнього процесу.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

дозволѐю зробити висновок, що запропонована організаціѐ діѐльності з 

управліннѐ ѐкістя освітнього процесу маю необхідну системність, глибину; 

дозволѐю співвіднести реальний стан справ із тим, що було заплановано; 

своючасно прийнѐти відповідні управлінські рішеннѐ щодо корекції 

процесу підготовки майбутніх випускників з метоя його вдосконаленнѐ. 

У перспективі заплановано проведеннѐ самооцінки за моделѐми 

ѐкості, здійсненнѐ оцінки рівнѐ зрілості системи управліннѐ ѐкістя освіти, 

що сприѐю визначення ефективності управліннѐ ѐкістя освіти відповідно 

до прийнѐтих стандартів та рекомендацій длѐ забезпеченнѐ ѐкості вищої 

освіти в ювропейському освітньому просторі, а також шлѐхом використаннѐ 

кваліметричних шкал типової моделі. 

Перспективним видаютьсѐ продовженнѐ дослідженнѐ з урахуваннѐм 

обґрунтуваннѐ таксономії мети длѐ кожного етапу управлінського циклу, 

функцій, методів моніторингу, діѐльності суб’юктів освітнього процесу, а 

також регулѐрних внутрішніх аудитів ѐкості. 
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РЕЗЮМЕ 
Шаповалова Ольга, Парфилова Светлана, Бутенко Вита, Биллер Оксана. 

Современные условиѐ управлениѐ качеством образованиѐ: теоретический аспект.  
В статье рассмотрен теоретический аспект управлениѐ качеством 

образованиѐ в современных условиѐх. Выделен анализ практической деѐтельности 
отечественных учреждений высшего образованиѐ, который позволѐет выделить 
наиболее часто возникаящие проблемы. Охарактеризована система управлениѐ 
качеством образованиѐ в вузе. Обращение к идее повышениѐ качества образованиѐ 
при анализе современных подходов позволило сформулировать собственные, 
выработанные эмпирическим путем принципы. Они способны стать основой 
конструктивной прогностической научной теории управлениѐ в сфере образованиѐ 
не только технологических, но и гуманитарных учреждений высшего образованиѐ: 
принципы комплексного подхода, согласованности действий субъектов 
образовательного процесса, гуманизации, развитиѐ и самоорганизации системы 
управлениѐ качеством образованиѐ, объективности и полноты информации. 

Ключевые слова: управление качеством образованиѐ, учреждение высшего 
образованиѐ, стандарт, компетентный педагогический феномен, функциональнаѐ и 
организационнаѐ структура. 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

422 

SUMMARY 
Shapovalova Olha, Parfilova Svitlana, Butenko Vita, Bilier Oksana. Modern 

conditions of education quality management: theoretical aspect. 
The article considers the theoretical aspect of education quality management in modern 

conditions. The analysis of practical activity of domestic institutions of higher education is 
conducted, which allows to single out the most frequently arising problems. The university 
system of education quality management is characterized. Addressing the idea of improving the 
education quality during the analysis of modern approaches allowed to formulate our own 
empirically developed principles that can form the basis of constructive prognostic scientific 
theory of education management for not only technological but also humanitarian institutions of 
higher education, namely: principles of integrated approach, coherence of the objects of the 
educational process, humanization, development and self-organization of the education quality 
management system, objectivity and completeness of information. 

It is determined that the current level of development of science, production, technology, 
and public relations significantly outstrips the quality of training in higher education institutions 
and thus increases the dependence of the pace of society on the level and scale of higher 
professional education, requires finding new forms and methods of advanced development. This 
problem is acute not only for Ukraine; today, the initiators and participants of the Bologna 
Process focus on European higher education, the main task of which is to preserve and ensure the 
necessary quality of professional training and search for mechanisms to improve it. Without 
solving these problems, it is impossible to implement a program of Ukrainian education system 
modernization within the framework of a single socio-economic policy of the state, aimed at 
ensuring the quality of modern specialists training. 

Key words: education quality management, higher education institution, standard, 
competent pedagogical phenomenon, functional and organizational structure. 
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DARTMOUTH MEDICAL SCHOOL IN THE USA: ESTABLISHMENT, INNOVATORS, 

AND INNOVATIONS (THE LATE 18TH – 19TH CENTURY) 
 

The article reveals the peculiarities of the Dartmouth Medical School establishment. 
Moreover, the author appeals to American outstanding innovators and innovations from the late 
18th century to the 19th century. Note that N. Smith was an innovator-organizer of American 
medical schools (Dartmouth Medical School, Yale School of Medicine, Bowdoin Medical School, 
and Jefferson Medical College in Philadelphia). Besides, N. Smith’s methods of typhus treating 
and certain surgical operations, as ovariotomy, staphyloraphy, were innovative in American 
medicine. Also, R. Mussey, D. Crosby, E. Peasley, C. Frost provided innovative activity at 
Dartmouth Medical School during the 19th century. Among the crucial innovations, there were 
new departments, implementation of new teaching methods within the educational process, use 
of various European practices and devices, including the X-ray apparatus, etc. 

Key words: Dartmouth Medical School, innovations, educational process, recitation 
semester, innovators, N. Smith, R. Mussey, D. Crosby, E. Peasley, C. Frost. 

 

Introduction. In 1879 O. Hubbard, Professor of Chemistry and Pharmacy, 

stated that Dartmouth Medical School was “one of the oldest medical schools 

in this country (the USA. – A.K.), there being but two of earlier date…” 

(Hubbard, 1880). Although, according to other references, Dartmouth Medical 

School was the fourth, not the third, medical institution established in the 

United States (Catalogue of Dartmouth…, 1911, Chapman, 1973). 

In “Centennial Exercises, Tuesday, June 29, 1897: Historical Address” 

(1897), Ph. Conner noted, “as there has been a steady evolution from the little 

school that Nathan Smith established, so must there be in the years to come to 

continuing growth, a constant adaptation to the demands of the time or having 

outlived her usefulness it will be numbered with the things that were. It has had 

honorable past, may she have a yet honorable future, and at the close of another 

hundred years (the late 1990s. – A. K.) may her sons gather about her to tell of her 

glories and to do her reverence» (Dartmouth Medical College, 1897). 

Analysis of relevant research. Analysis and systematization of references 

dedicated to the activities at the Dartmouth Medical School of the late 18th 

century – 19th century, made it possible to summarize that this issue was 

described in the catalogs of the medical school, introductory lectures 

(R. Mussey (1818), S. Bartlett (1878), Ph. Conner (1897) and others); works by 
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C. Chapman (1973), P. Spiegel (1995), B. Blough, D. Grossman (1999) and 

others; in biographical investigations (F. Blaisdell (1907), E. Smith (1914), 

J. Spalding (1916, 1926), etc.). 

Aim of the Study. The article focuses on the features of the Dartmouth 

Medical School establishment, outstanding innovators, and innovations from 

the late 18th century to the 19th century. 

Research Methods. To achieve the aim of the study, we have applied the 

following methods: analysis, synthesis, systematization, and generalization of 

archival sources that deal with this issue; biographical method – to study the 

life and professional path of the innovators at the Dartmouth Medical School in 

the outlined chronological period; historical and genetic method – to reveal the 

establishment and development features of the Dartmouth Medical School, in 

particular its innovative activities. 

Results. The medical school was part of Dartmouth College. In our 

opinion, the circumstances of the Dartmouth College establishment are 

interesting. Note that after its opening it played a leading role in the formation 

of the medical education institution as a structural unit. 

Beginning from 1752 in Lebanon, Connecticut E. Wheelock conducted 

charitable educational Christian missionary work for Indian youth at Moor’s 

Indian Charity School (Hubbard, 1880). 

Later, E. Wheelock also decided to educate English youth as missionaries for 

the Indian tribes, and in 1764 his school had thirty teachers, about half of whom 

were Indians. His idea was to train Indians not only in Christian education but also 

in the humanities and ways of civilized life, medical care so that when they would 

return to their tribes with the English missionaries, they could inspire other people 

for general prosperity (General Catalogue of…, 1890). 

However, he wanted to move the school closer to the Indian tribes and 

develop it as a general education college. At that time, E. Wheelock received many 

invitations from various states, including New Hampshire. The proposals from the 

latter proved to be convincing and favorable for the further school, so in 

December 1769 E. Wheelock received permission from local authorities to 

establish an education institution. In 1770, his relatives and he moved to New 

Hampshire and built a new education institution, becoming its first president. 

Unfortunately, the Indian school ceased to exist and was replaced by a new 

college with several departments, which held leading positions in the United 

States (Hubbard, 1880). 

Observing the development of medical education and personally 

encountering certain moments on the way to the medical profession, in particular 
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the fact that the distance between the people of New Hampshire made it difficult 

to attend them, in August 1796 Nathan Smith (1762 – 1829) appealed to the 

Board of Trustees of Dartmouth College to support and approve the plan he had 

developed for the position of Professor of Medical Theory and Practice, implying 

that the new college in Hanover would train physicians and improve medical care 

in the state (Hubbard, 1880, Blough, Grossman, 1999). 

In this regard, E. Smith noted that “the scheme, novel and far-reaching, 

was favorably received and discussed by the Trustees, a resolution 

complimentary to the character and energy of Dr. Smith passed, and hope 

given for future encouragement…” (Smith, 1914). N. Smith purchased books 

and devices for the school library at his own expense (Dartmouth Medical 

College, 1897). Later, in 1803 and 1809, he was reimbursed for those expenses 

(Documents Chiefly from Records..., 1897). 

The first lecture on Medicine at Dartmouth College was held on November 

20, 1797, with N. Smith’s participation. He conducted a full 10-week course alone 

(Spalding, 1916, Chapman, 1973). In 1798, he became a professor with a salary 

and he was to give public lectures on Anatomy, Surgery, Chemistry, Theory, and 

Practice of Medicine in a small two-stored building with four rooms. In June of 

that year, two graduates received bachelor’s degrees (Hubbard, 1880, Catalogue 

of Dartmouth Medical…, 1911). It was a courageous step for a young educator 

who worked unassisted and was alone. However, after twelve years of hard work, 

the reward was that the college was firmly established and many other 

professorships were added (General Catalogue of…, 1890). 

N. Smith spoke little about the theory but insisted on the facts and 

principles illustrated by cases from his medical practice (Hubbard, 1880). 

Besides, he had a habit of tracing history from ancient times to the days he 

gave his lectures (Smith, 1914). 

Although J. Spalding argued that Dr. Spaulding taught Chemistry and 

Pharmacology, while Dr. Smith lectured on other fields of medicine and 

performed surgery operations (Spalding, 1916). L. Spalding assisted N. Smith 

during 1798 – 1799 (Dartmouth Medical College, 1897). 

According to the general regulations for medical education at Dartmouth 

College, it was stated that training should begin annually on October 1 and last 

for 10 weeks. The professor had to give at least 3 lectures daily within three 

branches of medicine (Documents Chiefly From…, 1897). 

In 1799 the Board of Trustees provided another room for lectures, in 

1803 there was one more room, which was a lecture hall, a dissection room, a 

laboratory, and a library. However, the school prospered in those inadequate 
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conditions. N. Smith did not despair and found financial sources, asked the 

state authorities for help, and tried his best to train future professionals. Thus, 

the development of the college was obvious, and in 1814 the number of 

students increased to seventy-seven (Hubbard, 1880). 

E. Smith noted that “the old hall of the Medical Building at Dartmouth 

was the scene of many minor operations, and when sufferers were brought 

from distant places to be relieved from complaints and injuries, after the 

wheeling back into the little dressing room of the operating hall, they were 

often subjected to the further ordeal of being transported to their homes on 

mattresses in wagons. But, despite the want of later-day science, the majority 

of patients recovered and lived long lives” (Smith, 1914). 

In 1801, the term of study was extended from two to three years, ending 

with a Bachelor’s degree in medicine. To get a doctorate, one had to study for 

another two years. Besides, in the early 19th century an Anatomical museum was 

opened at the Dartmouth Medical School (Dartmouth Medical College, 1897). 

Note that N. Smith was tolerant concerning the opinions of his colleagues 

about teaching. For example, in a letter from January 22, 1806, to G. Shattuck, 

N. Smith pointed out that the classification of diseases given by Professor Rush 

was not material, because the disease had to be studied very carefully. 

Moreover, according to N. Smith, there was no logical connection between the 

name of the disease and the word “state”, which was added to it (Smith, 1914). 

Besides, Professor Smith was so committed to his profession and vocation – to 

teach medicine, so he was always willing to sacrifice his own time and well-

being for the sake of teaching, and helping others (Smith, 1914). 

N. Smith’s students and followers listened to his thoughts. Thus, in 1807, 

L. Spalding put forward for discussion and voting the thesis that “no physician to 

be qualified for practice unless a graduate from a respectable university, and no 

medical man not so qualified to have legal power to collect debts” (Smith, 1914). 

N. Smith strived for self-education, invited like-minded people and the 

best specialists of that time to work at Dartmouth Medical School. Therefore, in 

1808 he invited O. Ramsey, whom he considered the best anatomist in 

America, to give a course of lectures on Anatomy. O. Ramsey began a new era 

in the development of college and Anatomy as a science. In the same year, 

N. Smith suggested cancer (Smith, 1914). 

In 1809, N. Smith submitted a personal application to the legislature of 

the state of New Hampshire to allocate the construction of a new building for 

the medical school. As a result, the legislation supported this idea. So, in 1810, 

Dartmouth Medical School moved to a new two-stored building planned by 
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N. Smith, with two spacious lecture rooms, a chemical laboratory, a museum, 

and a library (Smith, 1914). 

The last organizational steps in this institution of medical education were in 

1810. N. Smith appealed to the Board of Trustees with the purpose to establish 

the Department of Anatomy and Surgery. S. Perkins, his student, became the head 

of it. Besides, the degree of Doctor of Medicine was firstly conferred in 1812 

(Dartmouth Medical College, 1897, Catalogue of Dartmouth…, 1911, Smith, 1914). 

Moreover, in 1812, N. Smith and S. Perkins treated the population near 

Dartmouth Medical School from an epidemic of typhus, without saving only one 

patient. Dr. Smith’s remarkable success in rescuing many patients from that 

disease was due to his original and independent treatment, which he developed 

and practiced in 1798 in Cornish (Smith, 1914). 

Dr. Smith worked at Dartmouth Medical School until 1813. What caused 

his dismissal from that institution is not known (Dartmouth Medical College, 

1897, Catalogue of Dartmouth…, 1911, Smith, 1914). 

However, in 1816, Dr. Smith returned to give another course of lectures, 

which was attended by sixty-six physicians and forty-four students. During his 

lectures, N. Smith focused on the history of medicine from Hippocrates and the 

1810s, the effects of injuries and wounds to the skull and brain, the climate of 

New Hampshire, and the diseases that were prevalent in the state. Moreover, he 

was re-elected to the professorship the same year but resigned. Therefore, the 

Board of Trustees considered his decision to leave Dartmouth final (Smith, 1914). 

E. Smith considered that N. Smith was “in medicine one of the greatest 

men of his day in America, a pioneer, who made important innovations in the 

treatment of diseases, raising the standard of medical science from a very low 

estate” (Smith, 1914). 

It should be noted that N. Smith was an innovator-organizer of American 

medical schools (Dartmouth Medical School, Yale School of Medicine, Bowdoin 

Medical School, and Jefferson Medical College in Philadelphia). He helped 

coordinate and establish the educational process at those schools. Besides, he 

was the second among ovariotomists, performing the original operation in 

1821. Out of thirty cases of lithotomy, only three were fatal. He did not lose a 

single patient with hemorrhage as a result of operations, and he made 

staphylography for the first time in America. Twenty cataract surgeries, one eye 

removal, one leg amputation, and more operations were performed at his 

surgical clinic. Regarding necrosis, hip amputation, reduction of hip dislocation, 

and treatment of fractures, his principles and instruments were new and 

valuable (Hubbard, 1880). 
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One of Smith’s followers was Reuben Mussey (1780 – 1866), Professor of 

Theory and Practice of Medicine and Obstetrics. F. Blaisdell emphasized that 

“Mussey seems to have been born to carry on the splendid work of Nathan Smith, 

coming into life at just the right time, and under just the right influences to have 

the mantle of his distinguished predecessor fall upon him” (Blaisdell, 1907). 

In 1818, R. Mussey believed that the medical profession was a separate 

philosophy that needed careful consideration. He also noted that the future 

doctor should always use that method both in the educational process and during 

self-education: one needed to identify a specific topic, read what each author 

wrote on it, well remember the features of each author, making certain records, 

and then summarize the information obtained by writing an article on the subject, 

which would contain the thoughts found in the books, and their thoughts. 

Besides, one should regularly read the best professional periodicals, which might 

be the impetus for future ideas (Mussey, 1818), and later – for innovations. In our 

opinion, such advice was innovative in the 19th century, as it was traditional to 

study and memorize textbooks by heart without showing the individuality of a 

student, his creativity. 

Moreover, R. Mussey advised students to have a journal of unusual cases 

and describe everything that happened during them (Mussey, 1818). He was 

the first in the history of American medicine to connect the two carotid arteries 

and successfully perform many other complex operations (Blaisdell, 1907). 

In 1820, four separate departments were established: Anatomy and 

Physiology; Theory and Practice of Medicine, Pharmacology, and Botany; 

Surgery, Gynecology and Medical Law; Chemistry, Mineralogy, and the 

Application of Science to the Arts (Chapman, 1973). Thus, there was a 

distribution of responsibilities and functions. Moreover, that year the New 

Hampshire Medical Association decided to elect representatives who would 

attend the final exams. In 1821, a 9-month academic year was proposed, 

combining lectures with classroom practical classes. However, within a few 

years this innovation disappeared (Dartmouth Medical College, 1897). 

Furthermore, in 1820 the beginning of the semester fell on September 21 

and lasted two weeks longer than usual. In 1825, the semester began on 

September 8, in 1832 – on August 30, in 1836 – on August 11, in 1840 – on 

August 6, and ended before Thanksgiving Day. So, from the beginning of August 

to the end of November there was a semester. The changes happened in 1886, 

when the semester had 20 weeks, started in the second half of July and ended 

on March 1 (Dartmouth Medical College, 1897). 
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Another prominent innovator at Dartmouth Medical School was Dixi 

Crosby (1800 – 1873). From his youth, D. Crosby had a rebellious and 

innovative zeal. During his student years, he dared to make a serious surgical 

step, successfully amputating the gangrenous leg of a hopeless patient. For 

another case, he used a set of tools to amputate the leg: an ordinary carved 

knife, a carpenter’s saw, and a chisel. The operation was successful. D. Crosby 

always observed new methods and operations (Spalding, 1926). 

After successfully graduating from Dartmouth Medical School, D. Crosby 

devoted ten years to private practice. In 1835, he removed a large osteoma 

that had grown into the clavicle and shoulder blade, turning a weak patient 

into a healthy young man (Spalding, 1926). 

In 1838, he was Professor of Surgery at Dartmouth Medical School, and 

later Professor of Gynecology. Therefore, people respected D. Crosby as a 

skilled physician, students – as an excellent lecturer with original pedagogical 

principles (Spalding, 1926). 

One of Crosby’s innovations was to reduce the dislocation of the thumb 

by bending the phalanx back, under pressure, the bone quickly got its place. 

The professor was also known as “Crosby’s elbow” because of his original 

method of splitting adhesions in the joint (Spalding, 1926). 

In the 1850s, D. Crosby opened a small hospital on North College Street 

and ran it until 1870. He was the first to introduce ether anesthesia in Hanover 

(Chapman, 1973). Besides, D. Crosby was an active member of the New 

Hampshire Medical Society, where he constantly covered the theoretical 

background and practical tips concerning unknown diseases (Blaisdell, 1907). 

Edmund Peaslee (1814 – 1878), Professor of Anatomy and Physiology at 

Dartmouth Medical School, published world well-known works on human 

histology, and ovarian tumors (Blaisdell, 1907). According to S. Bartlett, “his 

Histology was the first systematic work on the subject in the English language, 

and his Ovariotomy was at the time the only complete monograph on those 

subjects which had been published in any language, while some of his surgical 

operations were the first of their precise kind in New England” (Bartlett, 1878). 

E. Peaslee was also the first to remove both ovaries through a single 

incision; applied vaginal drainage after laparotomy; systematically washed the 

abdominal cavity after surgery (Blaisdell, 1907). 

As for the educational process, he was open to students. If something 

was unclear during his lectures, he offered to visit his consultations at any time. 

Students always came to E. Peaslee, knowing that their visits would be 

appropriate (Blaisdell, 1907). 
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In 1871, the Vermont Medical Society announced its intention to send 

the accredited representatives to participate in the final examination session of 

Dartmouth Medical School graduates (Dartmouth Medical College, 1897). 

In 1874, Carlton Frost (1830 – 1896) was the first dean of the Medical 

School (Chapman, 1973), who introduced an innovation – “recitation term”, which 

began in January and lasted until June, according to which students worked hard 

in classrooms, anatomical and chemical laboratories of the medical school. The 

students liked this semester and they repeated it two or even three times 

(Dartmouth Medical College, 1897). Besides, C. Frost founded the Dartmouth 

Hospital Association, which helped with certain issues regarding the land and 

found a patron. As a result, the Mary Hitchcock Memorial Hospital was opened in 

1893, which was closely associated with the Medical School (Chapman, 1973). 

In 1884, the curriculum was updated. Thus, courses in Surgery and 

Practice consisted of sixty-six lectures each. The course of Anatomy and 

Physiology was extended to ninety-nine lectures. The Chemistry course 

consisted of lectures and laboratory work. Courses in Obstetrics and Therapy 

had forty-four lectures each, and a course in Gynecology had twenty-two 

lectures. There was a reduction in lectures on Medical Law, Mental Disorders, 

Ophthalmology, Laryngology, etc. (New Hampshire Medical…, 1884). 

At the end of several courses, students had to pass a final written exam. 

After reviewing works at the Medical School, they were submitted for reviews 

to New Hampshire and Vermont Societies, which also tested candidates orally 

to determine their suitability for future medical practice (New Hampshire 

Medical…, 1884). 

In 1894, Dartmouth Medical School had a new dissection room 

(Chapman, 1973). 

An interesting innovation for the teaching staff of Dartmouth Medical 

School was W. Roentgen’s discovery in November 1895. In January 1896, an 

accident occurred in Hanover that eventually led to the first X-ray testing in 

U.S. history (Spiegel, 1995). 

A young man injured his left wrist. He was visited by G. Frost, Professor 

of Medicine at Dartmouth Medical School. E. Frost, Professor of Physics and 

Astronomy at Dartmouth College, was experimenting with H. Langill and 

F. Austin concerning new mysterious rays. When the portable device was 

ready, E. Frost invited the young man for the procedure. As a result, the study 

showed a fracture of the ulna. In 1903, the first X-ray apparatus was installed at 

Hanover Hospital (Spiegel, 1995). 
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All the teachers-surgeons at Dartmouth Medical School were united by 

the fact that they did not wait until they were shown operations before they 

were performed (Blaisdell, 1907). They were risking and became innovators. 

Conclusions. Thus, in the 1770s, in New Hampshire, E. Wheelock 

established Dartmouth College as a general education institution. At the end of 

the 18th century, due to certain circumstances, N. Smith suggested creating a 

medical school in Dartmouth College. As a result, there was a positive response 

from the Board of Trustees. Initially, N. Smith taught almost all disciplines 

alone. At the beginning of the 19th century, N. Smith updated the curriculum, 

changed the duration of study at Dartmouth Medical School, and opened an 

Anatomical museum with exhibits from his collection.  

Moreover, N. Smith was an innovator-organizer of American medical 

schools (Dartmouth Medical School, Yale School of Medicine, Bowdoin Medical 

School, and Jefferson Medical College in Philadelphia). Besides, N. Smith’s 

methods of typhus treating and certain surgical operations, as ovariotomy, 

staphyloraphy, were innovative in American medicine. Also, R. Mussey, D. Crosby, 

E. Peasley, C. Frost provided innovative activity at Dartmouth Medical School 

during the 19th century. Among the crucial innovations, there were new 

departments, implementation of new teaching methods within the educational 

process, use of various European practices and devices, including the X-ray 

apparatus, etc. 

As for prospects for further research, we will cover the historical and 

pedagogical experience of medical education in Ukraine during the same period. 
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РЕЗЮМЕ 
Куличенко Алла. Дартмутскаѐ медицинскаѐ школа в США: основание, 

инноваторы и инновации (конец XVIII в. – XIX в.). 
В статье раскрываятсѐ особенности созданиѐ Дартмутской медицинской 

школы. Кроме того, автор обращаетсѐ к выдаящимсѐ американским инноваторам и 
инновациѐм конца XVIII в. – XIX в. Необходимо отметить, что  Н. Смит был 
инноватором-организатором американских медицинских школ (Дартмутскаѐ 
медицинскаѐ школа, Йельскаѐ медицинскаѐ школа, Боудоинскаѐ медицинскаѐ школа и 
медицинский колледж Джефферсона в Филадельфии). Методы Н. Смита касательно 
лечениѐ сыпного тифа и некоторые хирургические операции (овариотомиѐ и 
стафилографиѐ) были инновационными в американской медицине. Кроме того, 
Р. Масси, Д. Кросби, Э. Писли, К. Фрост обеспечивали инновационнуя деѐтельность в 
Дартмутской медицинской школе в XIX в. Важными инновациѐми стало основание 
новых кафедр, внедрение новых методов обучениѐ в образовательный процесс, 
использование различных европейских практик и устройств, вклячаѐ рентгеновский 
аппарат и т.д. 

Ключевые слова: Дартмутскаѐ медицинскаѐ школа, инновации, 
образовательный процесс, аудиторный семестр, инноваторы, Н. Смит, Р. Масси, 
Д. Кросби, Э. Писли, К. Фрост. 

АНОТАЦІЯ 
Куліченко Алла. Дартмутська медична школа у США: заснуваннѐ, інноватори та 

інновації (кінець XVIII ст. – XIX ст.). 
У 1770-х рр. в американському штаті Нья-Гемпшир Е. Вілок заснував 

Дартмутський коледж ѐк заклад загальної освіти. Наприкінці XVIII ст., зважаячи на 
певні обставини у штаті щодо наданнѐ медичної допомоги, до адміністрації 
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Дартмутського коледжу звернувсѐ Н. Сміт, у майбутньому один із найвідоміших 
лікарів та хірургів, освітѐн-інноваторів. Він запропонував створити медичну школу 
при коледжі. Отже, стаття сфокусовано на висвітленні особливостей заснуваннѐ 
Датрмутської медичної школи, видатних інноваторів та інновацій з кінцѐ XVIII ст. 
та впродовж XIX ст. Длѐ досѐгненнѐ мети статті було використано такі методи: 
аналіз, синтез, систематизаціѐ й узагальненнѐ архівних джерел, присвѐчених 
зазначеному питання; біографічний – длѐ вивченнѐ життювого та професійного 
шлѐху інноваторів Дартмутської медичної школи окресленого хронологічного 
відрізка; історико-генетичний – длѐ послідовного розкриттѐ становленнѐ та 
розвитку Датрмутської медичної школи, зокрема її інноваційної діѐльності. 

Н. Сміт був інноватором-організатором американських медичних шкіл, оскільки 
особисто допоміг скоординувати й налагодити освітній процес (Дартмутська медична 
школа, Єльська медична школа, Боудоїнська медична школа та медичний коледж 
Джефферсона у Філадельфії). На початку ХІХ ст. освітѐнин оновив навчальний план, 
змінив тривалість навчаннѐ в медичній школі й відкрив анатомічний музей із 
експонатами з власної колекції. Крім того, він завжди мав чітку громадську, наукову та 
викладацьку позиція, за що його шанували колеги, студенти і хворі. Методи Н. Сміта 
щодо лікуваннѐ висипного тифу та деѐкі хірургічні операції (оваріотоміѐ і 
стафілографіѐ) були інноваційними в американській медицині. Крім того, Р. Массі, 
Д. Кросбі, Е. Пізлі, К. Фрост забезпечували інноваційну діѐльність у Дартмутській 
медичної школи у XIX ст. Важливими інноваціѐми стало заснуваннѐ нових кафедр, 
упровадженнѐ нових методів навчаннѐ в освітній процес, використаннѐ різних 
ювропейських практик та пристроїв, зокрема рентгенівського апарату тощо. 

Перспективами подальших досліджень ю зверненнѐ до історико-педагогічного 
досвіду медичної освіти України, його всебічне осмисленнѐ. 

Ключові слова: Дартмутська медична школа, інновації, освітній процес, 
аудиторний семестр, інноватори, Н. Сміт, Р. Массі, Д. Кросбі, Е. Пізлі, К. Фрост. 
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ТЕРАПІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДАНІЇ НА ПРИКЛАДІ 

КОПЕНГАГЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК 
 

У статті проаналізовано зміст професійної підготовки фахівців із фізичної 
терапії у вищих навчальних закладах Данії з використаннѐм аналізу, систематизації, 
порівнѐннѐ й узагальненнѐ навчального плану, наукових даних, клінічної освіти та 
здатності мислити по-новому. Визначено дидактичні засади професійної підготовки 
фахівців із фізичної терапії. Проаналізовано навчальний план підготовки бакалаврів 
фізичної терапії в Копенгагенському університеті прикладних наук, де навчаятьсѐ 
фахівці з фізичної терапії. Висвітлено педагогічні, традиційні, інноваційні технології 
та використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у Копенгагенському 
університеті прикладних наук длѐ підготовки фахівців із фізичної терапії та умови 
здійсненнѐ їх професійної діѐльності. 
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Постановка проблеми. Сучасні наукові дослідженнѐ вітчизнѐних 

учених характеризуятьсѐ незначноя увагоя до вивченнѐ ювропейського 

досвіду університетської підготовки фахівців із фізичної терапії. Як відомо, 

професійна діѐльність фізичних терапевтів у Данії знаходитьсѐ під захистом 

держави, а дипломи данських університетів визнаятьсѐ в більшості країн 

світу, особливо в медичній галузі, актуальним ю вивченнѐ ювропейського 

досвіду професійної підготовки фахівців фізіотерапії, зокрема у вищих 

навчальних закладах Данії на прикладі Копенгагенської Професійної Вищої 

Школи Копенгагенського університету прикладних наук.  

Аналіз актуальних досліджень. Фундаментальну основу зазначеної 

проблеми становлѐть дослідженнѐ, що здійснявались у філософському, 

медичному, біологічному, психологічному, педагогічному та інших аспектах. 

Здоров’ѐ лядини та фізична терапіѐ становлѐть предмет уваги відомих 

зарубіжних та вітчизнѐних учених, таких ѐк М. М. Амосов, П. Брегг, К. Ніші та 

ін. Змісту професійної підготовки в галузі підготовки фахівців із фізичної 

терапії у вищих навчальних закладах присвѐчено багато досліджень. Аналіз 

науково-методичної та спеціальної літератури свідчить, що проблемоя 

підготовки магістрів у педагогічних університетах займалисѐ вчені 

І. С. Батракова, В. А. Козирюв, П. Ф. Радіонова та ін. Організаційно-методичні 

аспекти професійної підготовки фізичних терапевтів досліджували багато 

вітчизнѐних науковців, зокрема, Ю. О. Лѐнной, О. М. Звірѐка, 

О. В. Шаповалова, Н. О. Єлікова, І. А. Білолипецька, Т. В. Бойчук, 

Л. Б. Волошко, А. М. Герцик, М. В. Дутчак, Р. П. Карпяк, Г. А. Макарова, 

О. І. Міхеюнко, Є. Н. Приступа, Л. П. Сущенко та ін. На сьогодні у вітчизнѐній 

науці обмежена кількість досліджень, ѐкі пов’ѐзані з вивченнѐм 

закордонного досвіду професійної підготовки фахівців із фізичної терапії. 

Мета статті – з’ѐсувати дидактичні засади професійної підготовки 

фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Данії на прикладі 

Копенгагенського університету прикладних наук. 

Методи дослідження. На даному етапі наукового пошуку доцільним, 

на нашу думку, було використаннѐ таких теоретичних методів дослідженнѐ: 

аналіз, систематизаціѐ, порівнѐннѐ й узагальненнѐ навчального плану, 

наукових даних, клінічної освіти та здатності мислити по-новому з метоя 

дослідити зміст професійної підготовки в галузі підготовки фахівців з фізичної 

терапії в данських університетах під час проходженнѐ теоретичного та 

клінічного навчаннѐ протѐгом двох років у Копенгагенському університеті. 
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Виклад основного матеріалу. Копенгагенський університет 

прикладних наук – це інститут знань, ѐкий зв’ѐзую освіту та дослідженнѐ з 

поточними потребами суспільства, але також надаю багато знань, умінь і 

навичок із точки зору високого професіоналізму, індивідуальних талантів і 

подальшої освіти. Цінності данських навчальних закладів у праці над 

розвитком живої освіти, ѐка об’юдную лядський розвиток і високий рівень 

знань, оскільки вважаютьсѐ, що ляди найкраще розвиваятьсѐ в динамічних 

середовищах, пристосованих до потреб окремих лядей. Рушійноя силоя в 

освіті та роботі ю високий академічний рівень, створений шлѐхом взаюмних 

високих вимог, практично оріюнтованих досліджень і здатності мислити по-

новому. Сьогодні в педагогічний лексикон міцно ввійшло понѐттѐ 

педагогічної технології, від її вибору значноя міроя залежить ефективність 

дидактичного процесу. Впровадженнѐ педагогічних технологій у практику 

освітньої системи потрібно длѐ упорѐдкуваннѐ освітнього процесу й 

постановки чітких цілей і визначеннѐ шлѐхів їх досѐгненнѐ, тобто длѐ 

управліннѐ процесом навчаннѐ. Університети Данії, що готуять майбутніх 

фахівців із фізичної терапії, маять баченнѐ того, щоб бути активним 

партнером частини суспільства, ѐку вони навчаять за допомогоя 

високоѐкісної освіти, ѐка базуютьсѐ на провідних дослідженнѐх, 

технологічному підході до навчаннѐ та конструяванні освітнього процесу за 

допомогоя традиційних та інноваційних технологій, а також на використаннѐ 

інформаційно-комунікаційних технологій у закладі вищої освіти. Із цим 

баченнѐм вводѐтьсѐ педагогічної технології ѐкі стосуятьсѐ реальності, з ѐкоя 

студент стискаютьсѐ, длѐ забезпеченнѐ кращого та ефективнішого навчаннѐ, 

доглѐду й лікуваннѐ, що допомагаять вивчати, розуміти та впроваджувати 

останні знаннѐ й дослідженнѐ у своїй професійній діѐльності й робиті, 

обґрунтований та рішучий вибір на цій основі. Від вибору педагогічної 

технології значноя міроя залежить ефективність дидактичного процесу. 

Впровадженнѐ педагогічних технологій у практику освітньої системи потрібно 

длѐ управліннѐ процесом навчаннѐ, тобто упорѐдкуваннѐ освітнього процесу, 

постановка чітких цілей і визначеннѐ шлѐхів їх досѐгненнѐ. Аналіз зарубіжної 

та вітчизнѐної науково-педагогічної літератури дозволив зробити висновок, 

що педагогічна технологіѐ тісно пов’ѐзана із системним підходом до освіти й 

навчаннѐ та звертаю увагу на різні елементи педагогіки вищої школи. 

Педагогічна технологіѐ – це системний метод створеннѐ, застосуваннѐ, 

визначеннѐ всього процесу викладаннѐ й засвоюннѐ знань з використаннѐм 

комп’ятера та лядських ресурсів, завданнѐм ѐкого ю оптимізаціѐ форм освіти 

(ЮНЕСКО). Кожній педагогічній технології повинна бути притаманна опора на 
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певну наукову концепція, що містить філософське, психологічне, дидактичне 

та соціально-педагогічне обґрунтуваннѐ досѐгненнѐ освітньої мети, всі ознаки 

системи: логіка процесу, взаюмозв’ѐзок усіх його частин, цілісність, 

можливість управліннѐ, що передбачаю можливість плануваннѐ, 

проюктуваннѐ процесу навчаннѐ, поетапну діагностику, варіяваннѐ засобами 

й методами з метоя корекції результатів. Сучасні педагогічні технології 

існуять у конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами й 

оптимальними за витратами, гарантувати досѐгненнѐ певного стандарту 

освіти, мати можливість використаннѐ педагогічної технології в інших 

ідентичних освітніх закладах, іншими суб’юктами, мати можливість 

використаннѐ аудіовізуальної та електронно-обчислявальної техніки, а також 

конструяваннѐ й застосуваннѐ різноманітних дидактичних матеріалів і 

оригінальних наочних посібників. Таким чином, педагогічна технологіѐ 

навчаннѐ передбачаю управліннѐ дидактичним процесом, що вклячаю в себе 

організація діѐльності студента та контроль за його діѐльністя.  

У Данії відповідальним за законодавче забезпеченнѐ навчаннѐ та 

професійної діѐльності фізичних терапевтів ю міністерство освіти. 

Відповідно, разом з усіма вищими навчальними закладами, 

Копенгагенський університет уклав договір про розвиток із Міністерством 

освіти на 2015–20 роки. Метоя розробки договорів було створеннѐ 

узгодженості між цілѐми освітньої політики міністра й вимогами окремої 

установи та посиленнѐ відкритого діалогу між міністерством та окремим 

інститутом щодо стратегії та визначеннѐ пріоритетних цілей. Договір 

містить цілі розвитку. Під кожноя метоя вказані деѐкі показники, ѐкі більш 

конкретно показуять, ѐк окремий заклад освіти буде працявати з 

відповідноя метоя розвитку. Договір про розвиток 2020 року містить шість 

загальних обов’ѐзкових цілей длѐ всіх закладів вищої освіти: краща ѐкість в 

освіті, велика актуальність і підвищена прозорість, краща узгодженість і 

співпрацѐ, посиленнѐ інтернаціоналізації та науково-дослідної бази, а 

також збільшеннѐ регіональної співпраці знань. Договір про розвиток 

також вклячаю деѐкі самовизначені цілі, ѐк, наприклад, додатковими 

цілѐми Копенгагенського університету в договорі 2020 ю цілодобовий 

доступ до знань 24/7 та посиленнѐ інтернаціоналізації студентів. Звітність 

про договір розвитку відбуваласѐ щорічно в першому кварталі договірного 

періоду, а з 2014 року вона ю частиноя річного звіту.  

Розрізнѐять два напрѐми розвитку освіти – традиційний та 

інноваційний. Українські заклади вищої освіти в цілому зберігаять норми та 

стиль традиційного навчаннѐ. Традиційній освіті притаманна дисциплінарна 
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модель. Інформаціѐ подаютьсѐ в готовій формі формалізованої системи 

знань, ѐкі необхідно зрозуміти, засвоїти та запам’ѐтати. Вони пропонуятьсѐ у 

виглѐді підручника чи додаткової літератури, збірника лабораторних робіт, 

при цьому основним засобом транслѐції знань слугую текст. З іншого боку, 

традиційні технології навчаннѐ стійкі, перевірені способи організації 

педагогічного процесу. Вони використовуять аудиторну та позааудиторну 

форму навчаннѐ. Основними видами традиційних технологій у закладах 

вищої освіти ю лекціѐ, семінар, екскурсіѐ, самостійна робота, конференціѐ, 

консультаціѐ, практичне занѐттѐ, курсове проюктуваннѐ, дипломне 

проюктуваннѐ, усі види практик. Розглѐнемо види традиційного навчаннѐ 

данських навчальних закладів длѐ фізіотерапевтів на прикладі 

Копенгагенського університету прикладних наук. Підготовка бакалавра з 

фізичної терапії здійсняютьсѐ на базі Копенгагенської Професійної Вищої 

Школи (Københavns Professionshøjskole) та займаю 3 ½ роки. Значна частина 

навчаннѐ відбуваютьсѐ на практиці, але також маять місце такі форми 

навчаннѐ, ѐк лекціѐ, семінар, самостійна робота та робота в групах. 

Навчальний план підготовки описую зміст програми навчаннѐ фахівців з 

фізичної терапії. Курс програми представлений на основі його загального 

профіля, структури та розподілу балів ECTS. Крім того, навчальна програма 

описую теми та цілі навчальних досѐгнень за сім семестрів програми. 

Навчаннѐ організовано таким чином, що зміст і обговорявані теми 

відображаять можливості та труднощі, ѐкі даять змогу нещодавно 

навченому фізіотерапевту піклуватисѐ про професіоналізм у галузі охорони 

здоров’ѐ, а програма спрѐмована на підготовку до професії фізіотерапевта, 

ѐка базуютьсѐ на лядині, її організмі та русі. Програма Копенгагенського 

університету длѐ підготовки бакалаврів із фізіотерапії ділитьсѐ на 7 семестрів 

з тривалістя 30 ECTS кредитів і організовано з обов’ѐзковими дисциплінами. 

У першому семестрі 29 кредитів відводитьсѐ на теоретичне навчаннѐ й лише 

1 кредит на клінічне навчаннѐ. У другому семестрі ці показники маять місце 

26 та 4 відповідно. У третьому та сьомому семестрах усі 30 кредитів 

відводитьсѐ на теоретичну освіту, в четвертому  – 18 кредитів відводитьсѐ на 

теоретичне навчаннѐ та 12 кердитів на клінічне навчаннѐ, а в 5 семестрі – 20 

та 10 кредитів відповідно. У 6 семестрі на теоретичне та практичне навчаннѐ 

відводитьсѐ по 15 кредитів.  

Програма фізіотерапевта поділѐютьсѐ на дисципліни згідно з 

Виконавчим наказом, ѐкий вклячаю загальну частину програми протѐгом 

перших 2 років та специфічну длѐ закладу частину протѐгом останніх півтора 

роки. У загальній частині програми обов’ѐзковими ю 7 дисциплін. У першому 
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семестрі: «Фізіотерапіѐ, професіѐ, наука та навчаннѐ» (10 кредитів), що 

оріюнтована на базове розуміннѐ методів роботи й навчаннѐ студентів 

стосовно фізіотерапевтичної практики та робочих галузей професії, 

вклячаячи міжпрофесійну співпраця, а основна увага приділѐютьсѐ також 

розуміння фізіотерапевтичної бази знань, вклячаячи поглѐди на лядину, 

тіло та здоров’ѐ, а також правові й етичні межі здійсненнѐ професії: «Основні 

фізіотерапевтичні оглѐди та міркуваннѐ» (20 кредитів), ѐка зосереджена на 

фізіотерапевтичному дослідженні та міркуванні, а також на використанні 

аргументів та доказів, заснованих на теоріѐх практики й науки. Виходѐчи з 

функціональних можливостей та ѐкості життѐ, увага зосереджуютьсѐ на тілі, 

русі й дотику, ѐк цілѐх, засобах і способах вираженнѐ, що підтримуятьсѐ 

знаннѐми лядини, вклячаячи апарат руху, фізіологічну функція та 

патологія. Дисципліна також присвѐчена професійним відносинам, 

спілкування, співпраці та залучення громадѐн. У другому семестрі: 

«Фізіотерапевтичне втручаннѐ, зосереджене на аналізі руху та адаптації 

фізичних навантажень» (20 кредитів), що зосереджена на центральних 

фізіотерапевтичних концепціѐх, таких ѐк аналіз руху, функціональний аналіз, 

руховий контроль / розвиток і навчаннѐ. У ѐкості необхідної умови цього 

аналізу вклячаятьсѐ анатомічні, фізіологічні та психологічні умови, що маять 

відношеннѐ до адаптованих фізичних навантажень, фізичних вправ і 

реабілітації. Крім того, застосовуютьсѐ технологіѐ, ѐку можна використовувати 

длѐ дослідженнѐ й моніторингу, а також длѐ підтримки руху й 

функціонуваннѐ. Знаннѐ спілкуваннѐ, педагогіки та дидактики 

використовуятьсѐ під час плануваннѐ й виконаннѐ фізіотерапевтичного 

втручаннѐ. Іншоя дисципліноя ю «Основний фізіотерапевтичний оглѐд, 

міркуваннѐ та діагностика» (10 кредитів), що заснована на біо-психо-

соціальному й культурному розумінні функціонуваннѐ та ѐкості життѐ 

лядини. Виходѐчи з точки зору громадѐнина та зосередженості на лядських 

ресурсах, проводитьсѐ фізіотерапевтичне обстеженнѐ, міркуваннѐ та 

діагностика. Як необхідна умова длѐ обстеженнѐ, міркуваннѐ та діагностики 

вклячаятьсѐ знаннѐ з анатомії, фізіології та патологічних станів. Дисципліна 

зосереджена на дотику, пальпації та ручних навичках, а також на 

ситуаційному спілкуванні. У третьому семестрі: «Фізіотерапевтичне 

обстеженнѐ та клінічні міркуваннѐ, діагностика, лікуваннѐ та реабілітаціѐ» (20 

кредитів), що оріюнтована на фізіотерапевтичні дослідженнѐ, в основі ѐких 

лежить життювий світ громадѐнина, перспектива й ресурси. Клінічні 

міркуваннѐ, диференціальна діагностика та основні клінічні рішеннѐ ю 

центральними концепціѐми, ѐкі підтримуять практику, засновану на доказах. 
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Також проводитьсѐ робота з плануваннѐ й оцінки лікуваннѐ та реабілітації за 

результатами дослідженнѐ. Відповідні питаннѐ вирішуятьсѐ в широкому 

спектрі фізіотерапевтичних спеціальностей і робочих сфер. Другоя 

дисципліноя ю «Фізіотерапіѐ в зміцненні та профілактиці здоров’ѐ»(10 

кредитів), що стосуютьсѐ широкої концепції здоров’ѐ, побутових умов, рівності 

- нерівності у здоров’ї в соціальній перспективі, а також стосуютьсѐ ѐк роботи, 

так і дозвіллѐ й контекстуальних меж длѐ цього. Вихідним пунктом ю 

педагогічні та медико-психологічні теорії здоров’ѐ, а також інноваційна 

діѐльність щодо зміцненнѐ здоров’ѐ та профілактики захворявань. Крім того, 

відправноя точкоя ю фізичні навантаженнѐ та рух ѐк мета й засоби по 

відношення до розділів і груп. У четвертому семестрі: «Фізіотерапевтичні 

клінічні міркуваннѐ та прийнѐттѐ рішень» (30 кредитів), що оріюнтована на 

фізіотерапевтичне обстеженнѐ, клінічні міркуваннѐ та прийнѐттѐ рішень щодо 

лікуваннѐ, оздоровленнѐ й реабілітації стосовно вибраних спеціальностей 

фізіотерапії та робочих галузей. Основна увага приділѐютьсѐ залучення 

громадѐн, а також відносинам міжпрофесійної співпраці. Крім того, 

дисципліна зосереджена на дослідженнѐх і методах лікуваннѐ, ѐкі 

підтримуять здатність і стан паціюнта / громадѐнина, щодо руху й участі. 

Вивченнѐ дисципліни відбуваютьсѐ ѐк у теоретичному, так і в клінічному 

контекстах. У специфічній длѐ закладу частині обов’ѐзковими ю такі 

дисципліни: у п’ѐтому семестрі: «Фізіотерапіѐ у зміцненні та профілактиці 

здоров’ѐ» та «Фізіотерапевтичні клінічні міркуваннѐ та прийнѐттѐ рішень» (30 

кредитів); у шостому семестрі: «Поглиблені фізіотерапевтичні міркуваннѐ та 

етап прийнѐттѐ рішень у фізіотерапевтичних втручаннѐх» (30 кредитів), а в 

сьомому: «Прагненнѐ та розвиток незалежної та критичної професії» (30 

кредитів). Усього за період навчаннѐ фахівець із фізичної терапії маю здобути 

210 ECTS кредитів. Науки про здоров’ѐ в цілому вклячаять 145 кредитів, із 

ѐких науки про теорія, етику й методологія досліджень – 19 кредитів, 

охорона здоров’ѐ населеннѐ, епідеміологіѐ та статистика – 6 кредитів, 

професійні комунікації, інформаційні технології та інформатика в галузі 

охорони здоров’ѐ – 10 кредитів, науки про рух – 5 кредитів, 

фізіотерапевтичний оглѐд, діагностика, дослідженнѐ та лікуваннѐ – 20 

кредитів, наука про біль – 5 кредитів, кістково-м’ѐзової фізіотерапіѐ – 20 

кредитів, зміцненнѐ здоров’ѐ та профілактика захворявань – 20 кредитів, 

робоче середовище, здоров’ѐ, безпека на робочому місці та функціональні 

можливості – 5 кредитів, а міждисциплінарні спеціальності – 35 кредитів. 

Предмети природознавства в цілому вклячаять 40 кредитів, із ѐких 

анатоміѐ – 10 кредитів, фізіологіѐ та харчуваннѐ лядини – 13 кредитів, а 
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патологіѐ та фармакологіѐ – 17 кредитів. Гуманітарні предмети в цілому 

складаять 15 кредитів, із ѐких психологіѐ здоров’ѐ – 8 кредитів, а загальна та 

медична педагогіка – 7 кредитів. На соціальні науки в цілому відводитьсѐ 10 

кредитів, законодавство, управліннѐ, економіка охорони здоров’ѐ та 

управліннѐ персоналом у галузі охорони здоров’ѐ – 5 кредитів, а громадське 

здоров’ѐ та соціальна медицина – 5 кредитів. 

Заклад освіти несе відповідальність за забезпеченнѐ необхідної 

кількості клінічних навчальних місць. Періоди клінічного навчаннѐ маять бути 

складені таким чином, щоб вони були передумовоя длѐ наступного періоду 

клінічної освіти. Маю існувати вбудована прогресивність у навчанні 

результатів клінічної освіти, спрѐмована на підвищеннѐ рівнѐ самооцінки й 

вирішеннѐ більш складних проблем. Клінічне викладаннѐ маю місце у 1, 2, 4, 

5 і 6 семестрах. Перший семестр – це переважно спостережне стажуваннѐ 

протѐгом 4 днів, коли студент отримую уѐвленнѐ про фізіотерапія ѐк предмет 

і професія. Клінічне навчаннѐ 2-го семестру – це 2 тижні, коли студент 

повинен мати паціюнтів уперше – самостійно або разом 2–2. Основна увага 

приділѐютьсѐ спілкування, клінічним обґрунтуваннѐм, обстеження тканин та 

лікування. Аналогічно, основна увага приділѐютьсѐ обстеження постави, а 

також обстеженнѐм суглобів, м’ѐзів та активності. На 4, 5 та 6 семестрах 

клінічного навчаннѐ студент повинен обстежувати та лікувати паціюнтів, а 

також використовувати професійне спілкуваннѐ в діалозі та співпраці з 

паціюнтом, а також міжпрофесійними партнерами. Клінічні міркуваннѐ 

продовжуятьсѐ усно й письмово. Клінічне навчаннѐ 4 семестру триваю 8 

тижнів. У 4 семестрі студент працяю переважно під наглѐдом та 

керівництвом. Це перший довготривалий клінічний курс з акцентом на 

клінічних аргументаціѐх і прийнѐтті рішень. Студенти маять написати два 

письмових завданнѐ «Клінічні міркуваннѐ у фізіотерапії – КМУФ» (Klinisk 

ræsonnering i fysioterapi – KRIF), у ѐкому описуятьсѐ міркуваннѐ та дії студента 

щодо обстеженнѐ й лікуваннѐ паціюнта. Клінічний курс закінчуютьсѐ 

внутрішнім клінічним іспитом на базі клінічного викладаннѐ, де одним 

екзаменатором ю викладач клініки, а другим – викладач теорії із закладу 

освіти. Клінічне навчаннѐ в 5 семестрі триваю 6 тижнів. У 5 семестрі студент 

також повинен застосовувати знаннѐ з моторного навчаннѐ на практиці з 

паціюнтом. Студент працяю частково під наглѐдом та керівництвом, але більш 

незалежно. Іспит післѐ клінічного навчаннѐ в 5 семестрі не проводѐть, але 

проводѐть випробуваннѐ без оціняваннѐ, де студенти маять написати одне 

письмове завданнѐ «Клінічні міркуваннѐ у фізіотерапії», в ѐкому описуятьсѐ 

міркуваннѐ та дії студента щодо обстеженнѐ й лікуваннѐ 1 паціюнта. Клінічне 
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навчаннѐ 6-го семестру триваю 11 тижнів. У 6-му семестрі студент працяю над 

самостійноя професійноя практикоя, де основний фокус приділѐютьсѐ 

неврологічним проблемам. Це останній клінічний період викладаннѐ. 

Студенти маять написати два письмових завданнѐ «Клінічні міркуваннѐ у 

фізіотерапії» на двох своїх паціюнтів, ѐких вони самі обираять. Клінічне 

навчаннѐ закінчуютьсѐ зовнішнім тестом на базі клінічного навчаннѐ. У 6-му 

семестрі – це зовнішній тест, де цензор призначаютьсѐ Цензурним корпусом. 

Екзаменаторами ю клінічний викладач та викладач із теорії закладу освіти 

фізіотерапевтів. Матеріали, отримані під час іспитів, повинні зберігатисѐ в 

клінічному закладі освіти протѐгом одного року. Документаціѐ про відвіду-

ваннѐ та документаціѐ про проведеннѐ співбесід із питань розвитку повинні 

бути зареюстровані на порталі стажуваннѐ, де так само пишетьсѐ остаточне 

оціняваннѐ студента в 4, 5 та 6 семестрах. У 4-му та 6-му семестрах студент 

повинен брати участь у клінічному іспиті за умови не більше 10 % відсутності 

та до 5 робочих днів до початку іспиту. Якщо у студента ю більше 10 % прогу-

лів у його клінічному навчанні в 4-му та 6-му семестрах, він може подати 

заѐвку на отриманнѐ відпустки, щоб йому дозволили скласти тест. В оцінці 00 

або -03 (не здано) студент автоматично реюструютьсѐ длѐ наступного повтор-

ного складаннѐ іспиту, ѐк правило, через тиждень післѐ звичайного іспиту. 

Модернізаціѐ системи освіти пов’ѐзуютьсѐ, насамперед, із введеннѐм в 

освітню середовище інноваційних технологій, в основу ѐких покладені цілісні 

моделі освітнього процесу, засновані на діалектичній юдності методології та 

засобів їх здійсненнѐ. Останнім часом досить широко увійшов у вжиток 

термін «інноваційні педагогічні технології». Слово інноваціѐ маю латинське 

походженнѐ і в перекладі означаю оновленнѐ, зміну, введеннѐ нового. У 

педагогічній інтерпретації інноваціѐ означаю нововведеннѐ, що поліпшую хід і 

результати освітнього процесу. Розрізнѐять понѐттѐ  новаціѐ, або новий 

спосіб та інноваціѐ, нововведеннѐ. Новаціѐ – це сам засіб (новий метод, 

методика, технологіѐ, програма тощо), а інноваціѐ – процес його освоюннѐ. 

Прагненнѐ постійно оптимізувати освітній процес зумовило поѐву нових і 

вдосконаленнѐ використовуваних раніше педагогічних технологій різних 

рівнів і різної цільової спрѐмованості. Інноваційні технології навчаннѐ 

дозволѐять піднѐти на новий ступень підготовку майбутніх фахівців, 

дозволѐять зробити освіту безперервним процесом протѐгом усього життѐ, 

розвинути творчі здібності студентів, підвищити ефективність освітнього 

процесу, студенти маять вільний доступ до знань і засвояять їх у процесі 

проюктуваннѐ, моделяваннѐ, конструяваннѐ чи дослідженнѐ. Структура їх 

поданнѐ повинна бути такоя, щоб можна було простежити історія 
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походженнѐ цього знаннѐ та ін. Готове знаннѐ існую порѐд зі знаннѐми, що 

синтезуять самі студенти. Їх зміст може співпадати й відрізнѐтисѐ. До 

інноваційних технологій належать технології активного навчаннѐ, дидактична 

гра, технологіѐ модульного навчаннѐ, проблемне навчаннѐ, дистанційне 

навчаннѐ. Особливу роль у становленні інноваційних технологій навчаннѐ 

відіграю комп’ятерне моделяваннѐ процесів різного ступенѐ важкості та 

проблемне навчаннѐ. Заміна пасивного сприйнѐттѐ навчального матеріалу, 

представленого у виглѐді словесних описів чи математичних моделей, 

інтерактивними маніпулѐціѐми з імітаційними комп’ятерними моделѐми 

об’юктів чи процесів, що вивчаятьсѐ, сприѐю активізації пізнаннѐ шлѐхом 

формуваннѐ більш глибоких уѐвлень. У той самий час застосуваннѐ 

комп’ятерного моделяваннѐ не вичерпую всього різноманіттѐ форм 

практичних робіт, що застосовуятьсѐ в освітньому процесі. У зв’ѐзку з цим, 

комп’ятер стаю не тільки об’юктом длѐ вивченнѐ, але й засобом навчаннѐ. 

Комп’ятери можуть використовуватисѐ ѐк засіб навчаннѐ, заміняячи або 

доповняячи окремі етапи навчаннѐ. Одним із напрѐмів упровадженнѐ 

інноваційних технологій у освітній процес ю широке використаннѐ в 

педагогічній практиці електронних підручників, навчальних комп’ятерних 

програм, тренажерів, комп’ятерних тестів, мережних дистанційних курсів, 

мультимедійних кейсів та інших програмних засобів. Ефективність даних 

програм залежить від того, ѐкі технології, методи й методики будуть у них 

реалізовані та ѐк ці технології будуть ураховувати індивідуальні особливості 

учнів. Комп’ятерні технології можуть бути покладені в основу педагогічної 

технології, що визначаю сутність процесу навчаннѐ – дистанційного навчаннѐ. 

У будь-ѐкому разі використаннѐ комп’ятерів зміняять зміст, особливості, 

функції та характер освітнього процесу. Одна з основних переваг 

комп’ятерного навчаннѐ – можливість індивідуалізації навчаннѐ: вибір 

змісту, методів, темпу навчаннѐ длѐ кожного студента залежно від його 

здібностей. Освіта майбутнього повинна виховувати майбутню – і майбутню, 

ѐке ми знаюмо, і майбутню, ѐке ми поки не можемо собі уѐвити. 

Копенгагенський університет прикладних наук даю  цілодобовий доступ до 

знань (24/7), щоб дати студентам найкращі й актуальні умови, коли це 

стосуютьсѐ використаннѐ ІТ та цифрових рішень у сфері освіти, а 90 % 

студентів маять освіту, ѐка передбачаю ІТ ѐк частину навчаннѐ та повну 

оцифровку письмових іспитів і домашніх завдань. Студенти отримуять 

можливості, ѐкі надаю технологічний і цифровий розвиток. Робото-технічні 

технології, штучний інтелект та оцифруваннѐ забезпечуять зростаннѐ, але в 

той самий час вимагаять нових навичок і навчаннѐ протѐгом усього життѐ. Це 
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потребую більших зусиль, щоб навчатись у тих сферах, де розвиток 

комп’ятерних технологій ю сильним, а також вимагаю від системи освіти 

високого ступенѐ гнучкості. Детальні описи семестрів, у тому числі 

викладаннѐ змісту в окремих предметних галузѐх, а також лекції, література, 

розклад лекцій і клінічної освіти, описи тестів, вклячаячи передумови, описи 

навчального плану семестрів, вимоги до письмових робіт та іспитів, 

листуваннѐ з викладачами чи працівниками університету, оціняваннѐ іспитів 

та інше, можна знайти студентам університету на інтернет порталі. Усі 

студенти повинні пройти тести на офіційних сайтах, підготовлених длѐ цього й 

отримати відповідні сертифікати щодо гігіюни рук, пожежогасіннѐ, а також 

серцево-легеневої реанімації перед початком клінічного викладаннѐ в 1 

семестрі. Вони дійсні протѐгом одного року, і студенти повинні щороку 

постійно поновлявати ці тести, тому що лікарнѐні заклади та психіатричні 

центри вимагаять, щоб усі студенти проходили сертифікація відповідно до 

вимог щодо сертифікації з базової серцево-легеневої реанімації, пожежі та 

гігіюни. Віртуальні технології допомагаять студентам Копенгагенського 

університету вивчати анатомія та фізіологія лядини. За допомогоя Facebook 

студенти отримуять деѐкий лекційний матеріал від викладачів і спілкуятьсѐ 

між собоя. Програма Kahoot допомагаю викладачеві та студентам оцінявати 

знаннѐ, отримані впродовж лекції, наприкінці ціюї самої лекції. Google Диск 

допомагаю студентам працявати над спільними письмовими завданнѐми та 

презентаціѐми у групах дистанційно. Письмові завданнѐ «Клінічні міркуваннѐ 

у фізіотерапії» (Klinisk ræsonnering i fysioterapi - KRIF), в ѐкому описуятьсѐ 

міркуваннѐ та дії студента щодо обстеженнѐ й лікуваннѐ паціюнта, студент 

повинен надати викладачеві в кожному семестрі в цифрованому виглѐді 

через університетський сайт. Кожен студент маю свій студентський номер, 

електронну адресу та пароль, за допомогоя ѐкого він маю доступ до сайту й 

бібліотеки та працяю там. Деѐку літературу студент повинен придбати у 

книжковому виглѐді самостійно, а іншу може завантажити з цифрової 

бібліотеки університету, оплативши невелику суму раз на пів року. 

Користуваннѐ звичайноя бібліотекоя в університеті чи в місті ю безкоштовне, 

а за копіяваннѐ матеріалів студент повинен сплатити. Усі лекційні класи 

оздоблені СМАРТ-дошками, прожекторами, електричними шторами длѐ 

вікон та маять можливість длѐ підкляченнѐ комп’ятерів студентів і 

викладачів до електричного струму та безкоштовного інтернету. Основу та 

зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діѐльність, сутність 

ѐкої полѐгаю в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у 

традиційну систему. Комп’ятерне навчаннѐ вклячаю два напрѐми: перший – 
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використаннѐ інноваційних технологій під час занѐть; другий – дистанційне 

навчаннѐ, що дозволѐю навчатисѐ під час хвороби, відпустки, карантину тощо. 

Присутність на лекціѐх ю вільноя, але це не впливаю на ѐкість навчаннѐ 

завдѐки інформаційним технологіѐм. Розвиток сучасного суспільства, його 

глобальна інформатизаціѐ та трансформаціѐ, зміна форм господаряваннѐ, 

впровадженнѐ сучасних інтенсивних методів виробництва потребуять 

розробки принципово нових і адекватних часові підходів до підготовки 

фахівцѐ. Такі підходи тісно пов’ѐзані з інформаційно-комунікаційними 

технологіѐми. Під інформаційно-комунікаційними технологіѐми розуміять 

сукупність методів і технічних засобів, ѐкі використовуятьсѐ длѐ збираннѐ, 

створеннѐ, організації, зберіганнѐ, опрацяваннѐ, передаваннѐ, поданнѐ й 

використаннѐ інформації. Використаннѐ нових інформаційних технологій 

навчаннѐ в педагогічному закладі вищої освіти, крім сприѐннѐ досѐгнення 

основних, запланованих цілей навчаннѐ в конкретній предметній галузі, 

сприѐю досѐгнення і додаткових цілей навчаннѐ: формування позитивного 

ставленнѐ до нових інформаційних технологій навчаннѐ, переконаності в 

ефективності цих технологій навчаннѐ, практичному засвоюння методів 

навчаннѐ в умовах нових інформаційних технологій навчаннѐ. Студенти 

долаять психологічний бар’юр між традиційними формами, методами й 

засобами навчаннѐ та навчаннѐм із застосуваннѐм комп’ятерних засобів. 

Сьогодні педагогіка Копенгагенського університету пропоную викладачу 

вибір таких рішень, ѐкі найбільше відповідаять стиля його роботи. Найбільш 

популѐрним ю проблемне навчаннѐ – це така система методів, за ѐкої слухачі 

одержуять знаннѐ не шлѐхом запам’ѐтовуваннѐ й завчаннѐ їх у готовому 

виглѐді, а в результаті розумової діѐльності з рішеннѐ проблем і проблемних 

задач, побудованих на основі змісту досліджуваного матеріалу та полѐгаю в 

постійному створенні перед учнѐми на занѐттѐх проблемних ситуацій і 

вирішенні їх при максимальній самостійності та під направлѐячим 

керівництвом викладача. Але даний підхід, маю деѐкі вади: вибір ґрунтуютьсѐ 

на досвіді та інтуїції вчителѐ; відсутні механізми врахуваннѐ факторів, що 

впливаять на ефективність методу; в умовах традиційного групового 

навчаннѐ фактично неможливо використовувати індивідуальні методи 

навчаннѐ. Учні, длѐ ѐких обрані вчителем методи навчаннѐ виѐвлѐятьсѐ 

неефективними, не встигаять і, ѐк наслідок, не повністя реалізуять свої 

можливості. Крім цього, в результаті низької оцінки знань цих учнів у них 

з’ѐвлѐютьсѐ зневіра у власні сили, що спричинѐютьсѐ до виробленнѐ 

неправильних установок на подальші періоди навчаннѐ. На ефективність 

навчаннѐ впливаять також мета навчаннѐ, очікуваний рівень навчаннѐ, 
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рівень мотивації, реалізаціѐ дидактичних принципів, обсѐг і складність мате-

ріалу, активність, інтерес, вік, працездатність, рівень підготовленості студен-

тів, час навчаннѐ, організаційні умови навчаннѐ, тип і структура занѐттѐ, між-

особистісні стосунки викладача та студента, кількість учнів у класі, під-

готовленість учителѐ та деѐкі інші умови. Таким чином, одним із найваж-

ливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої 

освіти України ю забезпеченнѐ ѐкості підготовки спеціалістів на рівні міжна-

родних стандартів. Розв’ѐзаннѐ цього завданнѐ можливе за умови зміни 

педагогічних методик і впровадженнѐ інноваційних технологій навчаннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

інформації, представлений на навчально-наукових сайтах університетів Данії 

та з особистого досвіду навчаннѐ в Копенгагенському університеті дозволив 

визначити цілісну картину професійної підготовки майбутніх фахівців із 

фізичної терапії у відповідних закладах вищої освіти. У результаті аналізу 

освітньої системи Данії встановлено, що інформаційно-комунікаційні 

технології навчаннѐ маять ѐкісні відмінності від традиційних технологій. 

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій не ю простим придатком до 

існуячих методичних систем навчаннѐ, вони вносѐть суттюві корективи в усі 

компоненти методичної системи (мету, зміст, методи, засоби та організаційні 

форми навчаннѐ). Інформаційно-комунікаційні технології навчаннѐ маять 

також суттюві відмінності між собоя, зумовлені тим, що в їх основу закладено 

різні теоретичні засади, а також тим, що за допомогоя таких технологій 

реалізуятьсѐ різні функції навчаннѐ, і реалізуятьсѐ вони по-різному. 

Використаннѐ комп’ятерних засобів навчаннѐ дозволѐю збільшити обсѐг 

аудіовізуальної інформації длѐ засвоюннѐ студентами, що, у своя чергу, 

сприѐю розвиткові їхнього мисленнѐ, формую систему розумових дій, 

здатність до самостійної творчої роботи. На сьогоднішньому етапі розвитку 

суспільних та економічних відносин інформаційно-комунікаційні технології 

повноя міроя можна вважати невід’юмноя частиноя освітнього процесу. 

Оскільки вже сьогодні певний базовий рівень інформаційної культури 

вимагаютьсѐ від кожного члена суспільства, то вміннѐ використовувати засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій набуваю винѐткового значеннѐ 

щодо політехнізації навчаннѐ та загальної підготовки студентів до майбутньої 

діѐльності. 

У зв’ѐзку із соціально важливими змінами в системі охорони здоров’ѐ, 

прагненнѐм увійти в міжнародний простір, заклади освіти України повинні 

суттюво модифікувати організація та зміст освіти, підготувати принципово 

нове поколіннѐ кадрів із вищоя освітоя, ѐкі будуть відповідати вимогам 
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внутрішнього та зовнішнього ринків праці. У зв’ѐзку з цим реалізаціѐ 

Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століттѐ) повинна 

використовувати передовий закордонний досвід щодо підготовки бакалаврів 

фізичної терапії. Даніѐ ю лідером у системі фізичної реабілітації та 

демографічних показниках, а також ю одніюя з найактивніших членів Світової 

конфедерації фізичної терапії, і це даю можливість  дослідити та використати її 

досвід у підготовці бакалаврів фізичної реабілітації та організації умов праці. 

В основу дослідженнѐ покладено концептуальні положеннѐ нормативних 

документів закладів вищої освіти Данії. Відповідно до програми ООН 

Глобальні Цілі Сталого Розвитку 2016–2030 (The 2030 Agenda for Sustainable 

Development) та Указу Президента України № 678/2015 «Про активізація 

роботи щодо забезпеченнѐ прав лядей з у інвалідністя» (2016) особливу 

увагу сконцентровано на розробленні й затвердженні кваліфікаційних 

характеристик професії фізичного терапевта, а також на здійсненні заходів 

щодо розробленнѐ нових стандартів навчаннѐ за відповідноя спеціальністя.  

Актуальність і доцільність дослідженнѐ професійної підготовки 

майбутніх фізичних терапевтів в університетах Данії детерміновано 

необхідністя подоланнѐ суперечностей, що виникаять між об’юктивноя 

потребоя суспільства та зростаннѐм попиту на фізіотерапевтів в Україні, 

здатних ефективно здійснявати професійну діѐльність на ринку 

реабілітаційних послуг, та недостатнім рівнем сформованості готовності 

випускників закладів вищої освіти України до цих видів діѐльності; новими 

вимогами до підвищеннѐ ѐкості вищої освіти та недостатньоя розробленістя 

й науковоя обґрунтованістя системи професійної підготовки майбутніх 

фізіотерапевтів у закладах вищої освіти України; сучасними тенденціѐми 

трансформації вищої освіти в умовах глобалізації та ювроінтеграції та 

недостатнім урахуваннѐм позитивного досвіду підготовки майбутніх 

фізіотерапевтів у закладах вищої освіти Данії та реально існуячим досвідом 

професійної підготовки майбутніх фізіотерапевтів у закладах вищої освіти 

України та потребоя в оновленні програмного, інформаційного й науково-

методичного забезпеченнѐ цього процесу. 

Таким чином, актуальність проблеми полѐгаю в ѐкісній професійній 

підготовці майбутніх фізіотерапевтів у закладах вищої освіти України та 

можливості творчого використаннѐ досвіду Данії. 
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РЕЗЮМЕ 
Левитская Татьяна. Дидактические основы профессиональной подготовки 

специалистов по физической терапии в высших учебных заведениѐх Дании на примере 
Копенгагенского университета прикладных наук. 

В статье проанализировано содержание профессиональной подготовки 
специалистов по физической терапии в высших учебных заведениѐх Дании с 
использованием анализа, систематизации, сравнениѐ и обобщениѐ учебного плана, 
научных данных, клинического образованиѐ и способности мыслить по-новому. 
Определены дидактические основы профессиональной подготовки специалистов по 
физической терапии. Проанализированы учебные планы подготовки бакалавров 
физической терапии в Копенгагенском университете прикладных наук, где учатсѐ 
специалисты по физической терапии. Освещены педагогические, традиционные, 
инновационные технологии и использование информационно-коммуникационных 
технологий в Копенгагенском университете прикладных наук длѐ подготовки 
специалистов по физической терапии и условиѐ осуществлениѐ их профессиональной 
деѐтельности. 

Ключевые слова: педагогическаѐ технологиѐ, профессиональнаѐ подготовка, 
физический терапевт, университеты Дании, компьятерное моделирование 
процессов. 

SUMMARY 
Levytska Tetiana. Didactic foundations of professional training of specialists in 

physical therapy in higher education institutions of Denmark on the example of Copenhagen 
University of Applied Sciences. 

The article analyzes the content of professional training of specialists in physical 
therapy in higher education institutions of Denmark using the analysis, systematization, 
comparison and generalization of the curriculum, scientific data, clinical education and the 
ability to think in a new way. The didactic foundations of professional training of specialists 
in physical therapy have been determined. The curriculum for training Bachelor of Physical 
Therapy at the Copenhagen University of Applied Sciences, where physical therapy specialists 
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study, is analyzed. The article highlights pedagogical, traditional, innovative technologies 
and the use of information and communication technologies at the Copenhagen University of 
Applied Sciences for the training of specialists in physical therapy and conditions for the 
implementation of their professional activities. 

The analysis of the information available at websites of Danish universities and 
obtained from personal experience of studying at the University of Copenhagen allowed to 
determine a holistic picture of professional training of future specialists in physical therapy in 
relevant higher education institutions. As a result of the analysis of the Danish education 
system, it has been found that information and communication learning technologies have 
qualitative differences from traditional technologies. Information and communication 
technology tools are not a simple appendage to the existing methodological systems of 
education, they make significant adjustments to all components of the methodological 
system (purpose, content, methods, tools and organizational forms of education). 
Information and communication learning technologies also have significant differences due 
to the fact that they are based on different theoretical principles, as well as the fact that such 
technologies implement different learning functions, and they are implemented differently. 
The use of computer-based teaching aids allows to increase the amount of audiovisual 
information for students to learn, which in turn promotes development of their thinking, 
forms a system of mental actions, the ability to work independently. At this stage of 
development of social and economic relations, information and communication technologies 
can be fully considered an integral part of the educational process. Since today a certain 
basic level of information culture is required of each member of society, the ability to use 
information and communication technologies is extremely important for the polytechnic 
education and general preparation of students for future activities. 

Key words: pedagogical technology, vocational training, physical therapist, 
universities in Denmark, computer simulation of processes. 
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The purpose of the study is to single out the research management and 
administration strategies that are used at the USA universities and evaluate their feasibility 
in Ukraine. The method of descriptive content analysis was applied to analyse the relevant 
literature sources found using the keyword-based strategy. The review process included five 
basic phases such as preparation, retrieval, appraisal, synthesis, and reporting. The review 
found three eligible strategies used in research management and administration in the USA 
universities. These were as follows: the strategy that is based on the Supply Chain 
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community, the strategies of internationalization: the (research-related) study abroad 
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strategies using the criteria, the experts rated the project management community-based 
strategy the highest (45 %), while the Supply Chain Management concept-based strategy 
scored the least (22 %). Concerning feasibility in Ukraine, the project management 
community-based strategy scored the highest technical feasibility, legal compatibility, and 
economical feasibility. The internationalisation strategies showed the greatest values for 
economical feasibility but moderate scores for other criteria. The Supply Chain Management 
concept-based strategy showed the largest values for technical feasibility, but the legal 
compatibility, economical feasibility and stakeholder benefits and ensuring competitive 
advantage were rated by the experts the lowest.  

Key words: higher education, USA university, research management and 
administration strategies, feasibility, Ukrainian research context. 

 

Introduction of the issue. The universities in the USA are increasingly adopt 

and adapt (business) organisational structures to regulate and stimulate academic 

research. These structures employ the strategies, in particular for research 

management and administration, that are related to university goals which are 

mostly aimed at ensuring university growth, stability, and retrenchment (Cantu, 

2013; Hendriks & Sousa, 2012). Although increasingly coupled with external, non-

scientific goals such as international competitiveness, usability, these strategies 

promote interdisciplinary cooperation along with the accumulation of financial, 

cognitive, and instrumental resources that allow overcoming the institutional 

isomorphism and take competitive advantage locally and internationally 

(Schützenmeiste, 2010). This study is relevant in the view of the fact that the 

universities in Ukraine are facing a challenge related to the emergence of new 

forms of management and research management, which are сonservative and 

need updating. 

Analysis of relevant research. The investigation of the research strategies 

for four randomly-selected American universities found that these are embedded 

and realised in the overall university strategy and research process (USFRSP, 2016; 

SP, 2019; SP, 2020; YUGS, 2019). The strategies involve development of the 

research infrastructure, consolidation of the financial resources to boost the scale 

of cross-institutional and inter- or trans-disciplinary research projects, and an 

increase of the institutional research capacity through focusing on the “quality” of 

the personnel and students. The institutional strategy documents to have been 

under review showed that university research strategies contain internal 

incentives and procedures that are aimed at strengthening the quality and/or 

quantity of the research and actions to improve internal communication and 

cooperation, in order to create stronger and more visible research. The research 

process is supposed to unite and benefit all university stakeholders by making 

research and its output an asset (see Fig. 1). Figure 1 presents a scheme of the 

university research process (adapted from Mintrom, 2008), which shows that the 
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research is increasingly becoming a complicated process that requires professional 

research management and administration as it is based on the allocation of 

functions. This is the reason why the latter is gradually becoming a prerequisite for 

being competitive for the universities in the USA. Best practices of the US 

universities in managing the university research are of significant importance for 

universities in Ukraine because their adoption can help them get rid of the former 

soviet regime-run model which is based on a separate, non-educational, 

government-funded entities (institutions) that carry out research on a full-time 

basis.  

 

 
Figure 1. A brief scheme of the university research process (adapted from 

Mintrom, 2008,  p. 233-237) 
 

The initial concept for the model was drawn from Frischmann (2005) and 

Lester and Piore (2004). It is designed to show the issues that the university and 

research administrators are supposed to deal with. The model relies on four 

components such as research inputs; transformations; research outputs and 

Research inputs 
Fund raising & prioritizing research 

funding based on strategic goals 

Research infrastructure building 

Enhancing cross-institutional cooperation 

Reducing (eliminating) research and non-

research bureaucracy 

Allocating research funding  

Allowing greater specialisation for staff 

Transformations 
Encouraging researcher participation in 

major international associations 

Encouraging international scholarly 

exchanges and collaborations 

Rewarding mentoring and teamwork 

Developing systems for KPI and quality 

enhancement 

Supporting and promoting greater student 

engagement in research projects 

Outputs and byproducts 
Monitoring performance  

Developing criteria for quality of 

publication 

Benchmarking to establish stretch goals 

Stimulating research productivity and 

quality 

Rewarding innovative scholarship, both 

basic and applied 

Product and service development 
Protecting and managing intellectual property 

Encouraging entrepreneurial thinking among a 

broad set of researchers 

Supporting researcher initiatives 

Promoting partnerships both internally and 

externally 

Pursuing local and interantional market 

opportunities 

Building from previous successes 

Stakeholders 

Processes: teaching, 

administration 
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byproducts; and product and service development. It illustrates the relationships 

of the initial research process with the other university functions and internal and 

external stakeholders of the university: administration, teaching, and service. 

The component of research inputs includes tangible and intangible 

resources needed to launch the research process. This component combines 

both stakeholder decisions (financial, managerial, policy-related) and 

instructors-researchers’ potential and their perception of benefits. The 

transition component is to consolidate the internal resources to deal with basic 

research puzzles which means that the idea should be transformed into a 

prototype or a proven solution.  The research outputs and byproducts 

component involves the processes of consolidation, interpretation, 

dissemination and reflection on what has been found as a result. These 

component processes have reputational effects on the stakeholders, managers, 

and administrators. The product and service development component is aimed 

at applying the research-based knowledge both inside and outside the 

university. Kirschenmann et al. (2010) and Peters et al. (2006) opined that the 

questions raised in American universities such as whether to rely on research-

led teaching that addresses social and economic problems or whether to focus 

on the transmission and advancement of knowledge emerging from pure or 

more basic research caused heated debates. This was related to the trend that 

universities of land grant type in the United States were encouraged by the 

government to provide the research service for the local and agricultural 

community (Mintrom, 2008, p. 234-235). In the above model, building 

stakeholder relations is of vital importance because these commonly are 

providers of funds on the research and can be the beneficiaries of the research 

outputs. Overall, the model provides the research managers and administrators 

with basic starting points that can help them respond to challenges and find 

ways to better manage the research function of the university. 

The aim of the research is to single out the research management and 

administration strategies that are used at the USA universities and evaluate 

their feasibility in Ukraine. 

Research methods. The method of descriptive content analysis was applied 

to analyse the relevant literature sources found using the keyword-based strategy. 

The review process included five basic phases such as preparation, retrieval, 

appraisal, synthesis, and reporting. The search strategy relied on the combinations 

of the keywords (Bethel & Rogers, 2018). This review was of a narrative type that 

was aimed at synthesising primary studies and evaluating them through 

description paying focus on what is already known about strategies of organising 
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and managing research at universities and addressing practice issues of it. Several 

search strings based on English, Russian and Ukrainian languages were used for 

different databases such as SCOPUS, Google Scholar, CrossRef. Below is presented 

the common search string. 

TI and/or TW = (strategies of research administrat* at universities OR 

manag* of research at universities OR research policy at universities OR 

governance of the research at universities OR reform of the research at 

universities OR supervision research at universities OR inspection of the 

research at universities) AND AB and/or KW and/or ID (TITLE-ABS-KEY for 

SCOPUS) = (strategies OR manag* OR administrat* OR policy OR governance 

OR supervision OR reform of research at universities) AND CU = USA and/or 

Europe and/or Asia (WoS Categories: Social Sciences (subcategory: Education 

and Educational Research) And (Articles OR Reviews), Indexes: Social Science 

Citation Index – 1988-present).  

The feasibility of the eligible strategies to be applied in Ukraine was 

evaluated by three experts in education and educational management using 

the PRIME Decisions software and based on the criteria such as a) technical 

feasibility; b) legal compatibility; c) economical feasibility; d) stakeholder 

benefits and ensuring competitive advantage. These were selected because 

they are used in management. The indicators for each criterion were as 

follows: appropriately qualified staff, and infrastructure for technical feasibility; 

appropriate legislation and institutional regulations for legal compatibility; loss-

gain balance and long-term cost-efficiency for economical feasibility; tangible 

and intangible benefits for internal and external stakeholders and positive 

public image for competitive advantage. The PRIME Decisions tool is based on 

the analysis of incomplete preference information and found effective in 

decision making by Gustafsson et al. (2010). 

Results and discussion. The review found three eligible strategies used in 

research management and administration in the USA universities. These were as 

follows: the strategy that is based on the Supply Chain Management concept 

(Habib & Pathik, 2012), the strategy that is based on promoting a project 

management community (Johnson et al., 2020), the strategies of internatio-

nalization: the (research-related) study abroad programs recruiting international 

students (as a financial source to fund the research), and internationalizing the 

faculty through the scholarship programmes (Cantu, 2013). The inclination of the 

education institutions to use the above strategies seems to be related to the 

world trend of commercialization of educational services and activities. The 

common features for the above strategies are as follows: the promotion of cross-
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institutional collaboration, consolidation of human and infrastructural resources 

to raise the efficiency of the research management and administration, 

empowering instruction-and-research personnel for broad-based action, and 

raising the quality of the research output along with optimisation of costs.  

All singled out strategies are aimed at ensuring institutional growth, 

stability, and retrenchment. The strategy that is based on the Supply Chain 

Management concept was found to combine education and research 

management and administration. The strategy is supposed to eliminate the 

topdown planning and hierarchical decision-making at universities replacing 

these with flexible alliances. It increases responsiveness and cost-effectiveness. 

The strategy relies on three decision levels such as strategic level decision which 

concerns general direction, longterm goals, philosophies, and values; planning 

level decisions to support the strategic decisions, and operating level decisions 

that are immediate, short term, and low cost. It is proved to produce valueadded 

graduates and significant research outcomes for the well-being of the society 

(Habib & Pathik, 2012). The strategy combines the supplied inputs, the supplied 

outputs and the process of the university that are aimed to work together to 

produce the outcomes, for example, graduates and research outcomes to the 

society, for example, the service consumers. The inputs to the process of the 

university are students and internal and external research projects in the 

education and research wing respectively. The outputs of the process of the 

university are graduates and research outcomes in the education and research 

wing respectively. The process of the university is the relations of the stakeholders 

managed by qualified staff to make them smooth and mutually beneficial.  

The strategy that is based on promoting a project management community 

of practice is aimed at developing a professional network for project managers 

and strategies and initiatives that involve systems approaches to fulfilling the 

research. It is based on the principles of area-based collaborative research that is 

aimed at creating the social space for collaboration and interaction among 

stakeholders and society in resolving the local economic and social issues and in 

making policy-level decisions. The strategy works on the principles of supporting 

each other in solving problems, learning from each other and learning with each 

other. The strategy, when used by universities, is supposed to engage the power 

of informal communities of peers, project teams and knowledge networks. It is 

aimed at outsourcing the creativity and resourcefulness of the above in solving 

problems and inventing better and easier ways to meet their commitments. It 

makes it easier for the university research managers and administrators to run the 

research activity as they manage the separate units – project teams. 
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The strategies of internationalization are viewed as a resource of 

strengthening the institutional position of the US universities internationally. 

This culturally responsive strategy serves as the background for the research 

and knowledge exchange through the research. Due to this strategy, students, 

teachers, and researchers improve their content-specific and cross-cultural 

knowledge and skills. It raises a positive image of the host country and it 

provides a student with certainty that their degree will be recognized 

internationally and locally upon returning to their home country. The strategy 

promotes budgeting and fundraising for international curricular development 

and research grants, academic exchanges, and faculty development. 

The results of the evaluation of the feasibility of the strategies of 

managing and administrating the research at universities in the USA are 

presented in Fig. 2. 
 

Supply Chain 

Management concept-

based strategy

22%

Project management 

community-based 

strategy 

45%

Internationalisation 

strategies

33%

 

Figure 2. The results of the evaluation of the feasibility of the strategies 

of managing and administrating the research at universities in America 
 

As can be seen in Figure 2, the experts rated the project management 

community-based strategy the highest (45 %), while the Supply Chain 

Management concept-based strategy scored the least (22 %). 

The distribution of scores based on the criteria is presented in Figure 3. 

As can be noticed in Figure 3, the project management community-based 

strategy scored the highest technical feasibility, legal compatibility and 

economical feasibility. The internationalisation strategies showed the greatest 

values for economical feasibility but moderate scores for other criteria. The Supply 

Chain Management concept-based strategy showed the largest values for 

technical feasibility but the legal compatibility, economical feasibility and 

stakeholder benefits and ensuring competitive advantage were rated by the 
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experts the lowest. The results yielded from the experts’ rating imply that the 

project management community-based strategy is the most feasible for 

implementation in Ukraine. The internationalisation strategies have a promising 

potential when legislation and university research infrastructure are adjusted to 

comply with the international standards and the soviet-regime research-

institutional system is changed. The Supply Chain Management concept-based 

strategy was also rated as technically feasible, though there are still issues with 

the legislation, finance (difficult to find investors) and stakeholders’ commitment. 
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Figure 3. The distribution of scores based on the criteria 
 

The findings from the study are consistent with the previous studies. These 

go in line with Habib (2011) and Loon et al. (2017) who revealed the concept, 

designed, and tested the Tertiary Educational Supply Chain Management model 

that is supposed to address the education supply chain, the research supply chain, 

and educational management. They found that the model provides the 

stakeholders involved in the supply chain with appropriate strategies to review 

and appraise their performance toward fulfillment of vitally significant goals, for 

example producing high-caliber graduates, which represents human resource 

contribution and high-impact research outcomes, which represents research 

contribution, for the betterment of the consumer, that is for  the society.  

The study aligns with Aubry et al. (2011) and Aubry (2012) concerning 

the effectiveness of the strategy that is based on promoting a project 

management community of practice. They consider it a mechanism of sharing 

knowledge reusing good practices and supporting innovative practices in the 

settings of the knowledge-based economy and the context of 
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internationalization of educational business. Importanty, Abril, and Müller 

(2009) emphasise the role of project management offices in addressing the 

issues of knowledge management through the use of the methods of capturing 

and validating relevant knowledge. 

The results of the study support the findings of González Bonilla (2018) 

who defines the strategies of internationalization as a spinning process 

involving six main gears such as rationales, commitment, strategy, operation, 

monitoring and reinforcement that are employed by academic international 

coordinators and International Relations Office’s – IRO – administrative staff to 

manage both education and research at universities. The study is consistent 

with de Wit et al. (2015) who opines that internationalization’s 

mainstreaming is becoming dominant in the conventional research-oriented 

universities. According to the researcher, the rationales for institutional and 

governmental internationalization efforts are in long-term or immediate 

financial benefits; national political benefits involving security, stability, peace 

and ideological influence; an academic quest to meet international standards 

of teaching, research and service; and quality of life improvements that result 

from learners’ socio-cultural integration. Furthermore, the education 

institutions in America stress the opportunities of their applied focus and 

strong relation to professional fields, along with wide research opportunities 

(Cantu, 2013; USFRSP, 2016; SP, 2019; SP, 2020; YUGS, 2019). 

The above strategies well fit the initiative of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine to organise and fund university science through establishing 

the grant programmes. It should be also mentioned that a project management 

community of practice is being implemented in Ukraine through a DESPRO Swiss-

Ukrainian project. The project attempts not only to attract funds for local 

development, but to exchange knowledge, disseminate best practices, generate 

new ideas, and develop projects (Attracting funding for local development, 2020). 

The above correlates with the results of the experts’ assessment suggesting that 

this strategy could be the most feasible option in accelerating research 

management and administration in universities in Ukraine. 

Concerning the strategies of internationalisation, the results of 

establishing the feasibility of the strategies of internationalisation at 

universities in Ukraine are very similar to the conclusions of Sikorskaya (2017) 

who considers that the efforts of higher education institutions to 

internationalise are restricted by a lack of funding and a lack of strategic vision 

from the government. This means that best practices in terms of raising 
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finance, establishing cooperation and implementing these strategies can be 

adopted from the universities in the USA.   

Conclusions and research perspectives. The review found three eligible 

strategies used in research management and administration in the USA 

universities. These were as follows: the strategy that is based on the Supply Chain 

Management concept, the strategy that is based on promoting a project 

management community, the strategies of internationalization: the (research-

related) study abroad programs recruiting international students (as a financial 

source to fund the research), and internationalizing the faculty through the 

scholarship programmes. While evaluating the strategies using the criteria, the 

experts rated the project management community-based strategy the highest (45 

%), while the Supply Chain Management concept-based strategy scored the least 

(22 %). Concerning feasibility in Ukraine, the project management community-

based strategy scored the highest technical feasibility, legal compatibility and 

economical feasibility. The internationalisation strategies showed the greatest 

values for economical feasibility but moderate scores for other criteria. The supply 

chain Management concept-based strategy showed the largest values for 

technical feasibility, but the legal compatibility, economical feasibility, stakeholder 

benefits and ensuring competitive advantage were rated by the experts the 

lowest. Further research is needed in specifics of students’ research management 

and administration at the universities in the USA. 
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РЕЗЮМЕ 
Шихненко Екатерина. Обзор стратегий менеджмента и администрированиѐ 

исследований c перспективы целей американских университетов длѐ обеспечениѐ 
их роста, стабильности и оптимизации.  

Целья статьи ѐвлѐетсѐ выѐвление стратегий управлениѐ и 
администрированиѐ исследований, используемых в университетах США, и оценка 
их пригодности длѐ украинского контекста. Длѐ анализа литературных 
источников, найденных с помощья стратегии поиска по клячевым словам, был 
использован метод контент-анализа. Процесс обзора вклячал пѐть основных 
этапов, таких как подготовка, поиск, оценка, синтез и отчет о результатах. 
Длѐ анализа были выбраны три стратегии, используемые в управлении и 
администрировании научными исследованиѐми в университетах США. Это, в 
частности, такие, как: стратегиѐ, основаннаѐ на концепции управлениѐ цепѐми 
поставок; стратегиѐ, основаннаѐ на управлении деѐтельностья проектных 
сообществ; стратегиѐ интернационализации: программы, свѐзанные с научными 
исследованиѐми, которые привлекаят иностранных студентов как источник 
финансированиѐ исследований, и стипендиальные программы длѐ 
преподавателей. Рассматриваѐ стратегии с использованием определенных 
критериев, эксперты оценили стратегия, основаннуя на управлении 
деѐтельностья проектными сообществами, выше, чем другие (45 %); низшуя 
оценку получила стратегиѐ на основе концепции управлениѐ цепѐми поставок 
(22 %). Что касаетсѐ целесообразности их применениѐ в украинских высших 
учебных заведениѐх, то стратегиѐ управлениѐ деѐтельностья проектных 
сообществ, по мнения экспертов, имеет высокий потенциал длѐ технической 

http://escholarship.org/uc/item/77p3j2hr
https://world.yale.edu/sites/default/files/files/Yale_Global_Strategy_2019-2022.pdf
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реализации и экономическуя целесообразность, а также соответствие 
правовым нормам. Стратегиѐ, основаннаѐ на концепции управлениѐ цепѐми 
поставок, показала наибольшие значениѐ с точки зрениѐ критериѐ технической 
целесообразности, однако получила низкие оценки экспертов по критериѐм 
соответствиѐ правовым нормам, экономической целесообразности и учета 
интересов стейкхолдеров, а также обеспечениѐ конкурентных преимуществ.  

Ключевые слова: высшее образование, университет США, стратегии 
управлениѐ и администрированиѐ исследований, целесообразность, украинский 
контекст исследований. 

АНОТАЦІЯ 
Шихненко Катерина. Оглѐд стратегій менеджменту і адмініструваннѐ 

досліджень з перспективи цілей американських університетів длѐ забезпеченнѐ їхнього 
росту, стабільності та оптимізації. 

Метоя дослідженнѐ ю виокремленнѐ стратегій управліннѐ та 
адмініструваннѐ досліджень, ѐкі використовуятьсѐ в університетах США, та оцінка 
їхньої доцільності використаннѐ в Україні. Длѐ аналізу літературних джерел, 
знайдених за допомогоя стратегії пошуку за клячовими словами, був використаний 
метод контент-аналізу. Процес дослідженнѐ вклячав п’ѐть основних етапів, таких 
ѐк підготовка, пошук, оцінка, синтез та представленнѐ результатів. Оглѐд виѐвив 
прийнѐтні стратегії, що використовуятьсѐ в управлінні та адмініструванні 
наукових досліджень в університетах США. Три з них аналізуятьсѐ в статті, 
зокрема такі, ѐк: стратегіѐ, ѐка базуютьсѐ на концепції управліннѐ ланцягами 
поставок; стратегіѐ, в основі ѐкої покладено концепція управліннѐ діѐльністя 
проюктної спільноти; стратегіѐ інтернаціоналізації, що передбачаю реалізація 
освітніх програм із науково-дослідноя складовоя, до ѐких залучаять іноземних 
студентів ѐк джерело фінансуваннѐ наукових проюктів, та запровадженнѐ 
стипендіальних програм длѐ викладачів. Під час оціняваннѐ стратегій за 
визначеними критеріѐми стратегіѐ управліннѐ діѐльністя проюктної спільноти була 
оцінена експертами найвище (45 %), а стратегіѐ, що спираютьсѐ на концепція 
управліннѐ ланцягами поставок, найнижче (22 %). Що стосуютьсѐ доцільності в 
Україні, стратегіѐ управліннѐ діѐльністя проюктної спільноти маю найвищу оцінку 
щодо можливостей технічної реалізації, економічної доцільності й відповідності 
правововим нормам. Стратегіѐ, заснована на концепції управліннѐ ланцягами 
поставок, показала найбільші значеннѐ щодо можливостей технічної реалізації, 
проте за іншими критеріѐми, такими, ѐк відповідність правовим нормам, 
економічна доцільність та узгодженість із інтересами стейкхолдерів, а також 
забезпеченнѐ конкурентних переваг, експерти оцінили  її найнижче. 

Ключові слова: вища освіта, університет США, стратегії управліннѐ й 
адмініструваннѐ досліджень, доцільність, український контекст досліджень. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЛАВРОВСЬКОГО ЯК ЧЛЕНА РАДИ 

ПРИ ПОПЕЧИТЕЛІ ХАРКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ 
 

У статті на основі аналізу законодавчих і нормативних документів, протоколів 
засідань ради при попечителі Харківського навчального округу, службового листуваннѐ 
попечителѐ навчального округу з посадовими особами Міністерства народної освіти, 
звітів Харківського університету, статей і рецензій М. Лавровського, опублікованих у 
«Журналі Міністерства народної освіти» та «Циркулѐрі по Харківському навчальному 
округу», охарактеризовано зміст і напрѐми діѐльності вченого ѐк члена ради при 
попечителі Харківського навчального округу (1860–1874). 

Ключові слова: діѐльність, Харківський навчальний округ, Харківський 
університет, рада при попечителі навчального округу, педагогічні курси, 
педагогічний комітет, навчально-методична література, педагогічні з’їзди. 

 

Постановка проблеми. У пошуках відповідей на виклики сьогоденнѐ 

все частіше українські дослідники історії педагогіки звертаятьсѐ до 

переосмисленнѐ сутності вітчизнѐного історико-педагогічного процесу з 

сучасних теоретико-методологічних позицій. У зв’ѐзку з цим актуалізуютьсѐ 

вивченнѐ творчого доробку провідних учених, просвітників, громадських 

діѐчів минулого, ѐкі ю виразниками думки й практики своюї епохи. Його 

вивченнѐ збагачую та урізноманітняю наші уѐвленнѐ про історико-

педагогічний процес, а також сприѐю новому його прочитання, відкриваю 

нові грані, новий зміст, нові цінності цього процесу (Сухомлинська, 2003). 

Одніюя з ѐскравих постатей, ѐка зробила вагомий внесок у розвиток 

вітчизнѐної педагогічної науки і практики, ю М. Лавровський (1825–1899) –

філолог, історик, педагог, сановник, дійсний член Імператорської Академії 

наук. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні майже весь науковий 

доробок М. Лавровського в галузі слов’ѐнознавства, візантиністики, 

російської філології, історії освіти й педагогічної думки та його практична 

діѐльність ѐк професора педагогіки та слов’ѐно-російської філології, декана 

історико-філологічного факультету Харківського університету, директора-

фундатора Історико-філологічного інституту кнѐзѐ Безбородька в Ніжині, 

ректора Варшавського університету, попечителѐ Дерптського навчального 

округу стали предметом вивченнѐ ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних 
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науковців. Зокрема, особистість ученого, його наукову, викладацьку, 

управлінську, організаційно-педагогічну діѐльність у Харківському 

університеті досліджували Л. Зеленська і С. Золотухіна (2019), К. Каліна 

(2008), С. Куліш (2013), Т. Фарбак (2010; 2013; 2014), Л. Юрченко (1981) та 

інші. Проте, у науковому дискурсі відсутні праці, у ѐких би цілісно й 

комплексно розкривавсѐ ще один важливий напрѐм багатогранної 

діѐльності М. Лавровського в харківський період його життѐ та творчості – 

діѐльність ѐк члена ради при попечителі Харківського навчального округу. 

Мета статті – схарактеризувати зміст і напрѐми діѐльності 

М. Лавровського ѐк члена ради при попечителі Харківського навчального 

округу (1860–1874). 

Методи дослідження. Длѐ реалізації поставленої мети було викорис-

тано комплекс методів дослідженнѐ: загальнонаукові – аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, систематизаціѐ, класифікаціѐ, узагальненнѐ; спеціальні – біогра-

фічний, ретроспективний, що забезпечили пошук, обробку й інтерпретація 

джерел з досліджуваної проблеми, дозволили з’ѐсувати зміст і напрѐми 

діѐльності М. Лавровського ѐк члена ради при попечителі Харківського нав-

чального округу, а також окремі положеннѐ педагогічних поглѐдів ученого. 

Виклад основного матеріалу. Післѐ закінченнѐ із золотоя медалля 

навчаннѐ в Головному педагогічному інституті в Санкт-Петербурзі 

М. Лавровський 17 серпнѐ 1851 року був призначений виконуячим обов’ѐзки 

ад’янкта по кафедрі грецької і латинської словесності та старожитностей 

цього ж закладу освіти. Уже через рік, 25 серпнѐ 1852 року, він був 

переведений (за його клопотаннѐм) до Харківського університету 

виконуячим обов’ѐзки ад’янкта по кафедрі педагогіки (Дело об учреждении, 

1850–1853, арк. 3 зв.). Зауважимо, що до цього університету відразу післѐ 

закінченнѐ Головного педагогічного інституту в 1851 році отримав 

призначеннѐ виконуячим обов’ѐзки ад’янкта по кафедрі слов’ѐнської 

філології і його молодший брат – П. Лавровськой (Грот, 1929, с. 408-409). 

Проте до місцѐ служби М. Лавровський прибув тільки 19 лятого 

1853 року (Дело о вознаграждении, 1863, арк. 3 зв.). З вереснѐ 1852 року 

до лятого 1853 року він з дозволу міністра народної освіти перебував у 

Санкт-Петербурзі, завершуячи роботу над своюя магістерськоя 

дисертаціюя й ознайомляячись із літературоя з історії та теорії педагогіки 

длѐ підготовки лекцій з нового длѐ нього предмету викладаннѐ (Дело об 

учреждении, 1850–1853, арк. 13–13 зв.). 

Післѐ успішного захисту дисертації «Про візантійський елемент у мові 

договорів руських з греками» 09 березнѐ 1853 року М. Лавровський 
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отримав ступінь магістра російської словесності, а 26 травнѐ 1853 року був 

затверджений у званні ад’янкта по кафедрі педагогіки (Дело о 

вознаграждении, 1863, арк. 4 зв.).  

Уже через рік, а саме 1854 року, він представив докторську 

дисертація «Про давньоруські училища». 19 січнѐ 1855 року його було 

затверджено у ступені доктора слов’ѐно-російської філології, а 22 червнѐ 

1855 року – у званні екстраординарного професора по кафедрі педагогіки 

(Дело о вознаграждении, 1863, арк. 5 зв.). 08 жовтнѐ 1858 року 

розпорѐдженнѐм міністра народної освіти М. Лавровський був 

переведений екстраординарним професором по кафедрі педагогіки в 

Головний педагогічний інститут (Дело о вознаграждении, 1863, арк. 7 зв.). 

Проте вже 15 листопада 1858 року було прийнѐте рішеннѐ про ліквідація 

Головного педагогічного інституту і про організація особливих 

педагогічних курсів при університетах (Об упразднении, 1860). 

М. Лавровський звернувсѐ з клопотаннѐм залишити його у Харкові 

(Историко-филологический институт, 1900, с. 39). 27 листопада 

1858 року його було переведено до Харківського університету, де він 

зайнѐв кафедру російської словесності у званні ординарного професора.  

Порѐд із викладаннѐм предметів по цій кафедрі М. Лавровський до 

1861/1862 навчального року продовжував читати лекції по вакантній 

кафедрі педагогіки (Обозрение преподаваниѐ, 1859; Обозрение 

преподаваниѐ, 1860), за що йому з дозволу міністра народної освіти 

02 серпнѐ 1860 року було видано 571 руб. 84 коп. із економічної суми 

університету (Дело о вознаграждении, арк. 8 зв.). Зауважимо, що у 

1861/1862, 1862/1863 навчальних роках кафедра педагогіки в Харківському 

університеті залишаласѐ вакантноя і педагогіка студентам не викладаласѐ 

(Обозрение преподаваниѐ, 1861; Обозрение преподаваниѐ, 1862). 

М. Лавровський, ѐкий на той час обіймав дві посади – декана історико-

філологічного факультету (з 17 січнѐ 1862 року) і ординарного професора 

по кафедрі російської словесності, не міг узѐти на себе ці обов’ѐзки 

(Отчет по Императорскому Харьковскому университету, 1863, с. 158). 

До того ж, із 1860 року він виконував обов’ѐзки члена ради при попечителі 

Харківського навчального округу, керівника кандидатів-педагогів з 

педагогіки, голови педагогічного комітету при раді й завідувача 

педагогічної бібліотеки педагогічних курсів (Дело о вознаграждении, 1863, 

арк. 1). З оглѐду на предмет нашого дослідженнѐ зупинимосѐ більш 

детально на характеристиці повноважень членів ради при попечителі 

навчального округу й функціѐх педагогічного комітету. 
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До складу ради при попечителі Харківського навчального округу 

входили декани історико-філологічного і фізико-математичного 

факультетів й шість професорів Харківського університету (російської мови 

та словесності, давніх мов, історії, математики, природничої історії, 

педагогіки) були введені в 1860 році у зв’ѐзку із заснуваннѐм при ньому 

дворічних педагогічних курсів длѐ підготовки вчителів і вихователів длѐ 

закладів середньої освіти. Саме на раду при попечителі було покладено 

безпосередню керівництво цими курсами (Балацинова, 2020). Професори, 

ѐкі обиралисѐ її членами ради університету терміном на 2 роки, брали 

участь у засіданнѐх, коли на них розглѐдалисѐ питаннѐ, що стосувалисѐ 

навчальних справ округу:  

1. Заснуваннѐ та закриттѐ казенних і приватних закладів освіти. 

2. Обговореннѐ пропозицій і вжиттѐ необхідних заходів длѐ 

поліпшеннѐ навчально-виховної роботи в середніх і нижчих закладах 

освіти округу. 

3. Експертиза навчально-методичної літератури, рекомендуваннѐ її 

до використаннѐ в закладах освіти округу.  

4. Керівництво педагогічними курсами: прийом кандидатів на 

педагогічні курси; призначеннѐ їм державних стипендій; розподіл 

кандидатів-педагогів за гімназіѐми длѐ практичних занѐть і спостереженнѐ 

за їхніми успіхами; проведеннѐ іспитів кандидатам-педагогам; розподіл їх 

за двома розрѐдами длѐ дійсної служби й видача атестатів на право 

викладаннѐ та/або вихованнѐ. 

5. Розглѐд річних звітів та результатів оглѐду середніх і нижчих 

закладів освіти округу (Балацинова, 2018, с. 98). 

Варто зазначити, що на педагогічних курсах усі кандидати-педагоги 

незалежно від того, предмети ѐкого з 6 відділів вони вибрали длѐ 

спеціального свого вивченнѐ, мали слухати лекції з педагогіки і дидактики. 

Як керівник кандидатів-педагогів з педагогіки М. Лавровський звітував 

перед радоя при попечителі навчального округу про свої занѐттѐ з ними. 

Так, 29 травнѐ 1864 року на своюму засіданні рада заслухала його звіт про 

занѐттѐ з кандидатами-педагогами Надлером, Грузовим, Бріо і Лук’ѐновим 

у другій половині 1863/1864 начального року (Извлечение из протоколов 

за майскуя треть 1864 года, 1864, с. 3), а 24 серпнѐ 1865 року – з Бріо і 

Лук’ѐновим у 1864/1865 навчальному році (Извлечение из протоколов за 

вторуя половину 1865 года, 1865, с. 3).  

Длѐ контроля за практичними занѐттѐми кандидатів-педагогів на 

педагогічних курсах при раді при попечителі Харківського навчального  
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округу було створено спеціальний педагогічний комітет із членів ради, 

професора педагогіки та директорів харківських гімназій. Як зазначалосѐ 

вище, саме М. Лавровському було доручено його очолити. До компетенції 

педагогічного комітету належали: призначеннѐ кандидатам безпосередніх 

керівників із числа найдосвідченіших учителів гімназій, до ѐких вони були 

розподілені; визначеннѐ тривалості їхньої практичної підготовки на 

кожному з її етапів (спостереженнѐ за діѐльністя досвідчених учителів 

гімназій, пробне викладаннѐ під керівництвом свого керівника і наглѐдом 

члена педагогічного комітету, самостійне викладаннѐ під наглѐдом 

керівника або члена педагогічного комітету) (Балацинова, 2020, с. 134). 

Про хід практичної підготовки кандидатів-педагогів педагогічний 

комітет звітував на засіданнѐх ради при попечителі навчального округу. 

Так, на засіданні 11 лятого 1866 року рада заслухала повідомленнѐ 

педагогічного комітету від 10 лятого за № 56 про задовільний рівень 

практичних занѐть кандидатів-педагогів у другій половині 1865 року. Також 

комітет поінформував раду про те, що з метоя наданнѐ кандидатам-

педагогам можливості ознайомитисѐ з методами і прийомами найкращих 

учителів, він зобов’ѐзав їх окрім відвідуваннѐ уроків учителів тіюї гімназії, 

до ѐкої вони були зараховані, відвідувати й інші гімназії. Длѐ цього комітет 

за погодженнѐм із керівництвом гімназій розподілив час їхніх занѐть 

(Извлечение из протоколов за первуя половину 1866 года, 1866, с. 3). 

Предметом особливої турботи М. Лавровського була педагогічна 

бібліотека при педагогічних курсах. За його ініціативоя фонд бібліотеки 

поповнили книги ѐк вітчизнѐних, так і іноземних авторів, зокрема: «Опис 

Чернігівського намісництва» Шафонського, «Богослужіннѐ, свѐта й релігійні 

обрѐди теперішніх ювреїв», «Читаннѐ про вихованнѐ» П. Юркевича, «Der erste 

Unterricht» A. Döllen, «Pädagogische Wanderung» Käferstein, а також окремі 

номери «Журналу Міністерства народної освіти» та журналу «Вчитель» тощо 

(Извлечение из протоколов за ѐнварскуя треть 1864 года, 1864, с. 4; 

Извлечение из протоколов за майскуя треть 1864 года, 1864, с. 3; 

Извлечение из протоколов за вторуя половину 1865 года, 1865, с. 5, 9, 12). 

На своїх засіданнѐх рада при попечителі Харківського навчального 

округу неодноразово розглѐдала рапорти М. Лавровського ѐк завідувача 

педагогічної бібліотеки про необхідність сплати коштів книготорговцѐм і 

редакціѐм журналів за придбану длѐ педагогічних курсів літературу та її 

пересилку (Извлечение из протоколов за сентѐбрьскуя треть 1864 года,  

1864, с. 5; Извлечение из протоколов за вторуя половину 1865 года, 

1865, с. 12), про виділеннѐ коштів на обладнаннѐ педагогічної бібліотеки 
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книжковими шафами тощо (Извлечение из протоколов за вторуя 

половину 1865 года, 1865, с. 10, 12). 

Зауважимо, що післѐ виходу 27 червнѐ 1867 року указу про заснуваннѐ 

замість педагогічних курсів при університетах Імператорського історико-

філологічного інституту в Санкт-Петербурзі радоя при попечителі 

Харківського навчального округу від 21 липнѐ 1867 року було ухвалене 

рішеннѐ про ліквідація педагогічного комітету й передачу педагогічної 

бібліотеки педагогічних курсів Харківському університету з тим, щоб вона 

стала особливим відділом, призначеним длѐ використаннѐ студентами 

університету, ѐкі готували себе до педагогічної діѐльності (Извлечение из 

протоколов за вторуя половину 1867 года, 1867, с. 4–5). Післѐ ліквідації 

педагогічних курсів М. Лавровський обиравсѐ радоя Харківського 

університету в члени ради при попечителі Харківського навчального округу ѐк 

професор російської мови і словесності (Извлечение из протоколов за 

1870 год, 1870, с. 2). 

Заслуговую на увагу і той факт, що в червні 1866 року М. Лавровський 

подав попечителя навчального округу рапорт із проханнѐм відрѐдити його 

з 01 травнѐ по 01 вереснѐ 1867 року на Паризьку всесвітня виставку длѐ 

ознайомленнѐ з її педагогічним відділом і придбаннѐ «найбільш видатних і 

корисних предметів, що стосуятьсѐ навчальної справи». На його думку, 

знайомство з останніми досѐгненнѐми в області навчаннѐ й вихованнѐ ю не 

тільки корисним, а й необхідним ѐк длѐ Харківського навчального округу в 

цілому, так і длѐ педагогічних курсів зокрема. Члени ради при попечителі 

навчального округу підтримали М. Лавровського в цьому і на засіданні 

17 червнѐ 1866 року постановили просити міністра народної освіти 

дозволити відрѐдити його на Паризьку всесвітня виставку з виділеннѐм 

йому 1000 руб. сріблом із очікуваних залишків від суми на педагогічні 

курси. (Извлечение из протоколов за первуя половину 1866 года, 1866, 

с. 14–15). Проте, у зв’ѐзку з прийнѐттѐм рішеннѐ про ліквідація 

педагогічних курсів цьому не судилосѐ статисѐ. 

Попечитель Харківського навчального округу генерал-лейтенант 

Д. Левшин, порушуячи 31 груднѐ 1862 року перед міністром народної освіти 

клопотаннѐ про винагородженнѐ М. Лавровського за безоплатне 

головуваннѐ в педагогічному комітеті й особливі дорученнѐ по педагогічним 

курсам, дав йому таку характеристику: «Як член ради при попечителі та 

голова педагогічного комітету він брав активну участь у справах, що 

стосувалисѐ навчальної частини округу, надав з цього питаннѐ багато 

письмових думок, ѐкі заслуговували цілковитого схваленнѐ, і всі дорученнѐ, 
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що покладалисѐ мноя на нього стосовно педагогічних курсів, виконував 

завжди старанно й успішно» (Дело о вознаграждении, 1863, арк. 1–1 зв.). Так, 

у 1861 році рада при попечителі Харківського навчального округу длѐ 

наданнѐ перевірѐячим середніх та нижчих закладів освіти Харківського 

навчального округу однакових, детальних і точних указівок відповідно до 

сучасних длѐ того часу вимог, визнала корисним переглѐнути «Правила длѐ 

керівництва директорам училищ при оглѐді ними навчальних закладів», 

затверджені 22 квітнѐ 1841 року колишнім попечителем навчального округу 

(О вновь составленной Инструкции, 1861, с. 18). На засіданні ради 14 квітнѐ 

1861 року М. Лавровський представив своя позиція щодо оглѐду нижчих 

закладів освіти директорами училищ, ѐка пізніше була надрукована в 

«Циркулѐрі по Харківському навчальному округу» та «Журналі Міністерства 

народної освіти» (Мнение ординарного профессора, 1861; Лавровский, 1861). 

На його поглѐд, основну частину правил маю складати те, що стосуютьсѐ 

власне навчальної частини, – оглѐд перебігу, характеру і результатів 

навчаннѐ. Усе інше маю відносне значеннѐ, зважаячи на те, ѐк воно впливаю 

на навчаннѐ, наскільки допомагаю, активізую й удосконаляю його. На 

переконаннѐ М. Лавровського, під час оглѐду навчальних закладів директори 

училищ повинні головну увагу звертати на: 1) знаннѐ самих наставників (їхнѐ 

повнота, ґрунтовність і сучасність); 2) способи передачі ними знань (наскільки 

вони активні й різноманітні); 3) результати навчаннѐ (не тільки обсѐг знань, а 

й розумовий та моральний розвиток учнів) (Мнение ординарного 

профессора, 1861). 

На основі попередніх Правил (1841) зі змінами і доповненнѐми, 

запропонованими членами ради при попечителі навчального округу на  

засіданні 14 квітнѐ 1861 року, зокрема і М. Лавровським, було розроблено 

«Інструкція длѐ ревізії середніх та нижчих навчальних закладів», 

затверджену попечителем Харківського навчального округу 08 червнѐ 

1861 року (О вновь составленной Инструкции, 1861, с. 18-22). 

Зауважимо, що у вересні 1862 року попечителѐм навчальних округів 

було надане право дозволѐти використаннѐ в середніх і нижчих закладах 

освіти посібників, схвалених радами при них (О расширении власти, 1862). 

М. Лавровський, ѐк член ради при попечителі Харківського навчального 

округу, неодноразово виступав на її засіданнѐх із відгуками про підручники 

та посібники ѐк із власної ініціативи, так і за дорученнѐм попечителѐ 

навчального округу. Так, на основі відгуку М. Лавровського рада при 

попечителі Харківського навчального округу в 1863 році рекомендувала 

придбати «Російську хрестоматія з примітками длѐ вищих класів середніх 
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навчальних закладів» А. Філонова длѐ гімназій округу. На думку 

М. Лавровського, до найбільших достоїнств ціюї хрестоматії належали 

багатий зміст і вдалий вибір творів народної поезії (О хрестоматии 

А. Г. Филонова, 1863). 

За дорученнѐм ради при попечителі навчального округу 

М. Лавровський у 1863 році підготував відгуки на методичні матеріали 

старшого вчителѐ російської словесності Новочеркаської гімназії Савельюва – 

«Записку про викладаннѐ російської словесності в гімназії» і «Досвід 

викладаннѐ нового періоду історії російської літератури» (Мнение 

профессора, 1863). 

29 груднѐ 1864 року на своюму засіданнѐ рада при попечителі 

Харківського навчального округу розглѐдала поданнѐ директора училищ 

Курської губернії про необхідність заміни «Книги длѐ читаннѐ» Паульсона на 

іншу будь-ѐку книгу длѐ читаннѐ в парафіѐльних училищах у зв’ѐзку з 

розпродажем усіх екземплѐрів попереднього її виданнѐ, а також доданий до 

нього відгук учителѐ російської мови Курського повітового училища Лебедюва 

на «Книгу длѐ читаннѐ» Бенедиктова (Извлечение из протоколов за 

сентѐбрьскуя треть 1864 года, 1864, с. 19). За дорученнѐм попечителѐ 

навчального округу М. Лавровський ознайомивсѐ з «Книгоя длѐ читаннѐ» 

Бенедиктова та відгуком на неї і свої висновки представив раді: «Книга длѐ 

читаннѐ» Бенедиктова не містить нічого самостійного, і там, де вже ю книга 

Ушинського або Паульсона, немаю жодної підстави замінявати її книгоя 

Бенедиктова» (О книге длѐ чтениѐ, 1865, с. 9). Якщо ж немаю ні першої, ні 

другої, М. Лавровський пропонував придбати будь-ѐку з них. Зауважимо, що 

особисто він віддавав перевагу «Книзі длѐ читаннѐ» Паульсона через більшу 

різноманітність статей у ній (О книге длѐ чтениѐ, 1865, с. 9). Радоя при 

попечителі навчального округу було ухвалене рішеннѐ повідомити директору 

училищ Курської губернії позиція М. Лавровського, ѐку поділѐли й інші члени 

ради, а його відгук на «Книгу длѐ читаннѐ» Бенедиктова надрукувати в 

«Циркулѐрі по Харківському навчальному округу» (Извлечение из 

протоколов за сентѐбрьскуя треть 1864 года, 1864, с. 19).  

На засіданні ради при попечителі навчального округу 26 лятого 

1864 року було заслухано лист Департаменту народної освіти, у ѐкому 

останній просив раду при попечителі навчального округу та педагогічні 

ради гімназій висловити свої міркуваннѐ щодо можливості використаннѐ 

«Історії російської словесності» Галахова ѐк підручника у старших трьох 

класах гімназій, думки педагогічних рад декількох гімназій навчального 

округу та висновки М. Лавровського з цього питаннѐ. У своїх висновках 
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М. Лавровський указував на те, що хоча цѐ працѐ шанованого автора маю 

незаперечні та важливі достоїнства, вона не може бути рекомендована ѐк 

підручник длѐ гімназичного використаннѐ через можливі серйозні 

утрудненнѐ. Водночас учений зауважував, що це прекрасна книга длѐ всіх 

дорослих читачів, ѐкі цікавлѐтьсѐ історичним розвитком російської 

літератури. На його поглѐд, вона повинна стати настільноя книгоя длѐ всіх 

учителів російської словесності, а також слугувати корисним посібником 

длѐ учнів вищого класу гімназії длѐ розширеннѐ і поглибленнѐ їхніх знань 

(Извлечение из протоколов за ѐнварскуя треть 1864 года, 1864, с. 2). 

24 вереснѐ 1864 року рада при попечителі навчального року на 

виконаннѐ пропозиції міністра народної освіти від 31 серпнѐ за № 7593 

просила М. Лавровського разом з трьома іншими членами ради 

розглѐнути список книг, що збираю товариство «Суспільна користь» длѐ 

надсиланнѐ в народні школи, а також інші відомі їм виданнѐ й повідомити 

раду про те, ѐкі з цих книг можуть бути корисними длѐ народних шкіл 

(Извлечение из протоколов за сентѐбрьскуя треть 1864 года, 1864, с. 2.) 

В аспекті досліджуваного питаннѐ привертаю увагу той факт, що саме 

з ініціативи М. Лавровського були запроваджені педагогічні бесіди при 

середніх та нижчих закладах освіти Харківського навчального округу, а 

також учительські з’їзди. 

Під час ревізії закладів освіти у вересні 1860 року попечитель 

Харківського навчального року генерал-лейтенант Д. Левшин звернув своя 

увагу на те, що на засіданнѐх училищних рад цих закладів зовсім не 

розглѐдаятьсѐ питаннѐ щодо підвищеннѐ ѐкості навчаннѐ. З метоя 

покращеннѐ педагогічної діѐльності наставників він запропонував раді при 

попечителі навчального округу скласти програму занѐть училищних рад. На 

виконаннѐ цього дорученнѐ рада представила попечителя свої пропозиції, 

ѐкі ґрунтувалисѐ на думці М. Лавровського (Об учреждении 

педагогических бесед, 1861, с. 7), поданій 11 січнѐ 1861 року (Лавровский, 

1861). Останній наголошував на тому, що одним із суттювих заходів длѐ 

вдосконаленнѐ навчаннѐ в середніх і нижчих закладах освіти давно визнані 

зібраннѐ вчителів, на ѐких обговоряятьсѐ різні теоретичні та практичні 

питаннѐ. На його поглѐд, їхнѐ користь і педагогічна важливість 

обумовляятьсѐ тим, що вони: 1) породжуять і підтримуять змаганнѐ 

серед наставників; 2) постійно підтримуять навчаннѐ в середніх і нижчих 

закладах освіти згідно з умовами і вимогами сучасної дидактики; 

3) слугуять длѐ наставників істинноя школоя длѐ продовженнѐ їхнього 

власного навчаннѐ. Проте мета такого роду зібрань цілком досѐгаютьсѐ 
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лише тоді, коли в них беруть участь наставники кількох однотипних 

закладів освіти. Лише за ціюї умови, вважав він, обмін думками буде 

різноманітним та цікавим і в зібранні зможуть взѐти участь декілька 

наставників, ѐкі викладаять той самий предмет, що, на його думку, маю 

особливе освітню значеннѐ (Лавровский, 1861, с. 118-120).  

Як приклад М. Лавровський наводив Німеччину, де такі педагогічні 

зібраннѐ були вже давно запроваджені й встигли багато зробити длѐ 

педагогічної теорії та практики. Він зазначав, що організаціѐ подібних 

зібрань у нас у таких самих масштабах, ѐк у Німеччині, тобто за участя 

однакової кількості закладів освіти в зібранні, зазвичай вважаютьсѐ 

справоя складноя і навіть неможливоя з об’юктивних причин – через 

дуже великі відстані між училищами й поганий стан шлѐхів сполученнѐ. 

Сам М. Лавровський був переконаний, що проведеннѐ педагогічних 

зібрань за участі трьох-п’ѐти училищ у вільний від навчального процесу час 

ю не тільки можливим, а й необхідним. Длѐ цього він запропонував 

розділити територія кожного навчального округу на декілька центрів з 

трьома-чотирма повітовими училищами в кожному (крім центрального) і 

щорічно змінявати центри длѐ проведеннѐ з’їздів, надавши матеріальну 

допомогу наставникам длѐ поїздки на них, а також установивши на 

перший час наглѐд за цими зібраннѐми. Варто зазначити, що 

М. Лавровський мріѐв побачити втіленнѐ своюї ідеї, хоча б ѐк спробу на 3–5 

років, щоб за цей час кожне повітове училище змогло стати центром 

педагогічного з’їзду. На випадок, ѐкщо її здійсненнѐ з будь-ѐких причин 

зазнаю утруднень, він радив проводити зібраннѐ наставників одного 

повітового училища длѐ педагогічних бесід, хоча і вважав їх не такими 

корисними, ѐк педагогічні з’їзди (Лавровский, 1861, с. 120-121). 

Члени ради при попечителі Харківського навчального округу, 

поділѐячи поглѐди М. Лавровського, висловилисѐ за запровадженнѐ 

педагогічних нарад длѐ наставників повітових училищ. У постанові ради з 

цього питаннѐ зазначалосѐ, що крім обговореннѐ на педагогічних нарадах 

предметів навчаннѐ (окремо взѐтих) і способів їх викладаннѐ, на них 

можуть розглѐдатисѐ різні загальнопедагогічні й загальнодидактичні 

питаннѐ, зокрема: значеннѐ виховного і морального елементу в навчанні; 

загальноосвітню значеннѐ предметів навчаннѐ, відношеннѐ їх до життѐ; 

конкретні дидактичні прийоми; взаюмини між учителем та учнѐми ѐк у 

школі, так і за її межами; ставленнѐ наставників до суспільства й особливо 

до родин учнів; шкільна дисципліна; значеннѐ винагород і покарань тощо. 

На виконаннѐ ціюї постанови попечитель Харківського навчального округу 
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запропонував усім середнім і нижчим закладам освіти округу запровадити 

педагогічні наради з метоя обговореннѐ різних педагогічних питань за 

запропонованоя програмоя щонайменше два рази на місѐць у кожному 

закладі. Директори училищ мали повідомлѐти попечителѐ про хід цих 

зібрань і питаннѐ, ѐкі на них обговорявалисѐ, через кожні два місѐці (Об 

учреждении педагогических бесед, 1861, с. 8-9). 

Водночас попечитель навчального округу згідно з постановоя ради 

при ньому подав думку М. Лавровського про вчительські зібраннѐ на 

розглѐд міністра народної освіти й просив його дозволу на їх 

запровадженнѐ. У листі від 03 квітнѐ 1861 року за № 2197 міністр визнав 

пропозиція щодо запровадженнѐ педагогічних з’їздів учителів закладів 

освіти Харківського навчального округу з метоя обговореннѐ педагогічних 

питань у вільний від службових занѐть час досить корисноя. Він дозволив 

попечителя навчального округу розпочати її реалізація з урахуваннѐм 

суми коштів, ѐкі заклади освіти зможуть (з дозволу останнього) виділѐти на 

педагогічні з’їзди. У своюму розпорѐдженні директорам училищ 

попечитель Харківського навчального округу запропонував їм надати 

докладні міркуваннѐ щодо організації педагогічних з’їздів. При цьому він 

зауважив, що в перший раз провести вчительські з’їзди краще в 

губернських містах округу за участя трьох або чотирьох найближчих до них 

повітових училищ і зробити це слід під безпосереднім керівництвом 

директорів (Об учительских съездах, 1861, с. 7). Отже, пропозиціѐ 

М. Лавровського була втілена у життѐ. Перший педагогічний з’їзд було 

проведено влітку 1861 року в Харкові длѐ вчителів найближчих до міста 

повітових училищ (Лавровский, 1863, с. 348). 

Наприкінці 1862мроку попечитель Харківського навчального округу 

генерал-лейтенант Д. Левшин доручив М. Лавровському детально вивчити 

пропозиції педагогічних з’їздів, ѐкі відбулисѐ влітку цього року в десѐти містах 

навчального округу, щодо способів викладаннѐ в повітових і парафіѐльних 

училищах (Дело о вознаграждении, 1863, арк. 1 зв.). Результатом виконаннѐ 

цього дорученнѐ став «Оглѐд учительських з’їздів у 1862 році в Харківському 

навчальному окрузі», надрукований у «Журналі Міністерства народної 

освіти» (Лавровский, 1863). Зауважимо, що у своюму прощальному циркулѐрі 

генерал-лейтенант Д. Левшин, призначений 21 січнѐ 1863 року на посаду 

попечителѐ Московського навчального округу, назвав педагогічні бесіди, 

запроваджені в гімназіѐх і повітових училищах округу, а також дозволені 

вищим керівництвом учительські з’їзди «найзнаменнішим ѐвищем» у житті 
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закладів освіти за роки його попечительства в Харківському навчальному 

окрузі (Прощальный циркулѐр, 1863, с. 3). 

У наступні роки М. Лавровський продовжував живо цікавитисѐ 

роботоя педагогічних з’їздів і брати в них активну участь. Так, у 1866 році в 

«Циркулѐрі по Харківському навчальному округу» було опубліковано 

складений ним звіт про з’їзд учителів російської мови в повітових 

училищах Курської дирекції Харківського навчального округу, ѐкий 

відбувсѐ наприкінці листопада – на початку груднѐ 1865 року (Отчет о 

съезде, 1866). 27 квітнѐ 1867 року рада при попечителі навчального року 

заслухала звіт М. Лавровського про результати з’їзду вчителів російської 

мови і словесності гімназій Харківського навчального округу, ѐкий відбувсѐ 

в Харкові 06–16 січнѐ 1867 року під його головуваннѐм і постановила всі 

представлені М. Лавровським протоколи засідань цього з’їзду із записками 

деѐких учителів (повністя або у витѐгах) надрукувати у спеціальному 

додатку до одного з найближчих номерів «Циркулѐра по Харківському 

навчальному округу» та окремими брошурами накладом 150 екземплѐрів 

(Извлечение из протоколов за первуя половину 1867 года, 1867, с. 7). 

Зауважимо, що попечитель Харківського навчального округу К. Фойгт 

у своїй вступній промові на цьому з’їзді звернувсѐ до М. Ларовського зі 

словами, ѐкі свідчать про його незаперечний авторитет серед науковців і 

педагогів: «На закінченнѐ мая честь звернутисѐ до вас, шановний Миколо 

Олексійовичу! Займіть крісло голови, ѐке належить Вам не тільки по праву 

професури, ѐку Ви несете з такоя честя, але й по тому авторитету, ѐкий Ви 

здобули Вашими літературними та педагогічними працѐми, по тій довірі й 

повазі, ѐкими Ви так повно, так цілковито користуютесѐ в нашій науковій та 

навчальній родині» (Съезд преподавателей, 1867, с. 3). 

Висновки. Результати проведеного дослідженнѐ даять підстави 

стверджувати, що М. Лавровський, ѐк член ради при попечителі 

Харківського навчального округу, у 1860–1874 роках брав діюву участь у 

розглѐді питань, що стосувалисѐ навчальних справ округу: заснуваннѐ та 

закриттѐ казенних і приватних закладів освіти; обговореннѐ пропозицій і 

вжиттѐ необхідних заходів длѐ поліпшеннѐ навчально-виховної роботи в 

середніх і нижчих закладах освіти округу; експертиза навчально-

методичної літератури, рекомендуваннѐ її до використаннѐ в закладах 

освіти округу; керівництво педагогічними курсами; розглѐд річних звітів та 

результатів оглѐду середніх і нижчих закладів освіти округу тощо. Про його 

великий авторитет серед інших членів ради свідчить той факт, що більшість 
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його пропозицій з різних питань було взѐто радоя при попечителі 

навчального округу за основу при ухваленні нея рішень.  

Найбільш інтенсивноя і продуктивноя діѐльність М. Лавровського ѐк 

члена ради при попечителі Харківського навчального округу була 

впродовж 1860–1867 років, коли він був керівником кандидатів-педагогів 

із педагогіки на педагогічних курсах, очолявав педагогічний комітет при 

раді й завідував педагогічноя бібліотекоя педагогічних курсів. У ці роки 

вчений також ініціяю запровадженнѐ педагогічних бесід при середніх та 

нижчих закладах освіти округу і педагогічних з’їздів, публікую праці «Про 

оглѐд нижчих навчальних закладів директорами училищ» (1861), «Про 

педагогічні бесіди у повітових училищах» (1861), «Оглѐд учительських 

з’їздів у 1862 році в Харківському навчальному окрузі» (1863), підготовка 

ѐких пов’ѐзана з виконаннѐм доручень попечителѐ навчального округу. 

Перспективи подальших наукових досліджень. Предметом 

подальших наукових розвідок може стати вивченнѐ діѐльності 

П. Козачинського – члена ради при попечителі Київського навчального 

округу з управлѐннѐ фундушами.  
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РЕЗЮМЕ 
Балацинова Алла. Деѐтельность Николаѐ Алексеевича Лавровского как члена 

совета при попечителе Харьковского учебного округа. 
В статье на основе анализа законодательных и нормативных документов, 

протоколов заседаний совета при попечителе Харьковского учебного округа, 
служебной переписки попечителѐ учебного округа с должностными лицами 
Министерства народного образованиѐ, отчетов Харьковского университета, 
статей и рецензий Н. Лавровского, опубликованных в «Журнале Министерства 
народного просвещениѐ» и «Циркулѐре по Харьковскому учебному округу», 
охарактеризованы содержание и направлениѐ деѐтельности ученого как члена 
совета при попечителе Харьковского учебного округа (1860–1874). 

Ключевые слова: деѐтельность, Харьковский учебный округ, Харьковский 
университет, совет при попечителе учебного округа, педагогические курсы, 
педагогический комитет, учебно-методическаѐ литература, педагогические съезды. 

SUMMARY 
Balatsynova Alla. The work of Mykola Oleksiiovych Lavrovskyi as a member of the 

Board of Trustees of Kharkiv Educational District. 
The article is based on the study of legislative and regulatory documents, records of 

the meetings of the board of trustees of Kharkiv educational district, official correspondence 
of trustees of the educational district with officials of the Ministry of Public Education, 
reports of Kharkiv University, articles and reviews of M. Lavrovskyi published in the Journal of 
the Ministry of Public Education and the Circular for Kharkiv Educational District. The article 
depicts work directions of the scientist as a member of the board of trustees of Kharkiv 
educational district (1860–1874). We used such research methods as general scientific ones 
(analysis, synthesis, comparison, systematization, classification, generalization) and special 
ones (biographical and retrospective ones). 

It is specified that M. Lavrovskyi began his teaching career at Kharkiv University in 
February 1853 at the Department of Pedagogy. In November 1858, the scientist took the 
chair at the Department of Russian Literature. Along with teaching at this department, 
M. Lavrovskyi continued to give lectures at the vacant Department of Pedagogy until the 
1861/1862 academic year. 

It is identified that he was elected to the board of trustees of Kharkiv educational district 
by the university council in 1860 as a professor of pedagogy because of organization of two-year 
pedagogical courses for teachers of secondary educational institutions, which were controlled 
mostly by the board of trustees of the educational district. After their liquidation in 1867, he was 
elected to the board as a professor of Russian language and literature. 

It is found that as a member of the board of trustees of Kharkiv educational district 
M. Lavrovskyi took an active part in considering educational issues of the district such as: the 
establishment and closure of public and private education institutions; discussion of proposals 
and taking the necessary measures to improve the educational work in secondary and lower 
education institutions of the district; examination of educational and methodological literature, 
its recommendation for using in education institutions of the district; management of 
pedagogical courses; examination of annual reports and results of inspections of secondary and 
lower education institutions of the district, etc. His great authority among other members of the 
board is shown by the fact that most of his proposals on various issues were taken by the board 
of trustees of the educational district as a basis for its decisions.  

It is identified that the most intensive and productive work of M. Lavrovskyi as a 
member of the board of trustees of Kharkiv educational district was during 1860–1867, when 
he was the head of candidates for a Pedagogy teacher position at pedagogical courses, and 
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when he headed the pedagogical committee at the board and the pedagogical library of 
pedagogical courses. It was during these years that the scientist also initiated pedagogical 
discussions at secondary and lower education institutions of the district and pedagogical 
congresses, published articles “On Inspection of Lower Education Institutions by School 
Principals” (1861), “On Pedagogical Discussions in County Schools” (1861), and “Review of 
Teachers’ Congresses in 1862 in Kharkiv Educational District” (1863). They all appeared due 
to his implementation of the instructions of the trustee of the educational district. 

Key words: work, Kharkiv educational district, Kharkiv University, board of trustees of 
the educational district, pedagogical courses, pedagogical committee, educational and 
methodological literature, pedagogical congresses. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У 

ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА 

ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) 
 

У статті подано результати історико-педагогічного дослідженнѐ проблеми 
організації психолого-педагогічних умов управліннѐ виховноя роботоя у вищих 
педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століттѐ) 
відповідно до встановлених етапів: І етап (1958-1990 рр.) – етап становленнѐ процесу 
управліннѐ виховноя роботоя у вищій школі України; ІІ етап (1991-2013 рр.) – етап 
реформуваннѐ процесу управліннѐ вихованнѐм майбутніх учителів у вищих навчальних 
закладах України; ІІІ етап (з 2014 р. по сьогоденнѐ) – етап стабілізації процесу управліннѐ 
виховноя роботоя у вищих педагогічних навчальних закладах України. Визначено 
пріоритетні напрѐми забезпеченнѐ психолого-педагогічних умов управліннѐ виховноя 
роботоя в сучасних закладах вищої педагогічної освіти України. 

Ключові слова: виховна робота, вищий педагогічний навчальний заклад, 
педагогічний досвід, управліннѐ, учитель. 

 

Постановка проблеми. Питаннѐ модернізації сучасної вищої школи ю 

актуальним та першочерговим длѐ розвитку освітньої справи в нашій 

країні. Адже входженнѐ України в світовий освітній простір, 

ювроінтеграційні процеси, розвиток ринкових відносин, активізаціѐ 

інноваційних освітніх процесів ю головними соціально-економічними 

чинниками, що вимагаять кординальних змін у національній системі 

вищої педагогічної освіти України загалом та процесі вихованнѐ 

майбутнього вчителѐ длѐ Нової української школи зокрема. 

Пріоритетні завданнѐ щодо вдосконаленнѐ процесу формуваннѐ 

висококваліфікованого вчителѐ у вищих педагогічних навчальних закладах 

подано в низці документів: Законі України «Про вищу освіту» № 1556-VII 

від 1.07.2014 р., Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-
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2021 роки, Наказі МОН України № 1453/716/997 від 21.10.2013 р. «Про 

Програму патріотичного вихованнѐ учнівської та студентської молоді в 

навчальних закладах України», Національній доктрині розвитку освіти 

України у ХХІ столітті, Концепції національно-патріотичного вихованнѐ та ін.  

У Законі України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1.07.2014 р. йдетьсѐ 

про «основні правові, організаційні, фінансові засади функціонуваннѐ 

системи вищої освіти, створеннѐ умов длѐ посиленнѐ співпраці державних 

органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів 

вищої освіти, поюднаннѐ освіти з наукоя та виробництвом з метоя підготовки 

конкурентоспроможного лядського капіталу длѐ високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпеченнѐ 

потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцѐх» 

(Закон…, 2014). Отже, відповідно до вищезазначених напрѐмів розвитку 

вищої освіти в Україні представникам управлінського апарату вищих 

педагогічних навчальних закладів необхідно створити належні нормативно-

правові, інформаційні, науково-методичні, матеріально-фінансові, психолого-

педагогічні, організаційні умови управліннѐ вихованнѐм майбутніх педагогів.  

Аналіз актуальних досліджень. Теоретико-методологічні засади 

організації процесу управліннѐ у вищих педагогічних навчальних закладах 

досліджували В. Кремень, А. Прокопенко та ін. Проблемі забезпеченнѐ 

психолого-педагогічних умов управліннѐ процесом вихованнѐ майбутніх 

педагогів присвѐчено наукові роботи О. Віксніньш, А. Ржевської, О. Чиж, 

І. Ящук та ін. Історико-педагогічні аспекти становленнѐ психологічної 

служби в системі вітчизнѐної освіти представлено в наукових працѐх 

Т. Надвиничної, В. Панок, А. Фурмана та ін.  

Результати аналізу останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що 

вищезазначені вчені у своїх наукових доробках порушували окремі аспекти 

означеної проблеми. Установлено, що в історико-педагогічній науці немаю 

цілісного й системного дослідженнѐ генези організації психолого-

педагогічних умов управліннѐ вихованнѐм студентської молоді у вищих 

педагогічних навчальних закладах України, починаячи з другої половини 

ХХ та на початку ХХІ століттѐ. Недостатнѐ розробленість вищезазначеної 

проблеми стаю на заваді реалізації освітньої політики щодо забезпеченнѐ 

ѐкісного навчально-виховного процесу длѐ формуваннѐ особистості 

майбутнього вчителѐ Нової української школи, адже використаннѐ 

накопиченого позитивного педагогічного досвіду на сучасному етапі 

розвитку вищої освіти України ю підґрунтѐм длѐ вдосконаленнѐ системи 
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управліннѐ вищим педагогічним навчальним закладом загалом та процесу 

вихованнѐ майбутніх педагогів зокрема. 

Доцільність проведеннѐ дослідженнѐ підсиляютьсѐ необхідністя 

усуненнѐ суперечності між модернізаціюя апарату управліннѐ виховноя 

роботоя у вищих педагогічних навчальних закладах та необхідністя 

розробки змісту забезпеченнѐ психолого-педагогічних умов управліннѐ 

вихованнѐм майбутніх педагогів. 

Мета статті – дослідити генезу організації психолого-педагогічних умов 

управліннѐ виховноя роботоя у вищих педагогічних навчальних закладах 

України (друга половина ХХ – початок ХХІ століттѐ) відповідно до 

встановлених етапів розвитку вищезазначеного процесу: І етап (1958-

1990 рр.) – етап становленнѐ процесу управліннѐ виховноя роботоя у 

вищій школі України; ІІ етап (1991-2013 рр.) – етап реформуваннѐ процесу 

управліннѐ вихованнѐм майбутніх учителів у вищих навчальних закладах 

України; ІІІ етап (з 2014 р. – дотепер) – етап стабілізації процесу управліннѐ 

виховноя роботоя у вищих педагогічних навчальних закладах України.  

Методи дослідження. Окреслена мета вмотивувала вибір комплексу 

взаюмопов’ѐзаних мeтoдів: теоретичних – аналіз архівних матеріалів, 

нормативно-правових документів, філософських, психологічних і 

педагогічних джерел із проблеми організації процесу управліннѐ 

вихованнѐм студентської молоді у вищих педагогічних навчальних 

закладах України, починаячи з другої половини ХХ століттѐ та на початку 

ХХІ століттѐ; контент-аналіз та метод класифікації длѐ виокремленнѐ 

психолого-педагогічних умов управліннѐ виховноя роботоя у вищих 

педагогічних навчальних закладах України; емпіричних – спостереженнѐ, 

інтерв’я, бесіда, педагогічний експеримент (констатувальний) длѐ 

визначеннѐ та обґрунтуваннѐ вищезазначених умов. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз архівних матеріалів, контент-

аналіз наукових робіт та результати констатувального етапу експерименту 

дозволили визначити психолого-педагогічні умови управліннѐ виховноя 

роботоя у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 

ХХ – початок ХХІ століттѐ): наѐвність системи психологічної підтримки 

суб’юктів управліннѐ процесом вихованнѐ у вищій школі; створеннѐ 

атмосфери поваги, довіри та успіху; наѐвність системи заходів подоланнѐ 

супротиву до впровадженнѐ інновацій у виховний процес; діювість системи 

стимулів, мотивації суб’юктів управліннѐ до виховної діѐльності у вищій школі. 

І етап (1958-1990 рр.) – етап становленнѐ процесу управліннѐ 

виховноя роботоя у вищій школі України знаменувавсѐ: високим рівнем 
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згуртованості суб’юктів управліннѐ виховноя роботоя, що пов’ѐзано з 

наѐвністя всеохопляячої внутрішньовузівської ідеології та діювістя 

системи морального та матеріального заохоченнѐ; ідейно-виховним 

впливом на соціально-психологічний стан суб’юктів управліннѐ з боку 

партійних, комсомольських та громадських організацій, що діѐли на базі 

вищих педагогічних навчальних закладів УРСР. 

Установлено, що психолого-педагогічне забезпеченнѐ процесу 

управліннѐ виховноя роботоя передбачаю наѐвність у вищому 

навчальному закладі психологічної служби, завданнѐми ѐкої ю: наданнѐ 

індивідуальної психологічної підтримки суб’юктам управліннѐ; здійсненнѐ 

моніторингу соціально-психологічного стану суб’юктів управліннѐ виховноя 

роботоя у вищій школі; створеннѐ сприѐтливого психологічного 

мікроклімату через оптимізація форм спілкуваннѐ між суб’юктами 

управліннѐ виховним процесом; наданнѐ психологічної допомоги 

першокурсникам в адаптаційний період та ін.  

Учений В. Панок зазначаю, що «Історіѐ становленнѐ психологічної 

служби в системі освіти України розпочаласѐ за часів СРСР» (Панок, 2012, с. 

70). У 1990 році було прийнѐто «Положеннѐ про психологічну службу в 

системі народної освіти СРСР», у ѐкому зазначено, що «Психологічна 

служба ю необхідним компонентом системи народної освіти, що 

забезпечую розвиток особистісного, інтелектуального й професійного 

потенціалу суспільства. Головне завданнѐ психологічної служби – 

формуваннѐ розвивального способу життѐ особистості в різних навчально-

виховних установах у системі безперервної освіти» (Положеннѐ, 1990). 

Аналіз архівних матеріалів та документів дав можливість встановити, 

що в 1958-1989 рр. не існувало системи моніторингових досліджень 

соціально-психологічного стану суб’юктів управліннѐ у вищій школі, а 

психологічна підтримка в поюднанні з ідейно-виховноя здійсняваласѐ 

партійними, комсомольськими та громадськими організаціѐми, що діѐли 

на базі вищих педагогічних навчальних закладів УРСР. У річному звіті 

Міністерства освіти УРСР про роботу педагогічних інститутів УРСР за 1965-

1966 н.р. зазначено, що «Професорсько-викладатський склад педінститутів 

під керівництвом партійних і за допомогоя комсомольських та 

громадських організацій виховували студентську молодь на славних 

револяційних, бойових та трудових традиціѐх радѐнського народу. 

Інститути так будували ідейно-виховну роботу, щоб вона була 

організаційно пов’ѐзана з навчальним процесом і спрѐмована на 

вирішеннѐ завдань комуністичного будівництва. Наприклад, ректором 
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Уманського педінституту спільно з партійноя організаціюя розроблено 

комплекс заходів щодо ідейно-політичного вихованнѐ студентів протѐгом 

усіх 4-5 років навчаннѐ в інституті. На І курсі звертаютьсѐ увага на специфіку 

навчаннѐ у вищій школі, на виробленнѐ у студентів навичок до самостійної 

роботи над книгоя, на спрѐмуваннѐ кожного студента на вивченнѐ 

марксистсько-ленінської теорії, студентам прищепляютьсѐ лябов до 

професії радѐнського вчителѐ» (Річний звіт, 1966, с. 81). 

Зазначимо, що сприѐтливий психологічний мікроклімат у вищих 

педагогічних навчальних закладах УРСР підтримувавсѐ за допомогоя 

внутрішньовузівської ідеології. Використаннѐ внутрішньовузівської ідеології 

ѐк засобу об’юднаннѐ дозволило досѐгти суб’юктам управліннѐ виховноя 

роботоя високого рівнѐ згуртованості. Установлено, що на етапі становленнѐ 

процесу управліннѐ виховноя роботоя у вищій школі УРСР (1958-1990 рр.) 

усѐ діѐльність педагогічних інститутів (навчальна, вихована, методична і 

наукова) була підпорѐдкована ідеї підготовки висококваліфікованих учителів, 

формуваннѐ в них марксистсько-ленінського світоглѐду, виробленнѐ високих 

моральних ѐкостей будівництва комуністичного суспільства.  

Отже, завдѐки системному вдосконалення форм і методів ідейно-

виховної роботи, у вищій школі УРСР було сформовано сприѐтливий 

психологічний мікроклімат длѐ вихованнѐ студентів у дусі високих 

принципів морального кодексу будівництва комунізму. Також, «з метоя 

посиленнѐ виховного впливу на студентів педінститутами проводилисѐ 

різні лекції, теоретичні конференції, літературні вечори, диспути, тематичні 

вечори, відвідуваннѐ театрів і кіно, політбесіди і політінформації, екскурсії 

в музеї та походи по історичним місцѐм, зустрічі з видатними лядьми 

(старими комуністами, учасниками жовтнѐ, героѐми праці, ученими тощо)» 

(Річний звіт…, 1966, с. 83). 

У 1958-1990 рр. з метоя підвищеннѐ ефективності роботи суб’юктів 

управліннѐ процесом вихованнѐ майбутніх педагогів на базі вищих 

навчальних закладі в УРСР діѐла чітка система морального (відзначеннѐ 

державними нагородами, знаками, грамотами, присвоюннѐ почесних 

звань, визнаннѐ в колективі, відмітка про нагородженнѐ у трудовій книжці 

та ін.) та матеріального (відзначеннѐ державними преміѐми, наданнѐ 

соціальних пільг, путівки в санаторій, відвідуваннѐ екскурсій тощо) 

заохоченнѐ. Підкреслимо, що у вищезазначений період діагностика 

утруднень та система заходів подоланнѐ супротиву під час упровадженнѐ 

інновацій у виховний процес не здійсняваласѐ, оскільки інноваційна 

діѐльність суб’юктів виховної роботи у вищій школі СРСР не стимуляваласѐ 
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та жорстко контроляваласѐ з боку вищого керівництва. Це було пов’ѐзано, 

насамперед, зі стандартизаціюя, стратегічно-державноя централізаціюя та 

з авторитарним режимом управліннѐ у СРСР. 

ІІ етап (1991-2013 рр.) – етап реформуваннѐ процесу управліннѐ 

вихованнѐм майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України 

знаменувавсѐ відкриттѐм психологічних служб у вищих педагогічних 

навчальних закладах, масовим упровадженнѐм інновацій у виховний 

процес, розполітизаціюя внутрішньовузівської ідеології, націоналізаціюя 

процесу вихованнѐ студентської молоді та ін.  

Психологічні служби масово почали відкриватисѐ на базі вищих 

педагогічних навчальних закладів у 90-ті рр. ХХ століттѐ та переважно 

оріюнтувалисѐ на особистість студента. Головним завданнѐм роботи 

психологічної служби на етапі реформуваннѐ процесу управліннѐ 

вихованнѐм майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України було 

наданнѐ психологічної підтримки першокурсникам під час їх соціально-

психологічної адаптації до умов навчаннѐ в університеті.  

У 90-ті рр. ХХ століттѐ у зв’ѐзку з розпадом СРСР розпочавсѐ період 

ігноруваннѐ та недооцінки ідеологічного компонента в системі управліннѐ 

вихованнѐм майбутніх педагогів. У результаті це призвело до втрати 

одного з необхідних важелів мобілізації управлінської діѐльності у вищій 

школі. На думку А. Ржевської, «Ідеологіѐ педагогічного ЗВО – це система 

політичних, правових, моральних, естетичних, психолого-педагогічних, 

філософських поглѐдів та ідей, властивих студентсько-викладацькому 

складу закладу, у ѐких усвідомляятьсѐ й оціняятьсѐ відносини лядей до 

дійсності, у тому числі формуляятьсѐ професійні ідеали, установляятьсѐ 

їхні носії; формуютьсѐ почуттѐ професійної спільності; забезпечуютьсѐ 

наступність цінностей організації. Ідеологіѐ ЗВО – це засіб згуртуваннѐ 

викладачів та студентів у процесі управліннѐ. Ідеологіѐ здобуваю особливу 

значимість у періоди різких і глибоких змін, коли організації необхідний 

ривок, саме ідеологіѐ сприѐю мобілізації, об’юднаннѐ зусиль колективу» 

(Ржевська, 2001, с. 96). Підкреслимо, що на початку ХХІ століттѐ цей 

«пробіл» був заповнений національноя складовоя (побудовоя системи 

національного вихованнѐ студентської молоді України). 

У 1991-2013 рр. проблема пошуку принципово нових шлѐхів 

підвищеннѐ ефективності функціонуваннѐ та розвитку вищих педагогічних 

навчальних закладів вирішуваласѐ за допомогоя масового впровадженнѐ 

інновацій в управлінський, навчальний та виховний процеси. Ми 
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погоджуюмосѐ з думкоя В. Кременѐ, що «Світ ідей зміняютьсѐ швидше, ніж 

поколіннѐ лядей. Без інновацій нічого робити в світі» (Кремень, 2003, с. 16).  

Підкреслимо, що у вищезазначений період длѐ мотивації суб’юктів 

управліннѐ виховноя роботоя у вищих педагогічних навчальних закладах 

діѐла переважно система морального заохоченнѐ (врученнѐ звань 

«Кращий куратор року», «Краща академічна група року», «Кращий студент 

року», «Кращий студентська сім’ѐ року» на засіданні Вченої ради 

університету тощо). 

ІІІ етап (з 2014 р. – дотепер) – етап стабілізації процесу управліннѐ ви-

ховноя роботоя у вищих педагогічних навчальних закладах України знамену-

вавсѐ розвитком автономії закладів вищої педагогічної освіти, фандрайзингу, 

студентоцентризму, академічної свободи та академічної мобільності.  

Результати констатувального етапу експерименту дозволили 

встановити, що в наш час на базі всіх вищих педагогічних навчальних 

закладів України діять психологічні служби (центри, кабінети та ін.), 

завданнѐми ѐких ю: організаціѐ соціально-психологічної адаптації 

першокурсників, наданнѐ індивідуальної психологічної допомоги 

учасникам навчально-виховного процесу та представникам апарату 

управліннѐ у вищій школі тощо. На нашу думку, подальшого розвитку 

потребую проблема створеннѐ системи моніторингових досліджень 

соціально-психологічного стану суб’юктів управліннѐ. 

Слід зазначити, що вищезазначений період знаменувавсѐ розквітом 

академічної свободи. У Законі України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 

1.07.2014 р. зазначено, що «Академічна свобода – самостійність і 

незалежність учасників освітнього процесу під час провадженнѐ педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діѐльності, що 

здійсняютьсѐ на принципах свободи слова і творчості, поширеннѐ знань та 

інформації, проведеннѐ наукових досліджень і використаннѐ їх результатів» 

(Закон, 2014). Отже, держава на законодавчому рівні стимуляю 

представників апарату управліннѐ виховноя роботоя до здійсненнѐ 

інноваційної діѐльності. Установлено, що вищими педагогічними 

навчальними закладами длѐ подоланнѐ супротиву щодо впровадженнѐ 

інновацій у виховний процес здійсняютьсѐ психологічна діагностика 

утруднень, що виникаять у суб’юктів управліннѐ під час інноваційної 

діѐльності, та створяятьсѐ структурні підрозділи длѐ підвищеннѐ рівнѐ 

обізнаності суб’юктів управліннѐ з процесом упровадженнѐ інновацій. 

Також, длѐ мотивації суб’юктів управліннѐ виховноя роботоя вищі 

педагогічні навчальні заклади використовуять рейтингову систему 
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оціняваннѐ їх професійної діѐльності. Наприклад, у Положенні про 

рейтингове оціняваннѐ професійної діѐльності та професійної активності 

науково-педагогічних працівників Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Б. Хмельницького зазначено, що «Метоя 

запровадженнѐ рейтингової системи оціняваннѐ ю: підвищеннѐ 

самооцінки, самоконтроля ефективності та результативності професійної 

діѐльності науково-педагогічних працівників; забезпеченнѐ змагальності та 

конкурентоспроможності, підвищеннѐ мотивації ефективності праці; 

створеннѐ системи об’юктивних показників длѐ прийнѐттѐ рішень щодо 

заохоченнѐ; мотиваціѐ науково-педагогічних працівників до 

вдосконаленнѐ ѐкості навчальної, виховної, наукової та інноваційної 

діѐльності, підвищеннѐ рівнѐ їх професіоналізму» (Положеннѐ…, 2017). 

Слід зазначити, що розширеннѐ фінансово-економічних відносин у 

сфері вищої освіти (наданнѐ платних послуг, залученнѐ додаткових джерел 

фінансуваннѐ, комерціалізаціѐ та ін.) надало можливість вищим 

навчальним закладам удосконалити систему матеріального заохоченнѐ 

суб’юктів управліннѐ виховноя роботоя. 

На етапі стабілізації процесу управліннѐ виховноя роботоя у вищих 

педагогічних навчальних закладах України питаннѐ формуваннѐ 

сприѐтливого психологічного мікроклімату під час організації суб’юктами 

управліннѐ виховного процесу вирішуютьсѐ за допомогоя створеннѐ 

акмеологічного середовища. На думку О. Дубасеняк, «Акмеологічне 

середовище – це середовище прагненнѐ до успіху, до творчості, до 

високих результатів діѐльності, до досѐгнень кожного, коли престижно 

ѐкісно працявати, викладати, навчатисѐ, вести науковий пошук, 

дотримуячись морально-правових норм взаюмодії. Акмеологічне 

розвивальне середовище – середовище, у ѐкому заохочуваласѐ активність, 

ініціатива, самостійність, інноваційний пошук, прагненнѐ до успіху ѐк 

викладачів, так і студентів» (Дубасеняк, 2011, с. 24).  

Установлено, що пріоритетними напрѐмами забезпеченнѐ психолого-

педагогічних умов управліннѐ виховноя роботоя в сучасних вищих 

педагогічних навчальних закладах України ю:  

– створеннѐ системи моніторингових досліджень соціально-

психологічного стану суб’юктів управліннѐ; 

– удосконаленнѐ системи психологічної служби у вищій школі з 

метоя наданнѐ ѐкісної індивідуальної підтримки всім суб’юктам управліннѐ 

виховноя роботоя; 
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– психологічна діагностика утруднень під час упровадженнѐ 

інновацій у процес вихованнѐ майбутніх педагогів; 

– створеннѐ акмеологічного середовища у вищому педагогічному 

навчальному закладі длѐ підвищеннѐ рівнѐ згуртованості суб’юктів управліннѐ 

виховноя роботоя та створеннѐ атмосфери поваги, довіри та успіху; 

– розробка внутрішньовишівської ідеології з метоя оптимізації 

управлінського процесу вихованнѐ майбутніх педагогів; 

– упровадженнѐ системи заходів длѐ подоланнѐ психологічного 

дискомфорту та формуваннѐ сприѐтливого психологічного мікроклімату;  

– створеннѐ системи заходів морального й матеріального заохоченнѐ 

суб’юктів управліннѐ; 

– створеннѐ рейтингової системи оціняваннѐ діѐльності суб’юктів 

управліннѐ вихованнѐм майбутніх педагогів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Результати 

аналізу архівних матеріалів, нормативно-правових документів, психолого-

педагогічних та філософських джерел свідчать про те, що проблема 

організації психолого-педагогічних умов управліннѐ вихованнѐм майбутніх 

педагогів у вищій школі України ю актуальноя. Дослідженнѐ генези 

процесу управліннѐ виховноя роботоя у вищих педагогічних навчальних 

закладах, починаячи з другої половини ХХ та на початку ХХІ століттѐ, 

дозволило: окреслити напрацьований історичний освітѐнський досвід 

щодо проблеми управліннѐ вихованнѐм майбутніх педагогів відповідно до 

встановлених етапів: І етап (1958-1990 рр.) – етап становленнѐ процесу 

управліннѐ виховноя роботоя у вищій школі України; ІІ етап (1991-

2013 рр.) – етап реформуваннѐ процесу управліннѐ вихованнѐм майбутніх 

учителів у вищих навчальних закладах України; ІІІ етап (з 2014 р. по 

сьогоденнѐ) – етап стабілізації процесу управліннѐ виховноя роботоя у 

вищих педагогічних навчальних закладах України; визначити пріоритетні 

напрѐми забезпеченнѐ психолого-педагогічних умов управліннѐ виховноя 

роботоя d сучасних закладах вищої педагогічної освіти України. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в дослідженні генези 

організації студентського самоврѐдуваннѐ у вищій школі України (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століттѐ).  
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РЕЗЮМЕ 
Дудко Ярослава. Психолого-педагогические условиѐ управлениѐ 

воспитательной работой в высших педагогических учебных заведениѐх Украины 
(втораѐ половина ХХ – начало ХХІ столетиѐ).  

В статье представлены результаты историко-педагогического исследованиѐ 
проблемы организации психолого-педагогических условий управлениѐ 
воспитательной работой в высших педагогических учебных заведениѐх Украины 
(втораѐ половина ХХ – начало ХХІ столетиѐ) согласно установленным этапам: І 
этап (1958-1990 гг.) – этап становлениѐ процесса управлениѐ воспитательной 
работой в высшей школе Украины; ІІ этап (1991-2013 гг.) – этап реформированиѐ 
процесса управлениѐ воспитанием будущих учителей в высших учебных заведениѐх 
Украины; ІІІ этап (с 2014 г. – по настоѐщее времѐ) – этап стабилизации процесса 
управлениѐ воспитательной работой в высших педагогических учебных заведениѐх 
Украины. Определены приоритетные направлениѐ обеспечениѐ психолого-
педагогических условий управлениѐ воспитательной работой в современных 
заведениѐх высшего педагогического образованиѐ Украины. 

Ключевые слова: воспитательнаѐ работа, высшее педагогическое учебное 
заведение, педагогический опыт, управление, учитель. 

SUMMARY 
Dudko Yaroslava. Psychological and pedagogical conditions of the management of 

upbringing work in higher pedagogical education institutions of Ukraine (second half of the 

XX – beginning of the XXI century). 

The article presents the results of historical and pedagogical research of the problem 

of organization of psychological and pedagogical conditions of the management of 

upbringing work in higher pedagogical education institutions of Ukraine (second half of the 

XX – beginning of the XXI century). 

The purpose of the article is to investigate the genesis of the organization of 

psychological and pedagogical conditions of the management of upbringing work in higher 

pedagogical education institutions of Ukraine (second half of the XX – beginning of the XXI 

century) according to the established stages: I stage (1958-1990) – the stage of formation of 

the management of upbringing work in high school in Ukraine; II stage (1991-2013) – the 

stage of reforming of the management of future teacher’s upbringing in higher education 

institutions of Ukraine; III stage (from 2014 to present) – the stage of stabilization of the 

management of upbringing work in higher pedagogical education institutions of Ukraine. 

In the course of the research the priority directions of providing psychological and 

pedagogical conditions of the management of upbringing work in modern higher pedagogical 

education institutions of Ukraine were identified: creation of a system of monitoring research of 

social and psychological condition of subjects of management; improving the system of 

psychological services in higher school in order to provide quality individual support to all subjects 

of management of upbringing work; psychological diagnosis of difficulties during the 

introduction of innovations in the process of future teacher’s upbringing; creating an 
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acmeological environment in higher pedagogical education institution to increase the level of 

cohesion of subjects of management of upbringing work and create an atmosphere of respect, 

trust and success; development of intra-university ideology in order to optimize the management 

process of future teacher’s upbringing; introduction of a system of measures to overcome 

psychological discomfort and formation of a favorable psychological microclimate; creation of a 

system of moral and material encouragement of subjects of management to upbringing activity; 

creation of a rating system for evaluating the activities of subjects of management of future 

teacher’s upbringing. 

The analysis of genesis of the organization of student self-government in higher 

school in Ukraine (second half of the XX – beginning of the XXI century) is considered to be a 

perspective for further research. 

Key words: upbringing work, higher pedagogical education institution, pedagogical 

experience, management, teacher. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ МОРСЬКОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ (80-ТІ РР. XX СТ.) 
 

У статті розглѐнуто роль інформаційних технологій у підготовці майбутніх 
фахівців морського профіля. Наголошено на доцільності використаннѐ в освітньому 
процесі технічних засобів навчаннѐ з урахуваннѐм набутого історико-педагогічного 
досвіду. Констатовано, що в 80-ті роки ХХ століттѐ склалисѐ умови длѐ прийнѐттѐ 
урѐдової постанови «Про заходи по забезпечення комп’ятерної грамотності учнів 
середніх навчальних закладів і широкого впровадженнѐ електронно-обчислявальної 
техніки в навчальний процес» (1985 р.) та Концепції інформатизації освіти (1988 р.), 
ѐкі взѐто на озброюннѐ закладами морської освіти України. 

Ключові слова: майбутні фахівці, освіта, морська освіта, інформаційні 
технології, засоби інформаційних технологій, технічні засоби навчаннѐ, програмоване 
навчаннѐ, електронно-обчислявальна машина, інформатизаціѐ освіти. 

 

Постановка проблеми. Швидке зростаннѐ технологічних інновацій 

зазвичай формую майбутню світової освітньої галузі та ставить перед 

суспільством нові виклики. Таким викликом свого часу стало 

впровадженнѐ в закладах освіти України інформаційних технологій. 

Виѐвилосѐ, що такі технології забезпечуять потужне динамічне 

інтерактивне навчальне середовище, а тому з часом вони перетворилисѐ 

на невід’юмну частину освітнього процесу, ѐкоя ю й нині. 

Термін «інформаційні технології» в сучасному розумінні вперше 

з’ѐвивсѐ у статті 1958 року, опублікованій у Гарвардському бізнес-оглѐді 
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(Harvard Business Review). Автори статті Гарольд Дж. Лівітт і Томас Л. Віслер 

прокоментували, що «нова технологіѐ ще не маю юдиної усталеної назви. 

Ми будемо називати її інформаційноя технологіюя (ІТ)» (Wikipedia). 

Нині цей термін зазвичай використовуютьсѐ ѐк синонім комп’ятерів і 

комп’ятерних мереж, але він також охопляю інші технології поширеннѐ 

інформації, такі ѐк телебаченнѐ, телефон тощо.  

Науковці, беручи до уваги технології зберіганнѐ та обробки 

інформації, виділѐять чотири окремі фази розвитку інформаційних 

технологій, а саме: 

1) домеханічна (3000 р. до н.е. – 1450 р. н.е.); 

2) механічна (1450–1840 рр.); 

3) електромеханічна (1840–1940 рр.); 

4) електронна (1940 р.– по теперішній час) (Wikipedia). 

Тобто сьогодні суспільство перебуваю на електронній фазі розвитку 

інформаційних технологій.  

Інформаційні технології в сучасному суспільстві – це використаннѐ 

комп’ятерів длѐ зберіганнѐ, отриманнѐ, передачі й керуваннѐ даними чи 

інформаціюя. Зазвичай інформаційні технології використовуятьсѐ в 

контексті ділових операцій, на відміну від персональних або розважальних 

технологій. Такі технології вважаятьсѐ підмножиноя інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) (Wikipedia). 

Аналіз актуальних досліджень. Використання інформаційних 

технологій в освітній галузі приділено достатньо багато уваги в роботах таких 

провідних учених, ѐк-от: Ю. Бабанський, В. Биков, Б. Гершунський, А. Єршов, 

Н. Жалдак, А. Коротков, А. Манако, В. Монахова, Н. Морзе, І. Роберт та ін. 

Проте, їхні дослідженнѐ безпосередньо не пов’ѐзані з морськоя освітоя. 

Разом із тим, морська освіта та професійна підготовка плавскладу 

також постійно перебуваять під впливом технологічних змін у суспільстві. 

Зростаннѐ попиту щодо використаннѐ високих інформаційних технологій та 

великі інвестиції в експлуатація суден висуваять нові вимоги до 

підготовки висококваліфікованих фахівців морської галузі. Длѐ ѐкісного 

виконаннѐ своїх професійних обов’ѐзків їм необхідно використовувати 

передові технології, зокрема інформаційні. Тим більше, що такий досвід 

накопичуютьсѐ в закладах морської освіти впродовж багатьох років і може 

стати в нагоді в умовах реформуваннѐ сучасної системи освіти України.  

Мета статті – на прикладі діѐльності Херсонського морехідного 

училища імені лейтенанта Шмідта (нині Херсонська державна морська 
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академіѐ) проаналізувати ѐк застосовувались інформаційні технології в 

закладах морської освіти України у 80-ті роки XX століттѐ. 

Методи дослідження. Досѐгнення означеної мети сприѐло 

використаннѐ таких методів – аналіз і узагальненнѐ державних нормативних 

документів та архівних матеріалів із питань застосовуваннѐ інформаційних 

технологій у закладах морської освіти України у 80-ті роки XX століттѐ. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуваний нами період знайшов 

досить повне відображеннѐ в матеріалах Державного архіву Херсонської 

області, наприклад у протоколах засідань педагогічних рад, а також пред-

метних і циклових комісій Херсонського морехідного училища імені лейте-

нанта Шмідта. На таких засіданнѐх часто розглѐдалисѐ питаннѐ щодо вико-

ристаннѐ тих чи інших інформаційних технологій, за допомогоя ѐких здійсня-

вавсѐ пошук певної пізнавальної інформації, її опрацяваннѐ, зберіганнѐ тощо. 

На початку 80-х років ХХ століттѐ в закладах морської освіти зазвичай 

ішлосѐ про технічні засоби навчаннѐ, ѐкі допомагали тим, хто навчавсѐ, 

отримати певну інформація про об’юкти, процеси та ѐвища навколишнього 

життѐ або обробити отримані дані.   

Так, на одному із засідань педагогічної ради вищезгаданого закладу 

освіти (протокол № 8 від 24.04.1980 р.) було заслухано звіти викладачів 

про використаннѐ в освітньому процесі технічних засобів навчаннѐ. У звітах 

відзначалосѐ, що викладачем В. Закотоя створено конспект та освоюно 

навчальний матеріал з дисципліни «Основи судноводіннѐ та технічних 

засобів», ѐку викладали длѐ груп механіків. Викладач Г. Скрипка створив 

дві програмовані роботи та підготував науково-технічну конференція з 

теми «Стан та перспективи розвитку комплексної автоматизації суднових 

енергетичних установок». В організації ціюї конференції взѐли участь 

курсанти (Протокол заседаниѐ педагогического совета ХМУ им. лейтенанта 

Шмидта за 30.08.1979 – 26.06.1980 уч. год., 22). 

На цьому самому засіданні весь педагогічний склад Херсонського 

морехідного училища імені лейтенанта Шмідта був ознайомлений із 

планом заходів щодо усуненнѐ недоліків у освітньому процесі курсів 

підвищеннѐ кваліфікації спеціалістів морського флоту на 1980–1985 рр. 

Зокрема, з урахуваннѐм указівок управліннѐ навчальних закладів № УУЗ-

7/449 від 18.03.1980 року та № МК-19/246 від 31.03.1980 року, 

пропонувалосѐ вклячити до програми з економіки, управліннѐ й наукової 

організації праці питаннѐ, ѐкі відображали б останні (на той час) 

досѐгненнѐ науки й техніки, а також передового досвіду на морському 
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транспорті (Протокол заседаниѐ педагогического совета ХМУ им. 

лейтенанта Шмидта за 30.08.1979 – 26.06.1980 уч. год., 33). 

Наголошувалосѐ на необхідності більш широкого використаннѐ на 

занѐттѐх засобів обчислявальної техніки, кіно, діафільмів, ѐкі були наѐвні в 

училищі, викладачами радіотехнічної та електромеханічної 

спеціальностей, економіки морського транспорту, а також на продовженні 

вивченнѐ супутникового зв’ѐзку «Інмарсат» та його економічної 

доцільності викладачами радіотехнічної спеціальності (Протокол 

заседаниѐ педагогического совета ХМУ им. лейтенанта Шмидта за 

30.08.1979 – 26.06.1980 уч. год., 34). 

Наступного (1981–1982) навчального року на засіданні педагогічної 

ради Херсонського морехідного училища імені лейтенанта Шмідта вже 

традиційно заслуховувалисѐ доповіді голів циклових комісій про роботу 

предметної комісії технічних засобів навчаннѐ (ТЗН), програмного 

забезпеченнѐ (ПЗ) та обчислявальної техніки (ОТ) за попередній (1980–

1981) навчальний рік. Було відмічено, що на уроках викладачі 

використовували різноманітні технічні засоби (діа- та кінофільми, 

проюкційну апаратуру, контроляячі та навчаячі машини, обчислявальну 

техніку та програмовані засоби). Наприклад, викладач А. Луценко створила 

картки длѐ програмованого опитуваннѐ з дисципліни «Електронавігаційні 

прилади» (розділ «Ехолот-НЕЛ-5», тема «Флот МППЗС – 72» (Міжнародні 

правила попередженнѐ зіткненнѐ суден в морі). Відзначалосѐ, що цей 

викладач користуютьсѐ обчислявальноя технікоя під час опитуваннѐ учнів 

із теми «Складаннѐ вантажного плану суховантажного судна», демонструю 

курсантам діафільми із таких тем: «Будова судна», «Основні відомості про 

судно та його елементи», «Техніка безпеки при роботі в доці», поѐсняячи 

навчальний матеріал з дисципліни «Управліннѐ судном» (Материалы 

протоколов заседаниѐ предметной комисии ТСО, ПО и ВТ ХМУ им. 

лейтенанта Шмидта за 1980-1981 уч. г., 3). 

На цій педагогічній раді акцентувалосѐ, що в училищі широко 

використовуятьсѐ технічні засоби навчаннѐ, а саме: 

– тренажери, картки вогнів та знаків (дисципліна «Управліннѐ 

судном», тема «Флот МППЗС – 72»; 

– діафільми з навігації та лоції; 

– обчислявальна техніка, ѐка ю в наѐвності. 

Члени педагогічної ради ухвалили рішеннѐ, що в найближчій 

перспективі доцільно придбати й використовувати в освітньому процесі 

училища такі засоби навчаннѐ: 
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– контроляяча машина «Томп»; 

– 30 портативних електронно-обчислявальних машин (ЕОМ) (длѐ 

практичних занѐть та курсового проюктуваннѐ з навігації); 

– кінофільми з таких тем: електробезпека на судах морського флоту; 

пожежна безпека та сигналізаціѐ на судах морського флоту; вплив 

погодних умов на роботу морського транспорту; робота гірокомпаса на 

нерухомій основі; робота гірокомпаса на рухомому судні; 

– діафільми з таких тем: особливості перевезеннѐ та переробки 

небезпечних вантажів; перевезеннѐ зерна морем; комплексна механізаціѐ 

навантажувально-розвантажувальних робіт; конструкціѐ сталевого судна 

(Материалы протоколов заседаниѐ предметной комисии ТСО, ПО и ВТ ХМУ 

им. лейтенанта Шмидта за 1980-1981 уч. г., 4). 

Було також вирішено розробити рекомендації щодо використаннѐ 

навігаційно-обчислявального комплексу МВУ-3 на уроках навігації, 

ознайомленнѐ з навчальноя теле-, відео установкоя в класі «Акорд» та 

впровадженнѐ її в освітнй процес (Материалы протоколов заседаниѐ 

предметной комисии ТСО, ПО и ВТ ХМУ им. лейтенанта Шмидта за 1980-1981 

уч. г., 5). 

На цьому самому засіданні зі своїми пропозиціѐми виступили кілька 

керівників різних циклових комісій і завідувач кабінетом обчислявальної 

техніки, технічних засобів навчаннѐ класу «Акорд».  

Голова циклової комісії електромеханічних дисциплін В. Міронов 

зазначив, що необхідно використовувати на занѐттѐх такі засоби: 

– обчислявальні машини серії «Електроніка» типу Б–3– 9 та Б–3–21 

(при курсовому проектуванні з дисципліни «Суднові електричні машини»;  

– картки длѐ програмованого контроля (на лабораторних роботах із 

теоретичних основ електротехніки та електровиміряваннѐ, основ 

електроніки та суднової електроавтоматики, суднових електроприводів 

управліннѐ); 

– діафільми з дисциплін: «Суднові електричні машини», «Суднові 

електроприводи та їх експлуатаціѐ», «Основи електроніки та суднова 

електроавтоматика», «Електротехніка з використаннѐм електроніки», 

«Електрообладнаннѐ суден». 

Було окреслено завданнѐ щодо складаннѐ карток програмованого 

опитуваннѐ до 6 лабораторних робіт із дисципліни «Суднові електричні 

машини» та виготовленнѐ за допомогоя діапроектора «Ера» комплексного 

тренажера «Іжора», встановленнѐ стаціонарної кіноапаратури в кабінеті 

суднові електроенергетичні системи (Материалы протоколов заседаниѐ 
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предметной комисии ТСО, ПО и ВТ ХМУ им. лейтенанта Шмидта за 1980-

1981 уч. г., 6). 

Голова циклової комісії радіотехнічних дисциплін викладач П. Бушуюв 

акцентував на важливості такого: 

– розробити та виготовити картки длѐ опитуваннѐ на машині 

«Сибірѐк» з теми «Електричне поле та конденсатори». 

– використовувати: магнітофон, радіоприймач, пульт керуваннѐ 

радіокласом, електронні клячі (на кожному уроці); транслітор у процесі 

перевірки знань під час самостійній роботі; обчислявальні машини (під час 

розрахунку курсового проюкту); машину «Сибірѐк» (у процесі вивченнѐ 

розділу «Імпульсна техніка») та діапроектор «Луч»; усі діячі стенди 

лабораторії (під час проведеннѐ практичних робіт із радіонавігаційних 

приладів) (Материалы протоколов заседаниѐ предметной комисии ТСО, 

ПО и ВТ ХМУ им. лейтенанта Шмидта за 1980-1981 уч. г., 7). 

Голова циклової комісії математичних дисциплін З. Нечитайло 

звернула увагу на необхідність здійсненнѐ таких дій: 

– уведеннѐ в експлуатація автоконсультанта «Умка»; 

– відстеженнѐ інформації про використаннѐ технічних засобів 

навчаннѐ, обчислявальної техніки та програмованих посібників на уроках 

математики; 

– використаннѐ на уроках математики електронно-обчислявальної 

машини, апаратури «Світѐзь», діафільмів «Криві II порѐдку» та 

«Окружність», програмованого контроля та опитуваннѐ (МТ–63) 

(Материалы протоколов заседаниѐ предметной комисии ТСО, ПО и ВТ ХМУ 

им. лейтенанта Шмидта за 1980-1981 уч. г., 10). 

Завідувач кабінетом обчислявальної техніки, технічних засобів 

навчаннѐ класу «Акорд» М. Литвак запропонував такі заходи: 

– придбати та встановити відеомагнітофон «Електрон – 501» та 

телекамеру; 

– розробити синхронізуячу лекція з предмету «Суднові 

електроприводи»; 

– установити «Темп – 2» длѐ програмованого опитуваннѐ учнів; 

– скласти замовленнѐ на проведеннѐ регламентних робіт 

електронно-обчислявальної машини «Промінь» (Материалы протоколов 

заседаниѐ предметной комисии ТСО, ПО и ВТ ХМУ им. лейтенанта Шмидта 

за 1980-1981 уч. г., 12). 

Вищезазначене дозволѐю констатувати, що на початку 80-х років 

ХХ століттѐ в Херсонському морехідному училищі імені лейтенанта Шмідта 
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досить уважно ставилисѐ до використаннѐ в освітньому процесі технічних 

засобів навчаннѐ. Зазначене стосувалосѐ ѐк денного, так і заочного відділень.  

Про це свідчить одна з доповідей на засіданні педагогічної ради 

училища, в ѐкій ішлосѐ про роботу заочного відділеннѐ з удосконаленнѐ 

оглѐдових і настановних лекцій (протокол № 2 від 24.09.1981 р.). 

У доповіді, зокрема, зазначалосѐ, що одним із напрѐмів удосконаленнѐ 

оглѐдових і настановних лекцій ю використаннѐ технічних засобів навчаннѐ, 

програмного забезпеченнѐ та комп’ятерів. Зверталасѐ увага на те, що був 

вивчений досвід проведеннѐ аудиторних контрольних робіт із метоя 

виробленнѐ рекомендацій щодо використаннѐ технічних засобів навчаннѐ, 

програмного забезпеченнѐ та комп’ятерів длѐ цього виду роботи. 

Акцентувалосѐ, що неодноразово питаннѐ пов’ѐзані із застосуваннѐм 

технічних засобів обговорявалисѐ на методичному засіданні училища. 

Констатувалосѐ, що викладачам удалосѐ досѐгти деѐких позитивних 

результатів у використанні в освітньому процесі обчислявальної техніки 

(Материалы протоколов заседаниѐ педагогического совета ХМУ им. 

лейтенанта Шмидта за 28.08.1981 – 13.05.1982 уч. год, 15). Наводилисѐ 

приклади зробленого в цьому напрѐмі. 

Так, викладачем В. Пономаренко було розроблено та впроваджено в 

освітній процес спосіб розрахунку курсового проюкту по двигунам 

внутрішнього згораннѐ на електронно-обчислявальній машині «Промінь». 

Технічні засоби навчаннѐ використовувалисѐ викладачами англійської 

мови (Ж. Кононова, С. Примакова, В. Калінін). Длѐ раціоналізації освітнього 

процесу демонструвалисѐ кінофільми. На базі класу «Акорд» викладачі 

З. Нечитайло та Т. Лукомська проводили занѐттѐ з математики. 

Викладачем Т. Пундик було проведено відкрите занѐттѐ з математики з 

використаннѐм технічних засобів навчаннѐ та програмного забезпеченнѐ 

(Материалы протоколов заседаниѐ педагогического совета ХМУ им. 

лейтенанта Шмидта за 28.08.1981 – 13.05.1982 уч. год, 16). 

Проте, ѐк свідчать архівні матеріали, технічних засобів навчаннѐ 

бракувало, а наѐвні були низької ѐкості. Не було викладачів, ѐкі б володіли на 

належному рівні ціюя технікоя. Спостерігавсѐ великий розрив між 

теоретичноя базоя та практичноя підготовкоя курсантів у роботі із 

комп’ятерними технологіѐми, адже комп’ятери в ті роки були лише в 

окремих закладах освіти. 

Хоча в Херсонському морехідному училищі імені лейтенанта Шмідта, 

ѐк уже зазначалосѐ, уважно ставилисѐ до використаннѐ в освітньому 

процесі технічних засобів навчаннѐ. В закладі проводиласѐ робота щодо 
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широкого застосуваннѐ інформаційних технологій, оскільки педагогічний 

колектив був переконаний, що такі технології підвищуять ефективність 

навчаннѐ, допомагаять здійснявати оперативний контроль знань тощо.  

Не дивлѐчись на те, що проблема використаннѐ комп’ятерів в освіті 

вперше була поставлена у другій половині 50-х років XX століттѐ. Тоді ж 

провідні заклади освіти почали оснащувати електронноя обчислявальноя 

технікоя з метоя розв’ѐзаннѐ обчислявальних задач. (Воронкін О. С., 

2014). 

Але активізувалисѐ роботи в цьому напрѐмі в середині 80-х років 

ХХ століттѐ післѐ прийнѐттѐ урѐдових постанов «Про основні напрѐми 

реформи загальноосвітньої і професійної школи» (1984 р.) та «Про заходи 

по забезпечення комп’ятерної грамотності учнів середніх навчальних 

закладів і широкого впровадженнѐ електронно-обчислявальної техніки в 

навчальний процес» (1985 р.). 

Відповідно до постанови квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС «Про 

основні напрѐми реформи загальноосвітньої і професійної школи» було 

поставлене завданнѐ щодо забезпеченнѐ комп’ятерної грамотності 

молоді. Розв’ѐзаннѐ цього завданнѐ потребувало здійсненнѐ невідкладних 

заходів з уведеннѐ основ інформатики й обчислявальної техніки, а також 

використаннѐ електронно-обчислявальної техніки ѐк засобу навчаннѐ в 

навчальний процес у загальноосвітніх школах, середніх професійно-

технічних училищах та середніх спеціальних навчальних закладах 

(Постановление Верховного совета СССР от 12.04.1984). Звісно це 

стосувалосѐ й закладів морської освіти. 

Про необхідність забезпеченнѐ комп’ятерної грамотності йшлосѐ й у 

постанові Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів 

Української РСР № 185 «Про заходи по забезпечення комп’ятерної 

грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадженнѐ 

електронно-обчислявальної техніки в навчальний процес» від 30 квітнѐ 

1985 року (Постанова від 30 квітнѐ 1985 року № 185). 

Наприкінці 80-х років ХХ століттѐ (у 1988 р.) з’ѐвиласѐ Концепціѐ 

інформатизації освіти. В її основу були покладені розробки групи вчених і 

педагогів під керівництвом академіка А. Єршова. Концепціѐ відображала 

об’юктивну необхідність підготовки суспільства до переходу на новий 

ѐкісний рівень розвитку, оскільки інформаційна оснащеність, наѐвність 

швидкодіячих і загальнодоступних каналів інформації значноя міроя 

визначаять рівень науково-технічного прогресу. Крім того, масове 

поширеннѐ засобів обчислявальної техніки та комп’ятерних 
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інформаційних технологій мало на увазі необхідність ознайомленнѐ з нея 

практично всіх членів суспільства, що могло бути досѐгнуте, насамперед, у 

системі народної освіти. У Концепції надавалисѐ визначеннѐ понѐть 

«інформатизаціѐ суспільства», «інформатизаціѐ освіти» та впроваджено 

термін «нова інформаційна технологіѐ» (НІТ) (Проект от 13.01.1988 года). 

Упродовж 80-х років ХХ століттѐ, ѐк зазначив О. Воронкін, відбуласѐ 

«заміна великих комп’ятерів загального користуваннѐ на персональні. 

Поширяятьсѐ інструментальні засоби длѐ створеннѐ автоматизованих 

засобів навчаннѐ: автоматизовані лабораторні практикуми, автоматизовані 

навчальні системи та навчальні курси, автоматизовані системи контроля 

знань, комп’ятерні тренажери» (Воронкін О. С., 2014, 113). Усе це було 

взѐто на озброюннѐ закладами морської освіти України. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, 80-ті роки XX століттѐ стали періодом, коли в закладах морської освіти 

України визнали, що інформаційні технології здійсняять значний вплив на 

ѐкість освіти та почали широко впроваджувати такі технології в освітній 

процес. З ціюя метоя створявалосѐ необхідне навчально-методичне й 

матеріально-технічне забезпеченнѐ, проводиласѐ підготовка відповідних 

фахівців, розроблѐлисѐ потрібні нормативно-правові документи. 

Досвід щодо використаннѐ інформаційних технологій у закладах 

морської освіти України досліджуваної доби потребую ретельного вивченнѐ 

в подальших наукових розвідках.    
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РЕЗЮМЕ 
Задорожняя Елена. Использование информационных технологий в 

учреждениѐх морского образованиѐ Украины (80-е гг. XX в.).  
В статье рассмотрена роль информационных технологий при подготовке 

будущих специалистов морского профилѐ. Отемнена целесообразность 
использованиѐ в образовательном процессе технических средств обучениѐ с 
использованием приобретенного историко-педагогического опыта. 
Констатировано, что в 80-е годы ХХ века сложились условиѐ длѐ принѐтиѐ 
правительственного постановлениѐ «О мерах по обеспечения компьятерной 
грамотности учащихсѐ средних учебных заведений и широкого использованиѐ 
электронно-вычислительной техники в учебный процесс» (1985 г.) и Концепции 
информатизации образованиѐ (1988 г.), которые взѐты на вооружение заведениѐми 
морского образованиѐ Украины. 

Ключевые слова: будущие специалисты, образование, морское образование, 
информационные технологии, средства информационных технологий, технические 
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средства обучениѐ, программируемое обучение, электронно-вычислительнаѐ 
машина, информатизациѐ образованиѐ.  

SUMMARY 
Zadorozhnia Olena. Use of information technologies in marine education institutions 

of Ukraine (80-s of the XX century). 
The article considers the role of information technologies and their importance in 

future maritime professionals training. The emphasis is placed on the appropriate use in the 
educational process of technical teaching aids that create better conditions for the 
perception, assimilation and reproduction of the obtained information. 

The minutes of pedagogical council meetings, as well as subject and cycle 
commissions of Kherson Maritime School named after Lieutenant Schmidt are considered and 
it is analyzed how information technologies were used in the 80s of the 20th century in 
maritime education of Ukraine. Having studied the materials of the State Archives of Kherson 
region, we have data on the use of various technical teaching aids (slides and movies, 
projection equipment, control and training machines, computers, programmable tools, 
information and communication technologies, etc.) at the institution. 

It was analyzed that as a result of the development and dissemination of new 
information technologies the conditions for the adoption of the Concept of Informatization of 
Education (1988) were created, the definition of such notions as “informatization of society” 
and “informatization of education” was initiated, and the term “new information 
technology” (NIT) was introduced.  

Thus, the 1980s became a turning point, when it was recognized at maritime 
education institutions of Ukraine that the use of information technologies makes a significant 
contribution into the education quality and opens wide opportunities in the further 
educational process. Necessary educational-methodological and material-technical support 
was created, the related professionals were trained, and the corresponding normative legal 
documents were developed.  

The experience related to the use of information technologies in maritime education 
institutions of Ukraine in the period under consideration requires a thorough study in further 
scientific explorations. 

Key words: future professionals, education, maritime education, information 
technologies, means of information technologies, technical teaching aids, programmed 
training, electronic computer, informatization of education. 
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У статті досліджено й систематизовано основні історіографічні інтерпретації 
життювого та професійного шлѐху науковцѐ, освітѐнина й талановитого управлінцѐ 
М. М. Дарманського. Здійснено класифікація всього комплексу джерел, ѐкі дозволѐять 
ґрунтовно вивчити постать видатного подільського педагога й управлінцѐ 
М. М. Дарманського. Зібрано та конкретизовано основні архівні матеріали педагогічної 
творчої спадщини видатного реформатора. Розглѐнуто особисті здобутки – наукові 
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праці М. М. Дарманського, в ѐких відображені ідеологічні, педагогічні, наукові й 
управлінські поглѐди досліджуваної персоналії. Досліджено творчий доробок 
М. М. Дарманського та простежено основні етапи еволяції його наукових поглѐдів. 
Визначено основні реформації та нововведеннѐ талановитого управлінцѐ. Окреслено 
основні вектори науково-публіцистичної літератури про М. М. Дарманського. 
Обґрунтовано вагомий внесок М. М. Дарманського у створенні й удосконаленні мережі 
закладів вищої освіти на Хмельниччині. 

Ключові слова: історіографіѐ, М. М. Дарманський, освітѐнин, науковець, 
управлінець, реформатор, науково-педагогічна діѐльність, історико-педагогічні 
дослідженнѐ, педагогічна спадщина, життювий та професійний шлѐх. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні в політичному та освітньому житті 

українського суспільства спостерігаятьсѐ кардинальні зміни, ѐкі 

викликаять необхідність обґрунтуваннѐ нових концептуальних підходів до 

розвитку освіти, спрѐмованої на утвердженнѐ ідеї ювропейського та 

світового освітнього простору. 

Вивченнѐ й актуалізаціѐ досвіду попередніх поколінь даю змогу  

здійснити порівнѐльний аналіз минулого й сучасного, дозволѐю 

спрогнозувати можливості й варіанти новітніх освітніх систем, науково 

передбачаю майбутню, забезпечую поюднаннѐ теоретичних пошуків з 

аналізом розвитку педагогічної думки, що представлѐю вивченнѐ 

сформованих у минулому тенденцій. 

Дослідженнѐ історії педагогіки, вивченнѐ праць і досвіду видатних 

учених, педагогів, управлінців у сфері освіти даю змогу по-новому 

усвідомити досѐгненнѐ вітчизнѐної педагогіки й управлінської науки в 

межах історичних подій і використати їх длѐ формуваннѐ й удосконаленнѐ 

нових освітніх технологій в умовах соціальних та освітніх перетворень в 

Україні. Тому використаннѐ ідей минулого на сучасному етапі, а саме: 

історико-педагогічні дослідженнѐ, аналіз праць і життювого шлѐху 

педагогів, громадських діѐчів, науковців, ѐкі зробили вагомий внесок у 

розвиток вітчизнѐної педагогічної науки, теорії та практики управліннѐ 

освітоя, залишаятьсѐ надзвичайно актуальними. 

Одніюя з видатних постатей, ѐкі своюя наполегливоя працея, 

організаторськими ѐкостѐми зробили вагомий внесок у розвиток освіти й 

культури на Хмельниччині, передове місце належить заслуженому 

працівнику освіти України М. М. Дарманському. Він своюя працея, 

життюздатністя, творчістя, достоїнством сприѐв духовному, національному 

та  професійному розвитку незалежної держави та рідного края.  

Однак, на сьогодні немаю цілісного комплексного підходу з 

урахуваннѐм методів історико-педагогічної науки дослідженнѐ, в ѐкому 

була би повністя розкрита управлінська та науково-педагогічна діѐльність 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 10 (104) 

502 

М. М. Дарманського. Отже, актуальність дослідженнѐ полѐгаю в 

необхідності комплексного обґрунтуваннѐ сучасних підходів до 

історіографії життювої та професійної спадщини відомого науковцѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. З початком становленнѐ України, ѐк  

незалежної держави педагогічна наука здобула велику кількість 

українських культурно-освітніх діѐчів та освітѐн, ѐкі детально вивчали 

педагогічну діѐльність таких відомих педагогів, ѐк-от: Г. Сковороди, 

А. Макаренка, Г. Ващенка, О. Кониського, І. Огіюнка, С. Русової, 

В. Сухомлинського та багатьох інших. Одним із таких культурно-освітніх 

діѐчів у Хмельницькій області ю Микола Миколайович Дарманський, 

кандидат педагогічних наук, доцент, перший ректор Хмельницького 

гуманітарно-педагогічного інституту. 

Варто зазначити, що персона й науково-педагогічні здобутки 

видатного освітѐнина маять великий інтерес в освітньому середовищі,  

адже навіть післѐ смерті відомого подільського педагога щороку 

відбуваятьсѐ педагогічні читаннѐ на його честь, заохоченнѐ кращих 

науковців і педагогів обласноя преміюя та настільноя медалля імені 

М. М. Дарманського «За наполегливість в науці», найстаранніших, 

найактивніших студентів і слухачів магістратури Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії іменноя стипендіюя М. М. Дарманського. 

Акцентуюмо увагу на тому, що впродовж останніх років з’ѐвиласѐ низка 

публікацій про М. М. Дарманського. До них варто віднести  праці таких 

відомих науковців та педагогів, ѐк-от: В. Є. Берека, О. М. Галус, 

І. М. Дарманська, О. М. Завальняк, В. М. Ільїнський, Н. В. Казакова, 

Л. С. Пісоцька, Ю. В. Телѐчий, І. М. Шоробура, Г. В. Яківчук, І. П. Ящук та ін. 

Щоправда, ці публікації носѐть здебільшого загальнобіографічний характер, 

тому доцільно також буде дослідити й систематизувати історіографія та 

джерельну базу життювого та професійного шлѐху М. М. Дарманського.  

Мета статті. Метоя публікації ю комплексне обґрунтуваннѐ історіогра-

фічної інтерпретації життювої та професійної спадщини М. М. Дарманського 

та систематизаціѐ опублікованих досліджень про науковцѐ. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ 

використано комплекс методів загальнонаукових (аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, узагальненнѐ, класифікаціѐ) та специфічних, ѐкі притаманні 

історико-педагогічним дослідженнѐм (хронологічний, періодизації, логіко-

історичний, вибірковий метод, історико-генетичний). 

Виклад основного матеріалу. Протѐгом останніх десѐтиріч 

особливого значеннѐ набуваять дослідженнѐ пов’ѐзані з новітнім етапом 
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педагогічної науки та практики в напрѐмі накопиченнѐ першоджерел. У 

відповідному контексті особливої актуальності набуваять наукові розвідки 

щодо науково-педагогічних персоналій, ѐкі поглибляять загально-

соціальні та внутрішньо-наукові знаннѐ. Через вивченнѐ конкретної історії 

життѐ й науково-педагогічної спадщини педагога-науковцѐ та через праці 

про нього, перед новими поколіннѐми молодих і вже досвідчених учених 

розкриваютьсѐ творчий доробок педагога ѐк неповторної особистості.  

Звернувшись до творчої біографії та проаналізувавши весь 

досліджений  інформаційний матеріал, здійснено класифікація всього 

комплексу джерел, ѐкі дозволѐять ґрунтовно вивчити постать 

М. М. Дарманського та розподілено за 3-ма групами:  

1. Архівні матеріали. 

Державний архів Хмельницької області. 

Ф. Р–302 Кам’ѐнець-Подільський державний педагогічний інститут 

(1948–1997). Оп. 1. Спр. 548. 220 арк; Ф. Р–5549 Загальноосвітні школи. 

м. Кам’ѐнець-Подільський. Середнѐ школа № 13 (1961–1970). Оп. 1. Спр. 3. 

 157 арк; Ф. Р–908 Управліннѐ народної освіти виконавчого комітету 

Хмельницької обласної Ради народних депутатів (1944–1990). Оп. 1. 

Спр. 286. 352 арк;  

Поточний архів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.  

Особова справа М. М. Дарманського. 22 арк. 

2. Наукові праці М. М. Дарманського, в яких відображені 

педагогічні, наукові та управлінські погляди досліджуваної персоналії. 

3. Науково-публіцистична література про М. М. Дарманського його 

сучасників, колег і друзів. 

Варто зазначити, що першу групу джерел визначив науковий 

доробок вченого в галузі управліннѐ освітоя, педагогічна література та 

науково-популѐрні праці. Комплексне дослідженнѐ творчого доробку 

Миколи Миколайовича дало можливість простежити еволяція його 

наукових поглѐдів. 

Другу – особисті матеріали М. М. Дарманського з поточного фонду 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та його колег, зокрема 

матеріали особистого архіву Л. С. Пісоцької. 

Третя групу склали наукові та публіцистичні статті про 

М. М. Дарманського, його життѐ та діѐльність.  

Аналізуячи інформаційні дані особової справи М. М. Дарманського в 

поточному архіві Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

зазначаюмо, що вона містить такі види документів про М. М. Дарманського: 
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– автобіографіѐ кандидата в депутати Хмельницької обласної ради; 

– виборча програма кандидата в депутати Хмельницької обласної 

ради; 

– біографіѐ, написана начальником управліннѐ освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації В. І. Войтенком; 

– нагородний лист, затверджений Комісіюя державних нагород та 

геральдики від 24 липнѐ 2000 р.; 

– атестаційний лист; 

– копіѐ диплому кандидата наук; 

– копіѐ трудової книжки. 

Так, з біографічної довідки М. М. Дарманського ми дізнаюмось 

інформація про те, що Микола Миколайович народивсѐ 01 квітнѐ 1945 р. в 

с. Колодіївка Кам’ѐнець-Подільського району Хмельницької області. За 

національністя ю українцем, одружений. Маю сина та доньку.  

Окрім цього, стаю відомо деѐкі факти про діѐльність 

М. М. Дарманського на посаді заступника голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації з гуманітарних питань. Зокрема, за сприѐннѐ 

М. М. Дарманського було здійснено такі реформації та нововведеннѐ: 

– перетворено Хмельницький технологічний інститут побутового 

обслуговуваннѐ на технологічний інститут, а далі – у Технологічний 

університет Поділлѐ (нині – Хмельницький національний університет); 

– перетворено Кам’ѐнець-Подільський сільгоспінститут на Подільську 

аграрно-технічну академія (нині – Подільський аграрно-технічний 

університет); 

– розвиток у м. Кам’ѐнці-Подільському педагогічного університету (нині 

– Кам’ѐнець-Подільський національний університет імені Івана Огіюнка); 

– засновано Хмельницький інститут прикордонних військ (нині – 

Національна академіѐ Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького); 

– організовано й відкрито Хмельницький інститут регіонального 

управліннѐ і права (нині – Хмельницький університет управліннѐ і права 

імені Леоніда Юзькова). 

Таким чином, розкриваютьсѐ значна роль М. М. Дарманського у 

створенні й удосконаленні мережі закладів вищої освіти на Хмельниччині. 

Одночасно з реформаторським внеском в історія Поділлѐ, зазначено, 

що М. М. Дарманський займавсѐ дослідницькоя, експериментальноя 

роботоя. В 1988–1996 рр. керував роботоя з упровадженнѐ досѐгнень 

педагогічної науки у практику роботи директорів шкіл із питань ефективного 
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регіонального управліннѐ освітоя. Під його керівництвом творча група 

розробила систему заходів на допомогу директорам шкіл, науково-методичні 

рекомендації длѐ категорій педагогічних працівників, провела належну 

роботу з науково-методичного забезпеченнѐ реалізації цього питаннѐ в 

практику роботи шкіл області. Підсумки було підбито на науково-практичних 

конференціѐх у Хмельницькому, Острозі Рівненської області, Кам’ѐнці-

Подільському, Киюві тощо. 

У наступному документі – виборчій програмі кандидата в депутати 

Хмельницької обласної ради М. М. Дарманський зазначив, що в разі 

обраннѐ його депутатом Хмельницької обласної ради, він буде 

організовувати вирішеннѐ таких проблем: 

– розробити спільну програму діѐльності Кам’ѐнець-Подільського 

педагогічного університету та Хмельницького гуманітарно-педагогічного 

інституту щодо забезпеченнѐ освітнього простору Хмельниччини 

педагогічними кадрами з усіх спеціальностей навчального плану школи; 

– у зв’ѐзку із введеннѐм з 01.09.2002 р. обов’ѐзкового вивченнѐ 

іноземної мови в усіх других класах початкових шкіл розширити підготовку 

фахівців-педагогів цього профіля; 

– розширити організація ступеневої підготовки фахівців у закладах 

вищої освіти Хмельницької області; 

– організувати на базі обласного інституту післѐдипломної 

педагогічної освіти магістерську підготовку керівників освітніх закладів зі 

спеціальності «Менеджменту в освіті»; 

– ставити питаннѐ про належне обладнаннѐ аеропорту, залізничного 

та автомобільного вокзалів, під’їзних до міста шлѐхів; 

– відкрити на базі обласної наукової бібліотеки та центру науково-

технічної інформації регіональний інформаційно-бібліотечний центр та 

відповідний інститут; 

– сприѐти побудові корпусу Хмельницького музичного училища та 

відкриттѐ на його базі філіалу Львівської консерваторії; 

– створити в місті інститут з підготовки соціальних працівників зі 

спеціальності «Соціальна робота». 

Зауважимо, що важливим джерелом длѐ відтвореннѐ життѐ науковцѐ, 

особливо коли йдетьсѐ про його особисті, лядські ѐкості, стосунки з лядьми, 

чого не передаю офіційний документ, ю спогади сучасників. Вони також даять 

можливість уточнити суперечливі місцѐ архівних матеріалів, наповнити їх 

реальним змістом. 
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Відомо, що про М. М. Дарманського чимало писали в газетах і 

міського, і обласного масштабу («Подільські вісті», «Майбуттѐ», 

«Проскурів»); і звичайно у виданнѐх Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії («Педагогічний дискурс», Педагогічні читаннѐ пам’ѐті 

М. М. Дарманського, матеріали наукових конференцій та історико-

краюзнавчі нариси про розвиток освіти й культури на Поділлі). 

У 2000 р. П. Г. Брижак опублікував стаття «Філософіѐ патріотизму – 

це велика працѐ й велика лябов. Директору Хмельницького педагогічного 

училища – 55 років» у газеті «Подільські вісті» за 6 квітнѐ, де зазначив про 

те, що «М. М. Дарманський – лідер не лише за посадовими обов’ѐзками. 

Він лідер за суття мисленнѐ, масштабами діѐльності, потужним 

патріотизмом» (Брижак, П. Г. 2000, с. 3). 

У 2005 р. ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(2004–2009 рр.) В. Є. Берека написав замітку «Слово про справжнього 

педагога» в газеті «Майбуттѐ», де були висловлені найщиріші слова 

вдѐчності за талант М. М. Дарманському. Зі своїми привітаннѐми в тій 

самій газеті опубліковано матеріали таких науковців, педагогів, 

управлінців, ѐк-от: В. Барбаляк, О. Коханко, А. Сваричевський, М. Соловей, 

Г. Степанець, С. Якубовський (Берека, В., 2005, с. 3). 

У тій самій газеті Л. Лавреняк у статті «Компетентність і діювість» 

зазначав, що «предметом особливої турботи М. М. Дарманського стало 

формуваннѐ юдиного освітнього простору з навчальними закладами, ѐкі 

були б спроможні підготувати нову генерація високоосвіченої молоді длѐ 

здійсненнѐ корінних перетворень у державі. Розвиток цього завданнѐ 

Микола Миколайович вбачав у створенні нової теорії та практики 

управліннѐ школоя» (Лавреняк, Л., 2005, с. 4). 

Варто відзначити, що грандіозна добірка статей публіцистичного й 

наукового характеру розміщена у тринадцѐти збірниках матеріалів 

педагогічних читань пам’ѐті М. М. Дарманського, де вміщено статті відомих 

учених, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів 

(Абрамович Г. М., Алешко В. Ф., Береки В. Є., Брижака П. Г., Бродовської А. М., 

Бучківських В. В. та Г. В., Вишинської Г. В., Войнаренка М. П., Войтенка В. І., 

Галуса О. М., Головачук Н. І., Дарманської І. М., Дорош Г. О., Зданевич Л. В., 

Іванішиної Л. Т., Ільїнського В. М., Казакової Н. В., Машкіної Л. А., Олуйка В. М., 

Пісоцької Л. С., Плахтій В. І., Прокопчука В. С., Суховірського О. В., Ткачук Г. О., 

Шайноги В. М., Шоробури І. М., Яківчук Г. В., Ящук І. П. та ін. (П’ѐті педагогічні 

читаннѐ…, 2010; Педагогічна спадщина М. М. Дарманського…, 2006; 2007; 

Треті педагогічні читаннѐ…, 2008; Четверті педагогічні читаннѐ…, 2009). 
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Так, у публікації «Освітній ідеал М. М. Дарманського» його дочки 

І. М. Дарманської зі збірника «Педагогічна спадщина М. М. Дарманського в 

контексті сучасних реалій: матеріали Перших педагогічних читань пам’ѐті 

М. М. Дарманського (11 квітнѐ 2006 р.)» автор зазначаю серед іншого і таке: 

«Кожній лядині надаютьсѐ право прожити гідно свою життѐ, приносѐчи 

користь, допомагаячи лядѐм. Цѐ допомога може по-різному 

реалізовуватись: у матеріальному виглѐді, у наданні поради, підтримки або у 

виглѐді наданнѐ допомоги длѐ реалізації себе в певній сфері лядської 

життюдіѐльності» (Педагогічна спадщина М. М. Дарманського, 2006, с. 16). 

Безсумнівно, М. М. Дарманський був саме тіюя лядиноя, ѐка 

прагнула допомогти іншим. Також І. М. Дарманська зазначаю, що «до будь-

ѐкого виду діѐльності Микола Миколайович підходив із високоя 

відповідальністя, добросовісністя та зі стараннѐм, чого й вимагав від інших. 

В інституті він створявав атмосферу доброзичливості й високопрофесійної 

вимогливості кожного викладача до власного наукового та педагогічного 

зростаннѐ. Нове поставлене завданнѐ він виконував достойно, чим 

завойовував високий авторитет серед педагогічних працівників регіону, 

учнів, студентів, друзів, дітей і просто знайомих. У цьому йому допомагали 

його інтелігентність, ввічливість, урівноваженість, виваженість, доброта, 

вміннѐ спілкуватись і готовність допомогти лядині» (Педагогічна спадщина 

М. М. Дарманського, 2006, с. 16). 

Цінноя длѐ нашого дослідженнѐ ю публікації Г. В. Яківчук «Генерал в 

освіті», у ѐкій автором розкриваятьсѐ визначні таланти педагога, 

управлінцѐ, вченого, просто Лядини, а саме: організовувати, 

переконувати, підносити, вчити й найголовніше – завжди розуміти іншого, 

будь-кого: друга, колегу, викладача, студента, технічного працівника. Як 

зазначаю Г. В. Яківчук, «його постать випромінявала величезну позитивну 

енергетику. На перший поглѐд, це була серйозна, строга лядина, але післѐ 

кількох хвилин спілкуваннѐ з ним відчуваласѐ непідроблена й щира увага, 

зацікавленість твоїми проблемами. Важко пригадати, та, мабуть, і не було 

випадку, щоб він не зміг допомогти чи порадити. Ставленнѐ до лядей у 

нього було щирим, доброзичливим і вимогливим. Коли потрібно було 

втрутитись у лядську доля, він відкладав усі свої справи і доводив 

розпочате до кінцѐ» (Яківчук, Г. В., 2006, с. 34). 

Лядина, ѐка працяю, творить не длѐ себе, а длѐ лядей, задлѐ 

загальної гуманної ідеї, завжди залишаю по собі цінності, ѐкі складаять 

сутність її буттѐ. Ідеї, ѐкі сповідував М. М. Дарманський, – це вихованнѐ 

високоосвічених, духовно багатих, професійно підготовлених педагогів. 
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Протѐгом усього свого життѐ він учивсѐ сам і спонукав учитисѐ інших. 

«Педагог від Бога» – це дуже глибоко й точно сказано про 

М. М. Дарманського (Яківчук, Г. В., 2006, с. 34). 

У публікації «Визначна роль М. М. Дарманського у становленні 

Подільського відділеннѐ інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського НАН України» С. В .Маховська, завідувач 

цього відділеннѐ, акцентую увагу на тому, що ідеѐ щодо створеннѐ 

відділеннѐ в м. Хмельницькому свого часу належала М. М. Дарманському, 

заступнику голови Хмельницької облдержадміністрації, та 

П. Я. Слободѐняку, начальнику обласного управліннѐ культури 

Хмельницької облдержадміністрації. Щиро вболіваячи за свій рідний край, 

його історія, культуру, освіту, минуле та прийдешню, фундатори науки 

розуміли, що народний фольклор (Маховська, С. В., 2006, с. 38).  

Українське народознавство закладаю основу національного 

самоусвідомленнѐ підростаячого поколіннѐ, даю кляч до розуміннѐ 

складних соціально-історичних проблем сучасності. Тому 

М. М. Дарманський, П. Я. Слободѐняк та ін. цілеспрѐмовано й наполегливо 

оббивали високі пороги міністерств, інститутів, зустрічаячись із Президентом 

НАН України академіком Б. С. Патоном, директором Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України, членом-кореспондентом НАН України О. Г. Костяком, іншими 

високопосадовцѐми Хмельниччини, аби в Подільському краї з’ѐвиласѐ нова 

установа академічного рівнѐ, ѐка б здійснявала фундаментальні 

дослідженнѐ длѐ отриманнѐ нових знань, сприѐннѐ духовному розвиткові 

суспільства й Подільського регіону (Постанова Бяро відділеннѐ мови, 

літератури і мистецтвознавства НАН України від 01.07.1996 р. і Вченої ради 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського від 04.07.1996 р., Розпорѐдженнѐ Хмельницької 

облдержадміністрації від 18.07.1996 р.) (Маховська, С. В., 2006, с. 34). 

Отже, М. М. Дарманський своюя активністя сприѐв і створення 

наукової установи на Хмельниччині, ѐка згодом стала структурним 

підрозділом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

У статті І. П. Ящук «Імперативи «педагогіки вихованнѐ» 

М. Дарманського» розкриваютьсѐ теза про те, що його слово, справа завжди 

були поруч, а головне – завжди були влучними, висловленими в часи, коли, 

начебто, підсвідомо їх чекали, сміливими й далекоглѐдними. Тому, ѐкщо з уст 

педагога-керівника звучала ідеѐ, пропозиціѐ до дій, то не вірити в 

результативність її було неможливо. Адже перед нами був не просто вмілий 
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оратор, а лядина з глибоким аналітичним складом розуму, фахівець, ѐкий 

легко оріюнтувавсѐ в житті освітѐнської галузі. Працяячи викладачем, 

директором школи, завідуячим міськвідділом, очоляячи систему освіти 

Хмельницької області, працяячи на посаді заступника голови обласної 

державної адміністрації, ректором гуманітарно-педагогічного інституту, він 

залишавсѐ вірним підходам вихованнѐ на засадах поваги до особистості, віри 

в її майбутню. Цілком погоджуюмосѐ з думкоя І. П. Ящук, що «Педагогіка 

вихованнѐ особистості» М. М. Дарманського потребую вивченнѐ, аналізу, а 

головне – її активного запровадженнѐ» (Ящук, І. П., 2007, с. 28). 

Друг і соратник М. М. Дарманського В. І. Войтенко у статті 

«М. М. Дарманський і пріоритетні розвитку освіти області у 1982–1992 рр.» 

зазначав, що «відділ, ѐкий Микола Миколайович очолявав, був одним із 

кращих не лише в області, але й у республіці. Досвід його роботи з 

організації трудового навчаннѐ й вихованнѐ школѐрів вивчавсѐ та 

розглѐдавсѐ в колегії Міністерства освіти УРСР, був схвалений і 

рекомендувавсѐ до впровадженнѐ в усіх загальноосвітніх закладах 

України. Немало позитивних досѐгнень було і в інших напрѐмах діѐльності 

освіти Кам’ѐнцѐ-Подільського» (Войтенко, В. І., 2007, с. 30). 

Варто зазначити, що характерним длѐ стиля керівництва 

М. М. Дарманського було вміннѐ вибрати головне та сконцентрувати на 

ньому всі зусиллѐ, щоб домогтись успіху, а потім переходити до інших 

напрѐмів діѐльності. 

Подільські краюзнавці В. П. Халайцан та Н. І. Стрельбіцька в публікації 

«Відомий діѐч освітнього простору Хмельниччини М. М. Дарманський» 

висвітляять основні етапи життѐ й науково-педагогічної діѐльності 

відомого вченого, кандидата педагогічних наук, професора, ректора 

Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту М. М. Дарманського 

(Халайцан, В. П., & Стрельбіцька, Н. І. , 2009, с. 12). Завдѐки титанічній 

роботі М. М. Дарманського й колективу Хмельницький гуманітарно-

педагогічний інститут набув статусу вищого педагогічного навчального 

закладу ІІІ–IV рівнѐ акредитації. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній 

академії здійсняютьсѐ підготовка управлінців різних ланок системи освіти: 

вихователів дітей дошкільного віку, вчителів початкової школи, вчителів 

музики, етики, естетики, викладачів англійської та німецької мови і 

літератури, вчителів образотворчого мистецтва та хореографії 

(Халайцан, В. П., & Стрельбіцька, Н. І. , 2009, с. 12). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, усе вищезазначене даю змогу зробити висновок про те, що в 
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сучасній історіографії ю чимало публікацій, присвѐчених розкриття життѐ й 

діѐльності М. М. Дарманського, його наукових поглѐдів, управлінської 

діѐльності та ін. Ідеї, ѐкі сповідував М. М. Дарманський, – це вихованнѐ 

високоосвічених, духовно багатих, професійно підготовлених педагогів. 

Життювий, творчий і професійний шлѐх М. М. Дарманського – це взірець 

вірного й відданого служіннѐ Українській спільноті та улябленій справі.  

Загалом, історіографія дослідженнѐ життювого та професійного 

шлѐху М. М. Дарманського можна поділити на групи: 1. Архівні матеріали. 

2. Наукові праці М. М. Дарманського, в ѐких відображені педагогічні, 

наукові та управлінські поглѐди досліджуваної персоналії. 3. Науково-

публіцистична література про М. М. Дарманського його сучасників, колег і 

друзів. Аналіз цих джерел даю змогу повноцінно простежити життювий і 

професійний шлѐх М. М. Дарманського. 

Перспективами подальших досліджень вважаюмо розкриттѐ внеску 

М. М. Дарманського в розвиток освіти та науки на Хмельниччині, його ролі 

у становленні ступеневої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Олицкая Елена. Историографиѐ исследованиѐ жизненного и профессионального 

пути Н. Н. Дарманского. 
В статье исследованы и систематизированы основные историографические 

интерпретации жизненного и профессионального пути ученого, педагога и 
талантливого управленца Н. Н. Дарманского. Осуществлена классификациѐ всего 
комплекса источников, которые позволѐят основательно изучить фигуру 
выдаящегосѐ подольского педагога и управленца Н. Н. Дарманского. Собраны и 
конкретизированы основные архивные материалы педагогического творческого 
наследиѐ выдаящегосѐ реформатора. Рассмотрены личные достижениѐ – научные 
труды Н. Н. Дарманского, в которых отражены идеологические, педагогические, 
научные и управленческие взглѐды исследуемой персоналии. Исследованы 
творчество Н. Н. Дарманского и прослежены основные этапы эволяции его научных 
взглѐдов. Определены основные реформации и нововведениѐ талантливого 
управленца. Определены основные векторы научно-публицистической литературы 
об Н. Н. Дарманского. Обоснованно весомый вклад Н. Н. Дарманского в создании и 
совершенствовании сети высших учебных заведений на Хмельнитчине. 

Ключевые слова: историографиѐ, Н. Н. Дарманский, педагог, ученый, 
управленец, реформатор, научно-педагогическаѐ деѐтельность, историко-
педагогические исследованиѐ, педагогическое наследие, жизненный и 
профессиональный путь. 

SUMMARY 
Olytska Olena. Historiography of the study of life and professional path of famous 

podillia educator M. M. Darmanskyi. 
The article investigates and systematizes the main historiographical interpretations of 

life and professional path of the scientist, educator and talented manager M. M. Darmanskyi. 
The purpose of the article is a comprehensive substantiation of the historiographical 
interpretation of the life and professional heritage of M. M. Darmanskyi and systematization 
of published research about the scientist. A set of general scientific methods (analysis, 
synthesis, comparison, generalization, classification) and specific, which are inherent in 
historical and pedagogical research (chronological, periodization, logical-historical, selective 
method, historical-genetic) are used to achieve the goal of the article. The classification of 
the whole complex of sources is carried out, which allow to thoroughly study the figure of the 
outstanding Podillia’s teacher and manager M. M. Darmanskyi. The classification of the 
whole complex of sources, which allow to thoroughly study the figure of M. M. Darmanskyi, 
is divided into 3 groups: 1. Archival materials. 2. Scientific works of M. M. Darmanskyi, which 
reflect the pedagogical, scientific and managerial views of the studied personality. 
3. Scientific and journalistic literature about M. M. Darmanskyi, his contemporaries, 
colleagues and friends. The main archival materials of the pedagogical creative heritage of 
the outstanding reformer are collected and concretized. Personal achievements – scientific 
works of M. M. Darmanskyi, which reflect the ideological, pedagogical, scientific and 
managerial views of the studied personality, are considered. An important source for 
reproducing the life of a scientist, especially when it comes to his personal, human qualities, 
relationships with people, which is not conveyed by an official document, are the memories 
of contemporaries. They also provide an opportunity to clarify the contradictory places of 
archival materials, to fill them with real content. M. M. Darmanskyi’s creative work has been 
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comprehensively studied and the main stages of the evolution of his scientific views have 
been traced. The main reforms and innovations of a talented manager are identified. The 
main vectors of scientific and journalistic literature about M. M. Darmanskyi are outlined. 
M. M. Darmanskyi’s significant contribution to the creation and improvement of the network 
of higher education institutions in Khmelnytskyi region is substantiated. 

Key words: historiography, M. M. Darmanskyi, educator, scientist, manager, reformer, 
scientific and pedagogical activity, historical and pedagogical research, pedagogical heritage, 
life and professional path. 
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